
 

MODERN Logistics amplia sua plataforma de serviços com mais uma aeronave cargueira 

Com a expansão da frota, a Modern irá abranger mais cidades pelo Brasil e assim levar todos os seus 

serviços da cadeia para locais de maior necessidade de seus clientes.   

 

A terceira aeronave da MODERN Logistics já está em operação. Com o aumento da capacidade de 

carga, a empresa fortalece a plataforma logística e abrirá voos regulares de acordo com a demanda da 

indústria. Além da chegada da aeronave, a MODERN conta hoje com armazéns em importantes polos 

no Brasil e mais uma gama estratégica de parceiros rodoviários. Todos integrados à inteligência 

tecnológica, para oferecer visibilidade total dos produtos armazenados e em trânsito.  

“O novo integrante da frota entra em operação imediatamente no atendimento customizado aos 

nossos clientes e reforça a plataforma que criamos para atender o mercado brasileiro com soluções 

nunca pensadas antes”, disse Gerald Blake Lee, CEO da MODERN.  Segundo ele, a companhia surgiu 

com a intenção de alavancar a expansão da indústria por todo o país, com a oferta de soluções 

logísticas “tailor made” capazes não só de atender demandas existentes, mas de inovar nas operações 

e fomentar novos negócios e novos mercados.  

 

Sobre a MODERN Logistics 

A empresa é resultado de um investimento de mais de US$ 90 milhões e tem como meta chegar à 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. 

A MODERN Logistics está com três aeronaves operando em plenas condições de atendimento à 

demanda de seus clientes. A quarta chegará nos próximos meses.  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 meses, a MODERN Logistics fechou expressivos contratos nos segmentos de bens de 

consumo duráveis, hospitalares, correlatos e farmacêuticos, contemplando todos os serviços da 

cadeia.  



 

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. 

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 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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