ID LOGISTICS BRASIL GANHA PRÊMIO DA
ABRALOG POR CASE EM OPERAÇAO DA DANONE
A ID Logistics Brasil, filial da multinacional francesa ID Logistics, recebeu pela segunda
vez o “Prêmio ABRALOG de Logística”, da Associação Brasileira de Logística, na sua 13ª
edição. A empresa venceu na categoria “Sistemas de Movimentação & Armazenagem &
Embalagens. O case “Adaptação da nova metodologia de embalagens e aumento da
capacidade de armazenagem em tempo recorde” foi desenvolvido pela equipe da empresa, no
Centro de Distribuição da Danone de Poços de Caldas, em Minas Gerais.
De acordo com a ABRALOG, a premiação tem como objetivo reconhecer as empresas
usuárias (embarcadores, indústrias, redes de varejo, atacadistas e distribuidores) que se
destacaram por encontrar soluções em projetos para as cadeias de suprimento.
A banca julgadora foi composta por Hugo Yoshizaki, da Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo e Fundação Vanzolini, Manoel Reis, da Fundação Getúlio Vargas, e Reinaldo
Morabito,
da
Universidade
Federal
de
São
Carlos.
VOLUME DA OPERAÇÃO CRESCE MUITO MAIS QUE O ESPERADO
Segundo Wanderson Brandão, gerente do CD da Danone de Poços de Caldas, o case apurado
nasceu da necessidade de adaptação da operação em razão do grande aumento do volume
previsto inicialmente. Em dois anos, o volume operado quase triplicou de tamanho, passando
de 300 para 800 toneladas. O investimento em tecnologia, a modernização dos
equipamentos, ampliação do CD, que dobrou de tamanho, e o treinamento de líderes,
propiciaram que as atividades da operação tivessem sucesso. A tecnologia implantada foi a
do Ring Scan, coletor de dados que permite ao funcionário realizar a leitura de códigos de
barras de forma precisa, e que substituiu completamente o uso do papel. “Além disso,
conseguimos, com o treinamento de líderes, aumentar em apenas 50% o número de
colaboradores, quando o normal seria dobrar o tamanho da equipe”, explica Brandão.
Jesús Hernandez, Diretor Geral da ID Logistics Brasil, disse estar muito feliz com a
parceria desenvolvida com a Danone e o prêmio chega para selar esse sucesso. De acordo
com ele, o prêmio indica que o foco na melhoria contínua, gestão de processos, indicadores e

trabalho em equipe são os requisitos principais para gerar excelência.
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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