
 

Modern Logistics contrata novo gerente de Projetos Logísticos 

Executivo tem passagem por empresas como AGV Logística, Grupo Faster Brasex, Terra Nova Trading 

e Brasil CT Comércio e Tecnologia 

 

Rodrigo Paglino é o novo gerente de Projetos Logísticos da Modern Logistics. Com 17 anos de 

experiência no segmento, Rodrigo traz para o novo integrador logístico grande vivência nas áreas de 

Projetos, Operações, e mais, áreas comercial e de pós-venda para operadores, com foco nos 

segmentos farmacêutico e de alto valor agregado. Além de passagem pela AGV Logística, Grupo 

Faster Brasex e Terra Nova Trading, o novo gerente foi responsável pela área de logística da Brasil CT 

Comércio e Tecnologia, empresa provedora de soluções integradas de e-commerce. Em paralelo, 

Paglino foi professor universitário nas áreas de Transportes e Logística.   

  

“A evolução do mercado exige cada vez mais operadores que busquem soluções logísticas inovadoras 

em relação aos principais entraves de infraestrutura atuais. A Modern lança no mercado uma visão 

diferente e inovadora para esses desafios. Isso certamente foi decisivo em aceitar fazer parte desse 

time vencedor”, diz Paglino 

   

Rodrigo é formado em Engenharia de Produção pela FEI e pós-graduado em Marketing e Gestão de 

Vendas pela ESPM. 

  

Sobre a Modern Logistics 

 

A Modern oferece serviços logísticos que englobam toda a cadeia de suprimentos para os clientes e 

conta com frota aérea própria. Com sua proposta multimodal, a Modern traz rapidez, segurança e 

redução de custo para clientes. 

  

Os modernos centros de distribuição da Modern, localizados estrategicamente pelo país, estão 

preparados para receber materiais das mais diversas e exigentes especificações, são climatizados e 

equipados com avançados sensores de monitoramento para garantir temperatura e umidade 

controlados e são integrados por uma malha aérea e rodoviária altamente eficiente. 

  



 

Aliando seu formato multimodal e flexível de gestão logística a profissionais altamente qualificados e 

tecnologia de última geração em seus processos, a Modern está preparada para apresentar a melhor 

solução integrada para sua empresa, se adaptando com agilidade a qualquer alteração de mercado. 

  

A Modern Logistics é especialista no desenvolvimento de projetos personalizados para as indústrias 

dos segmentos: farmacêutico, HPC, eletroeletrônico, componentes, varejo e cargas especiais, entre 

outros.  

  

Para atender impecavelmente a todos os segmentos, a Modern possui as certificações ANVISA (todas 

as portarias), ANAC e ANTT e licenças necessárias para o melhor atendimento aos seus clientes, tais 

como: IATA CASS, DTA, Multimodalidade e AG (armazém geral). Mais informações, acesse 

www.modern.com.br 
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