


AtuAção

A Prolink Brasil conta com 
dois escritórios no território 
nacional, localizados em 
São Paulo e Santos.

 

Prolink Brasil



Visão
A Prolink Brasil está sempre se atualizando com as melhores 
práticas de mercado, visando sempre atender nosso cliente nos 
mais altos padrões de excelência com opções customizadas que 
melhor se adequem à sua necessidade.

Missão
Estamos consolidados no cenário nacional por conta 
da nossa expertise em atendimento. O objetivo da 
Prolink Brasil é bastante claro: sermos impecáveis em 
todos os processos com foco na satisfação do cliente.

VAlores
Agilidade, precisão, transparência e segurança.



soBre A
Prolink Brasil

Nossa empresa oferece total cobertura logística através de um pacote de soluções em: 
serviços de transporte, seguro, armazenagem e gerenciamento de embarques. 
Trabalhando simultaneamente com nossos agentes espalhados em pontos estratégicos 
da Europa, América do Norte, América do Sul e Ásia.

Possuímos forte presença no mercado Asiático, fruto do relacionamento positivo com 
companhias aéreas e marítimas, que refletem diretamente nas condições competitivas 
e free time para os clientes.

Cada novo dia nos preparamos com uma nova 
missão e ela sempre envolve a entrega perfeita 

e no prazo dos produtos dos nossos clientes.



linhA
do temPo

2 filiais: 
São Paulo e Santos

Rotas 
seguras

Transporte marítimo, 
aéreo e rodoviário

Cargas consolidadas, 
FCL e LCL

12 ANOs ATuANdO NO 
mERCAdo NACioNAL 

E iNtERNACioNAL 

+ 30 PAísEs
ATENdidOs 



HONG KONG

BEIJING

TAIPEI

NINGBO

YANTAI

QINGDAO

LIANYUNGANG

NANJING
SHANGHAI

WENZHOU

SHANTOU

ZHUHAI SHENZHEN

DALIAN

XIAMEN
GUANGZHOU

ZHANJIANG
HAIKOU

TIANJIN

MAis de 15 rotAs 
Partindo da China 

Para o Brasil

Nossos ageNtes também 
atuam em diversos polos do 
muNdo como: euroPa, amériCa 
do norte e amériCa do sul. 

Contamos com representantes nos principais 
mercados asiáticos: shanghai, Xiamen, 

shenzhen, Qingdao, Ningbo, Taiwan - 
Kaoshiung, Tianjin e Korea.

Ainda atuamos nas cidades chinesas de: 
Beijing, dalian, Yantai, Lianyungang, Nanjing, 

Whenzou, Taipei, Guangzhou, shantou, 
Hong Kong, Zhuai, Zhanjiang, Haikou. 

CHINA



nosso
diFerenCial
A Prolink Brasil atende sua demanda 
em tempo reduzido e mais rápido 
do que os concorrentes. deAdline  todAs 

as sextas-feiras 

FrequênciA seMAnAl 
Transit time de 43 diAs - direto 

seM coBrAnçA de dtA huB 

concorrente A
Frequência quinzenal 
Transit time de 65 dias – direto
sem cobrança de dTA Hub

concorrente B
Frequência semanal via santos 
Transit time de 38 dias + 7 dias 
dTA = 45 dias | dTA Hub = 1.250,00

os ConCorrentes



nossos serViÇos
Armazenagem e consolidação de carga
Através de grandes parcerias, junto aos terminais 
alfandegados, EAdi’s e de cargas gerais, realizamos 
o gerenciamento total da armazenagem e consolidação 
das mercadorias em âmbito nacional com total confiabilidade.

Nosso networking é formado por agentes certificados, 
garantindo sempre que a documentação de embarque 
atenda as normas e regulamentações da alfandega brasileira.

a prolink está pronta para oferecer logística 
completa nos modais marítimo, aéreo ou rodoviário. 
possuímos negociações exclusivas com armadores, 

companhias aéreas e transportadoras.



nossos serViÇos

transporte 
Marítimo lcl/Fcl
Saídas constantes e fretes 
com custos competitivos 
e transit time que vai de 

encontro as suas necessidades.

transporte 
Aéreo

Se a carga tem urgência, 
seu modal é o aéreo. 
Consolidamos para os 

principais aeroportos do 
mundo. Para atender sua 
necessidade de urgência, 

nossa equipe está preparada 
para oferecer informações 

durante o processo.

transporte 
rodoviário

A Prolink Brasil está 
preparada para atender 
sua empresa em todos 
os modais logísticos. 

Possuímos parcerias sólidas 
com os maiores players do 

segmento de transporte 
rodoviário de carga, 

oferecendo fretes com 
custos diferenciados.



nossos serViÇos

seguro de carga 
internacional

A garantia viaja com a sua  
carga para a tranquilidade  
que o cliente precisa. Cada  
operação cumpre com altos  

níveis de qualidade e segurança. 
Estamos comprometidos com a 

sociedade da qual fazemos parte 
com a criação de valor, trabalho  
de qualidade e respeito a todos.

despacho  
Aduaneiro

Se a carga tem urgência, 
seu modal é o aéreo. 
Consolidamos para os 

principais aeroportos do 
mundo. Para atender sua 
necessidade de urgência, 

nossa equipe está preparada 
para oferecer informações 

durante o processo.

door to door
oferecemos serviços 

de logística door to door 
coletando a carga em seu 

exportador e entregando em 
qualquer local determinado 

pelo cliente dentro do território 
nacional. Este procedimento traz 
a total tranquilidade que nossos 
clientes precisam, deixando todo 

processo logístico centralizado 
em apenas um local, agilizando 

assim os procedimentos 
e reduzindo custos.



nossos serViÇos

Follow uP online
informações customizadas, 
transparentes e objetivas 
são disponibilizadas via 
portal Prolink, trazendo 
agilidade, segurança e 
facilidade de acesso para
 manter as partes envolvidas 
completamente informadas 
sobre a operação.



Fale ConosCo EntrE Em Contato Com a Prolink Brasil

Av. Jabaquara, 2958 – 1º Andar – Cj 14
Planalto Paulista – Cep: 04046-500
tel: +55 11 2619 – 4622

ProlinkBrasil.Com

sÃo PaUlo - sP
Rua Riachuelo, 82 – 6º Andar – Cj 63
Centro – santos / sP – Cep: 11010-020
tel: +55 13 3301-9232 / 3301-4269

santos - sP

http://www.prolinkbrasil.com
https://www.linkedin.com/company/prolinkbrasil
https://www.facebook.com/prolinkbrasil/
https://www.instagram.com/prolinkbrasil/

