
GESTÃO DE MALOTES
Rastreabilidade dos seus documentos e pacotes

Entrega de Pacotes e Encomendas
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A Pitney Bowes possui tecnologia para garantir a rastreabilidade dos seus 
documentos e pacotes e um time qualificado para garantir o envio com total 
segurança e confidencialidade. 

Tudo será entregue com a segurança e compromisso que só a Pitney Bowes pode 
oferecer. Através do nosso sistema, você pode consultar o status dos documentos 
e malotes.
 
Nossa equipe segue rígidos padrões operacionais, a fim de garantir integridade 
e confidencialidade, bem como o cumprimento dos SLA’s (acordo de nível de 
serviço).

Preparação e envio de malote

GESTÃO DE MALOTES

Os documentos 
e pacotes são 
registrados no 
sistema.

É aberto um malote (tanto 
físico quanto virtualmente) 
que recebe um código 
automático.

Os documentos e 
pacotes que fazem 
parte deste malote são 
associados a ele.

O malote é 
enviado para o 
local de destino.

É feita a triagem 
dos documentos 
e pacotes. Depois, 
são separados por 
destinatário.

O destino final 
recebe os malotes 
e dá baixa no 
sistema.
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Centro de Distribuição Pitney Bowes

A Pitney Bowes possui um Centro de Distribuição de 
Documentos e Pacotes, em Barueri em São Paulo, e 
possui infraestrutura para receber transportadoras 
e manusear com segurança grande quantidade de 
documentos por dia.

Local
Barueri - SP

Operação 
Filmada

Segurança
24 horas

Benefícios 
 
• Otimização de espaço no ambiente corporativo;
• Equipe especializada em gestão de documentos para 
manusear as malas expressas;
• Sistema permite a rastreabilidade ponta a ponta 
de cada malote e cada documento/pacote (unitário), 
com possibilidade de integração com o sistema do 
transportador.

Transportadora

Transportadora
Centro de 

Distribuição PB
Cliente 
Site C

Cliente
Site A

Cliente
Site B

A Pitney Bowes possui parcerias com transportadoras homologadas, que podem atuar no transporte externo dos 
documentos e pacotes, oferecendo integração com o sistema e assim garantindo o rastreamento das entregas até o destino 
final. Consulte-nos!



Brasil
Barueri - SP
Alameda Tocantins, 630 – Alphaville – Galpão 3
CEP 06455-020 - Brasil
pbs@pb.com

Para obter mais informações, ligue para 11 2348.8860
ou acesse pitneybowes.com/br


