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NOSSA HISTÓRIA
1971
Fundação da FedEx Express em Memphis, Estados Unidos.

1988
Aquisição da empresa Tiger International Inc. (Flying Tigers), segunda maior 
aquisição da FedEx Express, que a tornou a maior companhia de entregas 
aéreas do mundo.

1989
Início da operação da FedEx Express no Brasil.  

1994
A marca Federal Express deu lugar à FedEx.

2009
A FedEx Express se torna a primeira companhia aérea global 
de carga, com base nos Estados Unidos, a ter um Boeing 777, 
maior avião de carga bimotor do mundo.

2012
Aquisição da Rapidão Cometa.

2016
Aquisição da TNT Express, maior compra da história 
da FedEx.
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FEDEX NO MUNDO

+ 450 MIL
profissionais ao 
redor do mundo

Cerca de 120 MIL
veículos na frota 
terrestre global

+ 650 aviões 
em mais de 375 

aeroportos 

Cobertura em mais 
de 220 países

e territórios

A FedEx Express é hoje a maior empresa de entregas rápidas do planeta e tem a segunda maior frota de aviões do mundo. 
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FEDEX NO BRASIL

+ 15 MIL
funcionários

104
unidades

2,8 MIL
veículos

153 pontos de 
atendimento de 

Logística

A FedEx Express é a empresa privada com a maior combinação de 
infraestrutura de transporte aéreo e rodoviário do país.

Oferece serviços domésticos e de logística para todo o território 
nacional, conectando mais de 5.300 mil localidades.
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PORTFÓLIO FEDEX BRASIL
Em nosso portfólio, reunimos soluções completas de transporte e de logística, 
voltadas para as mais variadas necessidades.

Rodoviário Nacional
• Atendimento em todo o 

território nacional
• Capilaridade de distribuição
• Carga fracionada e carga 

lotação

Aéreo Nacional Convencional
• Mais velocidade
• Ideal para caixas e 

pequenos pacotes

Aéreo Nacional     
Expresso

• Ideal para envios 
urgentes

Rodoviário Internacional
• Unidades dedicadas no 

Brasil
• Liberação aduaneira
• Argentina, Chile, Paraguai, 

Uruguai, Bolívia

Serviços Internacionais
• + de 220 países e territórios
• Coletas e entregas porta a porta
• Coletas sem custo adicional
• Transporte de produtos 

perigosos

Logística
• Armazenagem de produtos 

e gestão de estoque em 
nível nacional

• Soluções customizadas que 
integram toda a logística

• Profissionais com expertise 
em diversos segmentos 5



NOSSOS DIFERENCIAIS

Cobertura de Norte a 
Sul do país com 

ampla capilaridade de 
distribuição

Operação em 
nossas filiais ou 
nas unidades do 

cliente

Segurança e integridade 
com gerenciamento de risco

Apoio total a cada 
etapa da cadeia 
de suprimentos

Gerenciamente do 
desempenho de serviço
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SERVIÇO 
INTERNACIONAL
Somente a maior e mais confiável companhia de transporte expresso 
do mundo tem a solução ideal para suas necessidades de importação 
e exportação. 

Embalagens 
Gratuitas FedEx e 
Laboratório de 
Embalagens 
para testes

Frota 
própria Liberação alfandegária

nas origens e destinos

Transporte de 
produtos perigosos

Entregas 
porta a porta

Rastreamento em tempo 
real de todas as etapas 
de envio
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Rotas diretas de Guarulhos 
para Europa e África via 
vôos comerciais

Cobertura global 
aérea e rodoviária



FEDEX E A 
COMUNIDADE
A FedEx Express desenvolve, ao redor do mundo, 
iniciativas que apoiam e ajudam as comunidades em que 
está inserida, além de iniciativas que contribuam com o 
crescimento sustentável da empresa.

FEDEX CARES
funcionários dedicam parte do seu 
tempo em ações de voluntariado

ALGUMAS DE NOSSAS METAS MUNDIAIS

Investir US$ 200 milhões, em 200 
comunidades mundialmente, até 2020. 
*meta estabelecida em 2016

Reduzir a intensidade das emissões das 
aeronaves em 30% até 2020, tomando como 
base os níveis de 2005.

Aumentar a eficiência energética dos 
veículos da FedEx Express em 50% até 
2025, tomando por base os níveis de 2005.
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PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS
2018
• “Prêmio Top do Transporte” – Editora Frota e Logweb Editora
• Prêmio QLICAR da Natura como Melhor Operador Logístico do Brasil.
• Centro de Distribuição Seguro, pela Natura.
• Top of Mind – Grupo Amanhã (RS)
• Prêmio Viracopos Excelência Logística 2018
• Melhores Empresas de Atendimento ao Cliente pelo ranking Exame/IBRC

2017
• “Melhor empresa de logística para e-commerce” - Associação Brasileira 

de E-commerce
• “Destaque do ano em Sustentabilidade” – Grupo Boticário
• “Troféu Ouro na premiação anual de Fornecedores 

de Serviços®” – Grupo Boticário

2016
• “Prêmio Top do Transporte” – Editora Frota e Logweb Editora
• “As Melhores Empresas para o Consumidor” – Revista Época/Reclame Aqui

2015
• “Prêmio Top do Transporte” – Editora Frota e Logweb Editora
• “Empresas do Bem – Educação: Um desafio de todos nós” – Revista IstoÉ Dinheiro

2014
• “Prêmio Ilos” – Os melhores operadores logísticos na opinião dos usuários
• “Top 15 – Empresas Mais Admiradas” – Revista FORTUNE 
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ENTREGAS MAIS RÁPIDAS:
Tempo de Trânsito reduzido em 

585 rotas domésticas
Desde o início da integração entre FedEx Express e TNT,

temos trabalhado para redesenhar e lançar estruturas 
combinadas para levarmos você e seu negócio a um 

crescimento contínuo e de sucesso.

Decorrente dessas combinações, a partir de agora 
oferecemos prazos ainda melhores para conectar 

seu negócio a mais pessoas e possibilidades no Brasil.
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ESTAMOS ANSIOSOS PARA 
CONECTAR VOCÊ A MAIS POSSIBILIDADES
O Executivo de Conta é sua melhor fonte para saber mais sobre nossos tempos de trânsito, preços e diferenciais.  
Solicite uma cotação para as remessas de seu negócio.

Central de Atendimento ao Cliente

TNT
tnt.com/br

0800.979.6979

FedEx
fedex.com/br

Doméstico: 4002.5050 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800.282.2282 (demais localidades)
Internacional: 3003.3339 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800.703.3339 (demais localidades) 
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