
 

MODERN Logistics amplia plataforma de serviços no Centro-Oeste 
 

Empresa aumenta frequências semanais de voos cargueiros e anuncia a abertura de novo Centro de 

Distribuição em Goiânia 

A partir deste mês de novembro, a MODERN Logistics amplia sua plataforma de negócios no Brasil. A 

empresa de logística integrada passará a ter a frequência de 5 voos semanais de aviões cargueiros e 

abrirá um moderno Centro de Distribuição em Goiânia (GO). A plataforma possibilita a entrega de 

qualquer produto em todo o território nacional em até 24h, oferecendo aos clientes maior eficiência.  

“A MODERN continua ampliando seus serviços e conta hoje com recursos como centros de 

distribuição, frota aérea própria e customizada e extensa rede de transportadores rodoviários. A 

empresa oferece todo suporte para que os clientes desenvolvam seu negócio de forma eficiente e 

sustentável. Definitivamente, não somos apenas uma operadora logística ponta a ponta. O mercado 

começa a nos reconhecer como uma companhia inovadora, disruptiva e essencial para o avanço do 

país nos próximos anos”, comenta Gerald Blake Lee, CEO da empresa. 

Criada para atender às necessidades do país em supply chain, a MODERN estimula o desenvolvimento 

da indústria. Cada vez mais, a empresa se diferencia no mercado de serviços logísticos no Brasil e na 

da América do Sul. A operação de frota aérea própria posiciona a empresa como única operadora que 

oferece soluções realmente customizadas.  

“Viabilizamos projetos de alto impacto nos negócios dos clientes, com operações adaptadas aos 

requisitos específicos de cada um deles, auxiliando no incremento de seu potencial de negócios e 

desenvolvimento da comunidade em seu entorno”, completa Gerald. 

 

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 três 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. 

Também figura na lista Linkedin Top Startups 2018, sendo uma das 25 empresas inovadoras 

mais desejadas para se trabalhar no Brasil. 



 

Mais informações, acesse www.modern.com.br 
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