
 

Novo diretor assume a direção de operações da MODERN Logistics 

Executivo irá responder por toda a movimentação de carga da companhia 

 
 
Anderson de Oliveira assume o novo cargo de diretor de operações da MODERN e irá 
responder por todas as movimentações dos centros de distribuição, terminais de cargas 
aéreas e transporte da companhia.  
 

Com 22 anos de experiência em gestão de operações logísticas e forte vivência em centros 

de distribuição e operações de transporte para empresas de grande porte e multinacionais, 

Oliveira traz experiências em operações de saúde humana e animal, cosméticos, bens de 

consumo, tecnologia e químicos.  

 

Antes de chegar à Modern Logistics, passou por empresas como Unilever, Cesa Logística, 

onde foi gerente de Operações Logísticas, AGV Logística S.A, empresa em que chegou a 

diretor de Projetos Estratégicos, e ainda Golden Cargo, atuando desde 2014 como diretor de 

Operações e Compras. 

 

“A proposta da Modern é inovadora e as oportunidades em oferecer novas soluções para 

clientes são enormes. Hoje as cargas são colocadas nos fluxos já saturados e criar ligações 

entre cidades pelo modal aéreo, gerando novas alternativas para nossos clientes, me 

desafiou a fazer parte de uma equipe que trabalha exaustivamente para a quebra de 

paradigmas de nossa realidade, diz Anderson. 

 

A soluções logísticas built-to-suit da MODERN, saem do papel para serem realmente 

concretizadas. Integrando o modal aéreo, com aeronaves próprias, a toda a cadeia logística, 

nos dá a oportunidade de oferecermos uma solução efetiva para a infraestrutura do Brasil, e 

não apenas mais uma ferramenta de movimentação de cargas”, completa o novo diretor. 

 
Anderson tem formação em Administração de Empresas e pós-graduação em Gestão 
Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas.  
 
 
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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