
 

MODERN Logistics recebe permissão para operar voos comerciais com aeronaves cargueiras 

Com a outorga da concessão de empresa aérea regular, a companhia completa seu pool de serviços 

logísticos oferecidos à indústria. 

 

A Modern Logistics assinou na semana passada o contrato de concessionária de serviços públicos de 

transporte aéreo regular com a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Com isso, passa a oferecer 

voos comerciais com aeronaves próprias. “Vamos começar atendendo as demandas de fretamento e, 

em seguida, abriremos as rotas regulares para atender os grandes contratos da indústria”, afirmou o 

CEO da Modern Logistics, Gerald Blake Lee.  

Para ele, o diferencial de ser um operador logístico com frota própria de aeronaves, irá ajudar na 

construção de uma plataforma para impulsionar o crescimento do país. “Seremos capazes de soluções 

logísticas customizadas, antes impensáveis para vários segmentos da indústria. ‘Iremos para onde 

nosso cliente precisar”, diz Lee. 

O primeiro Boeing 737-400F da Modern Logistics está pronto para voar. Os avançados centros de 

distribuição espalhados estrategicamente pelo país, alinhados ao transporte terrestre, ligando cidades 

estratégicas, irão atender as demandas de seus clientes. A médio prazo, entre as aeronaves, além do 

Boeing 737-400F, a Modern Logistics também vai voar com modelos ATR-72F, capazes de conectar as 

cidades de menor porte do interior aos maiores centros. 

“A Modern Logistics não é uma empresa aérea cargueira, somos um operador logístico que oferece 

uma solução completa de serviços e tecnologia, desenvolvidos para a necessidade de cada cliente. A 

proposta de contar com uma frota própria de aeronaves cargueiras é justamente complementar um 

serviço que hoje é subutilizado, mas tem enorme potencial por causa das dimensões continentais do 

Brasil”, esclarece Lee. Atualmente, há pouca disponibilidade de transporte de carga em aeronaves 

cargueiras, a maior parte embarca em porões de aeronaves de passageiros, o que é limitador em 

termos de peso, espaço e tipo de carga transportada.  

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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