
Com quase 30 anos de
experiência, a Total Express
é a empresa privada mais completa
do país em soluções logísticas.
Atendendo com excelência desde o 
pequeno e médio e-commerce até os 
gigantes do varejo, incluindo 
operações complexas de indústrias e 
governo. Com capilaridade que cobre 
100% do território nacional.

Acesse o site:
www.totalexpress.com.br



Força comercial e coleta nacional, 
atendendo mais de 10.000 clientes

Maior abrangência expressa do mercado 
com atendimento em mais de 800 
cidades em 24h a 48h

Nosso atendimento atinge 100% do 
potencial de consumo do país, 
endo 97% de forma direta

Capacidade de entregar 850 mil 
encomendas por dia, sendo 70% delas 
em até 2 dias

Infraestrutura completa e robusta, com 
mais de 16 HUBS, 2 Mega HUBs e 120 
estruturas de Last Mile

Malhas regionais rodoviárias e aéreas, com 
avião dedicado, interligando nossos HUBs, 
conferindo prazos otimizados independente 
da origem da carga



GRIS - ESTRUTURA PRÓPRIA 
DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Torre de controle com 
monitoramento 24x7 de todos os 
veículos em trânsito, garantindo 
controle e segurança das cargas

Equipes especializadas 
acompanhando cada etapa da nossa 
cadeia, com serviços de inteligência, 

atuando em cada possível desvio

100% das mercadorias 
asseguradas com ressarcimento 

total em caso de roubo ou extravio

Melhores indicadores
de perdas do mercado

A MELHOR EXPERIÊNCIA EM TODAS AS ETAPAS
DA OPERAÇÃO!

Coleta
• Maior abrangência de coleta a domicílio do Brasil, sem volume mínimo e cobrança adicional!

Hub
• 2 Mega Hubs com sorters mais avançados do mundo, de alta capacidade e com
tecnologia global 
• Operação 7 dias da semana!

Transferência
• Expedição diária para todos os estados do Brasil com a melhor
tecnologia TMS do mercado
• Avião dedicado para rotas da região Norte

Última Milha
• Maior abrangência privada de entregas do Brasil
• 100% dos entregadores com aplicativo mobile próprio
• Todas as entregas são protocoladas, com assinatura
eletrônica pelo recebedor: fluidez na resolução em
caso de contestação de entrega realizada
• TEXZAP: tratativas via WhatsApp do motorista
com a Central de Soluções para tratativa de
"não conformidades" no ato da entrega.
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e-TOTAL
Economize no frete
A solução de frete perfeita para 
pequenos e médios e-commerces

TOTAL STANDARD
Maior cobertura de entregas 
privadas diretas
Melhor custo-benefício em soluções 
logísticas com maior malha, 
entregando para 100% do Brasil

TOTAL EXPRESSO
Os mais velozes da Total
Maior abrangência do Brasil, com 
entregas entre 24h e 48h!

TOTAL REPOST
Sem fronteiras
Gestão operacional desde a 
coleta até a entrega,
em 100% dos CEPs brasileirosTOTAL HOJE

Os mais velozes do mercado
Conheça a solução mais veloz 
da Total Express, com entregas 
realizadas no mesmo dia!

TOTAL 
INTERNACIONAL
O Brasil sem fronteiras
Entregas internacionais e serviço 
de desembaraço sem burocracia!TOTAL REVERSA

A solução para sua devolução
Serviço de entregas com 
consolidação de pedidos e 
necessidade de conferência

TOTAL POINT
Pontos estratégicos
Ponto comercial para coletar
e entregar produtos

TOTAL SOLUTIONS
Soluções customizadas
A solução certa para grandes 
players brasileiros

TOTAL FULFILLMENT
Armazenagem e manuseio
Solução mais completa do 
mercado, atua desde o 
recebimento até a entrega final

TOTAL STORE
Sua Distribuição
Transformamos sua loja em um 
ponto de distribuição

Olá, eu sou a Eva! 
Assistente Virtual 
Omnichannel,
pronta para ajudar 
sellers, e até mesmo 
muitos clientes finais!

totalexpressbrasil

Total Express

Total Express

+55 11 3627-5900


