
Panalpina Brasil lança combinação entre seguros e fretes para exportação e 
importação 

Novo produto traz mais flexibilidade na operação e seguros sob medida para cada perfil de 
cliente. 

Para consolidar-se como um operador logístico cada vez mais completo, a Panalpina Brasil 
(www.panalpina.com) acaba de lançar um serviço totalmente reformulado: a combinação entre 
seguros e fretes de exportação e importação. A novidade engloba as modalidades marítima, 
aérea e terrestre internacional. 

A inovação possibilitou a modernização da apólice, aumento dos limites de averbações e 
diminuição das taxas, de acordo com as necessidades de cada empresa atendida. Dessa forma, 
garantindo mais flexibilidade na operação, que se reverte, inclusive, em descontos comerciais 
para os clientes.  

Um grande diferencial é a possibilidade de confeccionar seguros sob medida para cada caso, o 
que traz mais comodidade e tranqüilidade ao cliente, já que resolve os trâmites logísticos do 
inicio ao fim em um só lugar. 

“Por sermos um completo operador logístico, temos a possibilidade de oferecer soluções 
eficazes aos nossos clientes, além de uma equipe comercial e operacional totalmente treinada 
sobre cada detalhe do novo produto. Dessa forma, estamos prontos para satisfazer ainda mais 
as necessidades dos clientes e ganhar cada vez mais destaque no mercado”, destaca Luigi 
González de La Lastra, presidente da Panalpina Brasil.  

Perfil da Panalpina - O Grupo Panalpina é um dos líderes mundiais em serviços de logística e 
agenciamento de carga, especializado em fretes aéreo e marítimo, bem como soluções 
associadas de gerenciamento de cadeia de suprimentos. Graças à sua profunda expertise nas 
indústrias-chave e aos excelentes sistemas de IT, a Panalpina provê soluções de porta a porta 
em agenciamento de carga integradas mundialmente, personalizadas de acordo com as 
necessidades de cada cliente. O Grupo Panalpina possui mais de 500 unidades em 90 países. 
Em mais de 60 países, trabalha em cooperação com empresas parceiras selecionadas. O Grupo 
empresa emprega mais de 15.000 pessoas em todo o mundo.  

No Brasil, a Panalpina possui 31 anos de história, com atuação em todo território nacional. 
Localizada em São Paulo, desde 1977, a empresa possui, atualmente, 14 escritórios próprios, 
além de sediar o Centro Regional para a América Latina.  
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