
 

MODERN Logistics assume armazenagem e transporte de produtos da Ekocell para todo Estado de 

São Paulo 

 

A Ekocell é o novo cliente da MODERN Logistics no segmento farma. A empresa, que tem sua sede em 

São Paulo, é uma distribuidora de materiais médico-hospitalares, em especial curativos e sondas para 

hospitais, clínicas, serviços de home care e consumidores finais. A MODERN, o único operador a contar 

com frota própria de aeronaves, já está cuidando de toda a armazenagem dos produtos e também das 

operações de transporte para distribuição no Estado de São Paulo. O objetivo da MODERN Logistics é, 

em breve, ampliar o contrato e passar a atender a distribuição rodoviária em toda a região Sudeste.   

Rogério Araújo, sócio-diretor da empresa Ekocell, avalia que a decisão de contar com a MODERN como 

parceiro logístico é mais um passo importante para consolidação da proposta de valor da empresa aos 

seus clientes e demais stakeholders. Para ele, o modelo de logística integrada da MODERN vai ao 

encontro dos objetivos da Ekocell de utilizar - e ao mesmo tempo prover - soluções inovadoras, seguras 

e viáveis à distribuição de materiais médico-hospitalares. 

As operações da Ekocell são um bom exemplo de como a proposta de solução integrada de serviços 

da MODERN pode aumentar a eficiência das operações logísticas, disse Hudson Reis, diretor comercial 

da MODERN, ao permitir que sejam agregados serviços mais sofisticados à solução tradicional de 

armazenagem, inclusive de transporte aéreo quando necessário.  Oferecendo serviços de qualidade 

diferenciada, com disponibilidade de informações eletrônicas sobre seus produtos, a MODERN 

atenderá em todo fluxo logístico, com capacidade técnica e de forma customizada. 

Idealizada há 5 anos, a MODERN Logistics começou a operar há dois, primeiro na área de armazenagem 

e transporte rodoviário. Desde junho passado, com a assinatura do contrato de concessionária de 

serviços públicos de transporte aéreo regular com a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), a 

empresa começou a oferecer voos com sua própria aeronave completando o pool de serviços logísticos 

que a companhia oferece para seus clientes. 

 A empresa é resultado de um investimento de US$ 75 milhões e tem como meta chegar a 2020 com 

15 aeronaves e Centros de Distribuição próximos aos aeroportos. Até o fim deste ano serão 5 CDs, dois 

Boeing 737-400F e a empresa também vai voar com modelos 72F, para conectar as cidades de menor 

porte aos maiores centros e assim atender a demanda dos clientes.  

 

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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