ID LOGISTICS BRASIL GANHA PELA SEGUNDA VEZ O
“SUPPLIER AWARD”, PRÊMIO CONCEDIDO PELA
MWM MOTORES DIESEL

Diretor Geral da ID Logistics Brasil (centro) recebe prêmio “Supplier Award” da MWM Motores Brasil
A MWM Motores Diesel concedeu à filial brasileira do grupo internacional de logística, ID
Logistics, por meio da ID Armazéns Gerais, também pertencente ao grupo, o “Supplier
Award 2015” pela sua performance como fornecedor da área de logística. Esta foi a
segunda vez que a empresa é premiada pela parceria com a fabricante de motores à diesel,
líder no Mercosul. A primeira vez foi na edição 2014 do prêmio.
A operação com a MWM Motores Diesel teve início em dezembro de 2011, com a
inauguração do CD de 9,5 mil m², em Jaguariúna, para abrigar componentes importados da
fabricante de motores à diesel. Recentemente, a divisão de after de Canoas também passou
a ser controlada pela empresa em Jundiaí. A operação, com 140 colaboradores, teve início
em 9 de novembro.

De acordo com a MWM Motores Diesel, a ID Logistics Brasil foi avaliada durante o ano pelo
processo chamado Global Supplier Rating System – GSRS e obteve os melhores resultados
nos indicadores como postura comercial e contribuição, redução de custo, qualidade,
performance de entrega e flexibilidade, capacidade tecnológica e desempenho no
desenvolvimento de novos produtos.
A parceria com a MWM International é considerada estratégica pela ID Logistics para a
ampliação da atuação no setor automotivo. De acordo com Jesús Hernandez, Diretor Geral
da ID Logistics Brasil, o prêmio indica que a empresa está no caminho certo e que o foco na
melhoria contínua, gestão de processos, indicadores e trabalho em equipe são os requisitos
principais para gerar excelência. Outro aspecto que merece destaque é a parceria com a
equipe da MWM Motores Diesel. “Todos estão comprometidos e envolvidos para garantir os
melhores resultados”, afirma ele.
Para o Diretor de Supply Chain, Paulo Rolin, o Supplier Award é a oportunidade de premiar
os fornecedores que fizeram a diferença no ano de 2014 e, além disso, fortalecer ainda
mais a parceria. “Ter uma cadeia de suprimentos que busca a melhoria contínua do processo
assim como a MWM é fundamental para garantir a qualidade dos nossos motores e hoje,
reconhecer os que se destacaram, é motivo de orgulho para nós”, afirma Rolin.
José Eduardo Luzzi, Presidente & CEO da Navistar Mercosul, reforça a importância do
evento como reconhecimento dos fornecedores que, ao longo do ano, buscaram as melhores
performances dentro dos indicadores avaliados. “É uma honra para nós premiarmos os
parceiros da MWM que buscaram as melhores práticas de mercado e forneceram não
somente produtos e serviços, mas também diferenciais competitivos para a companhia”,
conclui Luzzi.
SOBRE O GRUPO ID LOGISTICS
ID Logistics é um grupo internacional especializado em contrato logístico, tendo realizado
em 2014 um volume de negócios de 874,5 milhões de euros. O grupo gerencia 200 sites
localizados em 14 países, representando 3,6 milhões de m² operados na Europa, América
Latina, Ásia e África, com 13 mil colaboradores. Com forte presença no varejo, indústria e
comércio eletrônico, com expertise no preparo de pedidos unitários, a ID Logistics se
caracteriza por trabalhar com um alto nível de tecnologia e uma abordagem sustentável. As
ações da ID Logistics estão listadas no mercado regulamentado da NYSE Euronext Paris, B
(código ISIN: FR0010929125).

ID LOGISTICS BRASIL
Maior filial do Grupo ID Logistics no Mundo, sendo a segunda em faturamento depois da
matriz francesa, a filial brasileira corresponde a 11,5% das atividades e faturamento do
grupo. O Brasil serve como apoio técnico para a filial Argentina, bem como base para o
desenvolvimento de outras filiais na América Latina. A operação brasileira é também a que
mais cresce, numa taxa média aproximada a 30% nos últimos cinco anos.
Mais informações: (11) 3809-3400 e www.id-logistics.com
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