
 

Modern Logistics recebe certificação da Anvisa para o transporte e armazengem 
de medicamentos e insumos farmacêuticos 
Novo integrador logístico investiu em armazéns climatizados, veículos refrigerados e 
capacitação da equipe  
A Modern Logistics concluiu o processo de certificação junto à Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) e está apta a prestar serviços de armazenagem e 
transporte de medicamentos e insumos farmacêuticos. A habilitação inclui também 
suplementos alimentares, saneantes, produtos para saúde e a chamada linha HPC.  
Desde que foi idealizada, há mais de dois anos, a Modern Logistics tinha como alvo, 
entre outros, o segmento farmacêutico. Para isso, contratou profissionais experientes 
do mercado e investiu em infraestrutura de armazenagem, com centros de distribuição 
climatizados, veículos com controle de temperatura e treinamento de pessoal em 
segurança e boas práticas relacionadas ao transporte e armazenagem de produtos 
de saúde.  
“Estamos prontos para oferecer aos clientes operações de transporte e armazenagem 
com informação monitorada em tempo real e equipe altamente treinada para o 
manuseio dos produtos, tanto nos armazéns quanto nos trechos rodoaéreos”, disse 
Gerald Lee, CEO da Modern Logistics.   
 
Saiba mais sobre a Modern Logistics 
A Modern Logistics oferece serviços logísticos que englobam toda a cadeia de 
suprimento para os clientes. Para isso, vai contar com transporte aéreo próprio, 
armazenagem em 15 centros de distribuição instalados por todo o país e transporte 
terrestre com parceiros estratégicos.  
Na primeira fase da Modern Logistics, foram instalados centros de distribuição em 
Jundiaí , Campinas , Manaus  e logo virão mais 5 unidades, cada um com capacidade 
de 5 mil metros quadrados. Com a chegada da primeira aeronave, os voos ligarão 
São Paulo a Manaus e, em seguida, começará a funcionar a linha para Recife, sempre 
com os voos e os centros de distribuição alinhados ao transporte terrestre. 
Com profissionais de históricos de variadas experiências bem-sucedidas no setor 
logístico, a Modern Logistics é especialista no desenvolvimento de projetos 
personalizados para as indústrias do segmentos farmacêutico, HPC, eletroeletrônico, 
componentes, varejo e cargas especiais, entre outros. Isso significa eficiência 
financeira e operacional para os clientes da Modern. 
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