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A JCS Express Logística & Distribuição 
nasceu da experiência de um profissional
que gerenciou grandes empresas e atua
no segmento de distribuição de material
promocional, armazenamento, controle de
estoque, manuseio, logística reversa e 
encomendas expressas há mais de 25 anos,
prestando serviços de transportes aéreos e
rodoviários em todo território nacional.
Nosso diferencial é criar as melhores 
soluções alinhadas às suas necessidades.









Convencional
Porta a porta com entrega em horário comercial.
* Abrangência nacional

Urgente
Porta a porta com entrega em horário diferenciado.
* Regiões metropolitanas com abrangência nacional

Expresso
Porta a porta emergencial com garantia de embarque 
em primeiro vôo disponível e entrega exclusiva.
 * Abrangência nacional

Hot Line
Porta a porta com acompanhamento de um portador 
desde a origem até o destino.
* Abrangência nacional





Convencional
Porta a porta com entrega em horário comercial.
* Abrangência nacional

Expresso
Porta a porta com tempo de trânsito reduzido.
* Abrangência nacional

Exclusivo
Porta a porta com veículo exclusivo e dedicado à operação contratada.
* Abrangência nacional

Percorrendo distâncias para melhor atendê-lo com soluções inovadoras





- Entrega garantida para seus envios de 
pacotes e documentos para exportação 
dentro de um ou dois dias úteis antes das 
10:30 hs nos Estados Unidos e dentro de 
dois ou três dias úteis antes das 12:00 hs 
nos principais centros comerciais do 
Canadá, Europa, Ásia e América Latina.

- Entrega garantida para importação com 
cobrança ao consignatário geralmente 
antes das 12:00 hs para Envelopes e 
Documentos em códigos posta is 
específicos na cidade de São Paulo, a 
partir de mais de 186 países e territórios.

1 A 3 DIAS ÚTEIS

- Entrega garantida para seus envios de
pacotes e documentos para exportação 
dentro de dois ou três dias úteis, antes do
fim do dia nos Estados Unidos e Canadá,
geralmente antes do fim do segundo ou 
terceiro dia útil para as principais áreas
metropolitanas na Europa, Ásia, América 
Lat ina, Áfr ica e  outros dest inos.

- Entrega garantida para importação de 
pacotes e documentos com cobrança ao 
consignatário antes do fim do dia útil, e a 
partir de mais de 186 países e territórios. Nota: fornecemos embalagens

exclusivamente para o
transporte internacional.

EXPRESS EXPRESS SEVER





Recebimento

Gestão de estoque

Separação de Pedidos

Montagens de kits

Expedição

Distribuição em nível Nacional e Internacional





Sunset Publicidade e Marketing

FCA Fiat Chrysler Participações Brasil

ArcelorMittal Brasil

Alerta Security Solutions Informática

Sindicato Nacional do Futebol

Prol Soluções em Impressão

PRP Mergulhão & Domingos Comércio e Serviços de Informática



linkedin

JCS Express Logística & Distribuição
Rua Cel. Pedro Dias de Campos, 230 - Vila Matilde
CEP: 03508-010 - São Paulo/SP
E-mail: jcsexpress@jcsexpress.com
Skype: jcsexpress.com

Matriz - São Paulo/SP

+55 (11) 3042-8848
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