Mod
dern Logis
stics tem novo
n
gere
ente comercial em Manaus
M
Integ
grador logíístico cheg
ga agora ao
a mercado
o com voos de cargu
ueiro Camp
pinas para
a
Man
naus e centtro de distrribuição na
a cidade
Fabrrício Cavalcante é o novo gerrente come
ercial da Modern
M
Lo
ogistics em
m Manaus..
Com
m passagem
m por emp
presas com
mo Rapidão
o Cometa (Fedex Bra
asil), Amaz
zon Forestt
e Ja
atex Tran
nsportes, Cavalcante
C
e assume
e agora a gestão das atividades de
e
transsporte e arrmazém ge
eral da filia
al de Mana
aus da Mod
dern Logisttics.
Com
m formação
o em Administração de Empre
esas com ênfase
ê
em
m Logística, MBA em
m
Gesttão Empre
esarial e Especializaçção em Lo
ogística e Comércio
C
Exterior, Cavalcante
C
e
sabe
e que está
á diante de
d um importante pólo
p
indusstrial, dos mais mod
dernos da
a
Amé
érica Latin
na, mas, ao mesm
mo tempo, acredita que em tempos de ajuste
e
econ
nômico o desafio
d
é maior
m
para poder aprresentar a solução lo
ogística da
a empresa..
“Sab
bemos que
e temos na
as mãos uma opção
o absolutam
mente inteligente e necessária
n
a
para
a reduzir oss Custos Logísticos,
L
que no Brrasil repressentam 15,,4% do PIB
B”, disse o
novo
o executivo
o.
Com
m uma área
a de 3.348 metros qu
uadrados, o novo cen
ntro de distribuição de
d Manauss
será
á preparado
o para ope
erações de
e depósto fechado, armazém
a
g
geral, cross docking,
etiqu
uetagem, embalame
e
ento (packking), enfim
m todas as atividade
es de um operadorr
logísstico. O no
ovo cd de Manaus te
erá sete do
ocas, pé direito útil de 12 mettros e piso
o
com capacidad
de de carg
ga de 5 toneladas porr 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 empressa receberrá o prime
eiro 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 Logisttics vai se
eespecializzar em log
gística parra produto
os de

alto valor agre
egado, co
omo eletro
oeletrônicos, medicamentos, ccosméticos
s, partes e
a
os e algu
uns produttos refrige
erados. Pa
ara isso, todas ass
compnentes automotivo
certificações estão
e
send
do obtidass, incluind
do as da ANAC (Ag
gência Na
acional de
e
Avia
ação Civil)). A Mod
dern Logisstics é co
omandada
a por exe
ecutivos com
c
larga
a
expe
eriência no
os mercad
dos de tran
nsporte aé
éreo e de logística, q
que participaram do
o
lançamento de
d outras empresas aéreas no merccado. Maiis informa
ações em
m
www
w.modern.ccom.br
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