Para atender as demandas de Clientes, a MODERN Logistics aumenta número de voos para Manaus
e Brasília a partir de Campinas

No compasso da ampliação da plataforma logística, o integrador logístico está atendendo tanto as
demandas de expansão dos negócios dos clientes, como novos contratos. A segunda frequência começa
em abril e a terceira está em avaliação para começo de maio.
A partir de 9 de abril, a MODERN Logistics passa a oferecer o segundo voo semanal, e para maio está
avaliando adicionar mais uma frequencia. “Este é mais um passo no oferecimento de uma plataforma
logística completa para o cliente”, disse o CEO da empresa Gerald Lee. A MODERN conta hoje com
armazéns em importantes polos industriais no Brasil, uma frota de três aeronaves e mais de 90
parceiros rodoviários.
“Queremos, neste momento da economia brasileira, alavancar o crescimento da indústria com
soluções logísticas nunca pensadas até então”, disse o CEO. Segundo ele, uma parte significativa da
capacidade das duas primeiras aeronaves já está tomada pelos contratos acertados neste ano, e as
perspectivas dos contratos em negociação permitem prever um aumento no número de voos regulares
e de cidades atendidas.
A MODERN Logistics está com o segundo Boeing 737-400F operando desde 20 fevereiro. A terceira e
quarta aeronaves chegarão em maio e até o fim do primeiro semestre, respectivamente. A empresa
também ampliou o número de centros de distribuição com a entrada da operação do CD em Recife e
estão previstos mais dois ainda este ano.
Nos últimos 3 meses, a MODERN Logistics fechou cinco novos contratos de logística integrada nos
segmentos de bens de consumo duráveis, hospitalares, correlatos e farmacêuticos, contemplando
todos os serviços da cadeia.
“Além disso, concretizando mais uma etapa na implantação dos sistemas da companhia, a MODERN
desenvolveu uma integração importante entre os sistemas de transporte aéreo e rodoviário. Com
estes sistemas integrados, a empresa e seus clientes têm uma visibilidade abrangente das
movimentações das cargas e isso nos permite emitir conhecimentos multimodais, porta a porta”,
explicou Lee.

Sobre a MODERN Logistics
A empresa é resultado de um investimento de US$ 90 milhões e tem como meta chegar a 2020 com
15 aeronaves e Centros de Distribuição próximos aos aeroportos. 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 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 a todos os segmentos com qualidade, 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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