
 

Modern Logistics tem nova diretora de Recursos Humanos 

Carla von Gerhardt passa a cuidar das diretorias jurídica e RH da Modern Logistics 
 

Carla von Gerhardt assumiu esta semana a diretoria de Recursos Humanos da Modern Logistics, o mais 
novo operador logístico brasileiro que conta com aeronaves próprias no modal aéreo. Carla, que já 
respondia pela área jurídica da companhia, irá acumular as duas funções. “Sempre trabalhamos muito 
próximos, o RH e a área jurídica, com o olhar voltado para pessoas e para o bom ambiente de trabalho”, 
explicou Carla.  
 
Segundo a executiva, foi nesta visão moderna de pensar na prevenção, nas necessidades da empresa 
e na continuidade dos negócios, que surgiu a proposta de reformular o RH. Uma proposta bastante 
desafiadora. 
 
Carla von Gerhardt é graduada em Direito pelo Mackenzie, tem especialização em Direito do Trabalho 
e Processo do Trabalho pela Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo) e em Direito 
Empresarial pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). Antes de chegar à Modern Logistics, passou por 
empresas como Azul Linhas Aéreas Brasileiras, onde foi gerente jurídica por cinco anos e interagiu 
diretamente nas decisões estratégicas da área de RH, e TAM, onde atuou como Consultora de Relações 
Trabalhistas e Sindicais. “Quando fui convidada para vir para a Modern Logistics, fiquei encantada pela 
filosofia da nova empresa e pela cultura organizacional que estamos implantando”, afirma a nova 
diretora.  
 

Sobre a Modern Logistics 

A Modern Logistics oferece serviços logísticos que englobam toda a cadeia de suprimentos para os 
clientes e conta com frota aérea própria. Na primeira fase da Modern Logistics, foram instalados 
centros de distribuição em Jundiaí, Campinas e Manaus, e logo virão mais 5 unidades, cada uma com 
capacidade de 5 mil metros quadrados. Com a primeira aeronave, os voos ligarão São Paulo ao Norte, 
Centro-Oeste e Nordeste, sempre com os voos e os centros de distribuição alinhados ao transporte 
terrestre com parceiros estratégicos (hoje são 90 devidamente homologados). Futuramente, a 
MODERN contará com 15 centros de distribuição instalados por todo o País e 32 aeronaves. Com 
profissionais que agregam anos conhecimentos e experiências bem-sucedidas no desenvolvimento de 
soluções logística, 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. Isso significa eficiência financeira e operacional para os clientes da Modern. 
Mais informações, acessewww.modern.com.br 
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