MODERN Logistics assume distribuição de produtos da Boston Scientific para a Região Sul

Empresa líder em tecnologia médica fabrica próteses, cateteres, válvulas e outros produtos que
sairão do Centro de Distribuição da empresa em São Paulo para clientes e distribuidores nos Estados
do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul

A líder global em tecnologia médica Boston Scientific escolheu a MODERN Logistics para cuidar da
distribuição de produtos na Região Sul, tanto para clientes finais quanto para alguns distribuidores. Os
produtos, usados para diagnosticar ou tratar diversos problemas de saúde, ficam armazenados no
Centro de Distribuição da empresa em São Paulo.
Na distribuição dos produtos da Boston, a MODERN trabalha com malhas rodoviária e rodoaérea,
empregando frota própria e de parceiros para oferecer prazos e, principalmente, rastreamento de
entregas dentro dos mais estritos requisitos da Indústria.
“Ficamos muito contentes com mais este cliente do segmento farmacêutico. A plataforma logística da
MODERN foi projetada para atender às demandas deste setor específico da indústria”, disse Hudson
Reis, Diretor Comercial da MODERN Logistics. A perspectiva, de acordo com o executivo, é ampliar os
negócios para outras regiões do Brasil.

Sobre a MODERN Logistics
A MODERN oferece serviços logísticos que englobam toda a cadeia de suprimentos e conta com frota aérea
própria. A proposta é criar real vantagem competitiva aos clientes, baseado em um investimento inicial de mais
de US$ 100 milhões. A empresa tem como meta chegar a 2020 com 15 aeronaves e Centros de Distribuição
próximos aos aeroportos.
Atualmente, a MODERN Logistics está com quatro aeronaves operando em plenas condições de atendimento à
demanda de seus clientes nas 20 principais cidades do país.
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 e correlatos, HPC, eletroeletrônico, cargas especiais, perecíveis, entre outros.
Para atender a todos com qualidade, a MODERN possui as certificações em todas as portarias ANVISA, 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 Boston Scientific
“A Boston Scientific transforma vidas através de soluções médicas inovadoras que melhoram a saúde
dos pacientes em todo o mundo.”
Como líder global em tecnologia médica há mais de 35 anos, avança para a ciência vitalícia, oferecendo
uma ampla gama de soluções de alto desempenho que atendem às necessidades não satisfeitas dos
pacientes e reduzem o custo dos cuidados de saúde. Para mais informações, visite
www.bostonscientific.com.br”
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