GRUPO ID LOGISTICS IRÁ GERIR O NOVO CENTRO DE
DISTRIBUIÇÃO DA KAWASAKI MOTORS NA EUROPA
A multinacional ID Logistics acaba de fechar um contrato de 10 anos para administrar o
novo centro de distribuição euroupeu da Kawasaki Motors, um dos líderes mundiais da
indústria de motocicletas, conhecida por suas motos de corrida, dentre as mais velozes do
mundo, e seus jet skis.
Com 20 mil m² e localizada em Tilburg, na Holanda, a plataforma será o novo centro de
distribuição da empresa para a Europa Ocidental. A previsão é que entre em operação
completamente até setembro.
O projeto desenvolvido pela ID Logistics para a Kawasaki já se enquadra na legislação
europeia, que irá regulamentar a emissão de CO2 em 2017. A partir do próximo ano, será
obrigatório um rastreamento detalhado sobre toda a cadeia de processamento de cada
motor: o número do chassi, nome do cliente e país de destino. Cada peça deverá ter o seu
próprio número de identificação, assim como o número de série dos componentes
eletrônicos. Para o projeto, a ID Logistics irá implantar um modelo de simulação avançada
de vídeo, permitindo a identificação dos produtos por radiofrequência.
O novo contrato será responsável pela criação de 30 novos postos de trabalho. Após a
conquista do centro de distribuição da Sony em 2013 e da Fuji Film em 2015, esse novo
contrato confirma o objetivo do grupo em fazer da Holanda um país chave em seu
desenvolvimento.
De acordo com Philippe Van Cauwenbergh, Diretor Geral da ID Logistics Benelux, na
Holanda: “Estamos orgulhosos de ter conquistado a confiança da Kawasaki, um cliente
importante, de excelente reputação e com uma gama produtos de grande empatia com o
consumidor. Este é o resultado do trabalho em equipe e devemos ficar felizes. Conseguimos
desenvolver para a Kawasaki o projeto logístico que eles estavam procurando”.
SOBRE O GRUPO ID LOGISTICS
ID Logistics é um grupo internacional especializado em contrato logístico, tendo realizado
em 2015 um volume de negócios de 930,8 milhões de euros. O grupo gerencia 200 sites
localizados em 14 países, representando 4 milhões de m² operados na Europa, América

Latina, Ásia e África, com 15 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). O Grupo é dirigido por Eric Hémar.
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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