
 

MODERN Logistics fecha parceria com Harley-Davidson para transporte aéreo de motocicletas 

produzidas em Manaus para todo Brasil 

 O objetivo é atender entregas expressas, uma demanda crescente da área de vendas da montadora. 

A Harley-Davidson planeja gradativamente aumentar o número de motocicletas distribuídas ao longo 

de 2018 até atingir a meta de entrega  em 4 dias, em média, para todas as concessionárias no Brasil 

dentro dessa modalidade de transporte.  

 Com o objetivo de viabilizar entregas expressas, a Harley-Davidson fechou com a MODERN Logistics o 

transporte rodoviário e aéreo, com aeronaves do integrador logístico, de motocicletas da fábrica de 

Manaus (AM) para todas as 21 concessionárias da montadora em todo o Brasil. Depois da coleta na 

fábrica, as motocicletas são transportadas até o aeroporto de Manaus para os Aeroportos de Brasília 

ou Viracopos, em Campinas. A partir destes aeroportos, o transporte até as concessionárias é feito 

pelo modal rodoviário.  

 “A Harley avaliou o impacto na qualidade do serviço em atender os Clientes rapidamente e percebeu 

que existe o potencial em aumentar vendas com um serviço mais ágil”, disse Hudson Reis, Diretor 

Comercial da MODERN Logistics.  O executivo explicou que todo o projeto foi desenvolvido para 

atender uma demanda crescente da área comercial que é poder oferecer entregas expressas para os 

clientes, o que só é possível com a conjugação dos modais aéreo e rodoviário. 

 “Nossos Clientes reconhecem que a entrega rápida e com alta qualidade ajuda a reduzir custos e 

aumentar vendas” completou Gerald Lee, CEO da Modern. De acordo com Lee, a MODERN Logistics 

vem se destacando cada vez mais por oferecer uma plataforma logística completa, com soluções sob 

medida para a necessidade dos clientes.  

  

Sobre a MODERN Logistics 

Idealizada há 7 anos, a MODERN Logistics começou a operar há três, 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 frota de aeronaves completando o pool de serviços 

logísticos que a companhia oferece para seus clientes. 

 A empresa é resultado de um investimento de US$ 80 milhões e tem como meta chegar a 2020 com 

15 aeronaves e Centros de Distribuição próximos aos aeroportos onde opera. Até o fim deste ano serão 

4 CDs e quatro Boeing 737 cargueiros. Futuramente, a empresa também operará aeronaves cargueiras 

dos modelos ATR-72F, para conectar as cidades de menor porte aos maiores centros e assim atender 

a demanda dos clientes.  

  



 

A MODERN oferece serviços logísticos que englobam toda a cadeia de suprimentos para os clientes. 

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 produtos 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 

 

Sobre a Harley-Davidson 

Harley-Davidson, Inc. é a empresa controladora da Harley-Davidson Motor Company e da Harley-

Davidson Financial Services. Desde de 1903, a Harley-Davidson Motor Company realiza sonhos de 

liberdade pessoal, com motocicletas Custom, Cruiser e Touring, oferecendo experiências de pilotagem 

e eventos, além de uma linha completa de peças de motocicleta, acessórios, vestuário, equipamentos 

funcionais e artigos em geral. Para mais informações, visite o site da Harley-Davidson em www.harley-

davidson.com.br. 
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