Mod
dern Logis
stics fecha
a contrato
o para insttalação de
e centro de
e distribuição em
Man
naus
Com
m área de 3.348
3
metrros quadrados, cd va
ai dar suporte às operrações da empresa
na Amazônia
A
A Modern Log
gistics, a mais
m
nova empresa de
d logística
a integrada do Brasil, assinou
u
na semana
s
pa
assada o contrato
c
pa
ara a instalação do segundo
s
ce
entro de distribuição
o
da empresa.
e
Depois de
e Jundiaí, é a vez de
d Manaus receber o segund
do dos 15
5
centtros de disttribuição planejados para as prrincipais cid
dades do B
Brasil.
Com
m uma árrea de 3.348 metro
os quadra
ados, o espaço
e
se
erá preparrado para
a
operrações de
e depósto fechado,, armazém
m geral, cross doccking, etiq
quetagem,,
emb
balamento (packing), enfim toda
as as atividades de um operad
dor logístic
co. O novo
o
cd de
d Manauss terá sete docas, pé
é direito úttil de 12 metros
m
ep
piso com ca
apacidade
e
de carga
c
de 5 toneladas por metro quadrado.
Um dos difere
enciais da
a Modern Logístics é conta
ar com um
ma frota própria
p
de
e
aero
onaves carrgueiras. A empresa receberá
á r o primeiro Boein
ng 737-400
0F de sua
a
frota
a em maio
o, e os prrimeiros vo
oos ligarão Campin
nas a Man
naus e Ca
ampinas a
Reciife.
Até o fim do ano
a serão três
t
Boeing 737-400
0F em operação, cap
pazes de transportarr
20 to
oneladas de
d carga cada
c
um. No
N próximo
o ano, cheg
garão os p
primeiros ATR-72F
A
e
maiss três Boe
eing 737-4
400F. Até 2020 serrão 36 ae
eronaves n
na frota da Modern
n
Logistics.
Resu
ultado de um investtimento de
e 75 milhõ
ões de dóllares, a em
mpresa va
ai oferecerr
servviços logístticos que englobam
e
toda a ca
adeia para os cliente
es, do emb
barque no
o
prod
dutor à en
ntrega no cliente fin
nal. Para isso, vai contar com transpo
orte aéreo
o
próp
prio, armazzenagem também prrópria com
m 15 centro
os de distrribuição e transporte
e
terre
estre com parceiros
p
e
estratégico
os.
Na primeira
p
fa
ase da Mod
dern Logisstics, além de Manau
us e Jundiaí, serão instaladoss
centtros de disttribuição em Goiânia
a, Recife, Porto
P
Alegrre, Rio de JJaneiro e Curitiba.
C
A
Mod
dern Logisstics espe
ecializar-se
e-á em lo
ogística para
p
produ
utos de alto valorr
agre
egado, com
mo eletroe
eletrônicos,, medicamentos, cossméticos, p
partes e co
ompnentess
auto
omotivos e alguns prrodutos reffrigerados.. Para isso
o, todas ass certificaç
ções estão
o
send
do obtidas,, incluindo as da ANA
AC (Agênc
cia Nacional de Aviação Civil). A Modern
n
Logistics é co
omandada por execcutivos com
m larga experiência
e
a nos merrcados de
e
transsporte aére
eo e de log
gística, que participa
aram do lan
nçamento de outras empresass
aére
eas no merrcado. Maiss informaçções em ww
ww.modern.com.br
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