ID LOGISTICS PARTICIPA DA BRASIL LOG E LEVA PROPOSTA DE
REDUÇÃO DE CUSTOS EM LOGÍSTICA
Igor Stocker, Gerente de Projetos R&D da empresa, apresenta palestra na feira com o tema
“Adicionando Valor à cadeia de suprimento das Empresas”
A ID Logistics Brasil, filial brasileira do Grupo ID Logistics, presente em 16 países, participa pela
primeira vez da Brasil Log - Feira Internacional de Logística, que acontece entre os dias 26 a 28 de
Outubro, em Jundiaí, interior de São Paulo.
De acordo com Marcos Bagnolesi, Diretor Comercial e de Marketing da ID Logistics Brasil, em um momento
de crise econômica como a que o país passa sempre há espaço para projetos que levem à redução de
custos. “O grupo ID Logistics é um parceiro flexível e engajado em aumentar a produtividade dos clientes,
com foco na melhoria da qualidade operacional e redução dos custos logísticos”, afirma ele.
No Brasil, a ID Logistics iniciou seis novas operações no primeiro semestre. Sendo cinco projetos
decorrentes da conquista de novos contratos nos seguimentos de produtos de grande consumo, Indústria
e Indústria e Tecnologia. Segundo Bagnolesi, o aumento na carteira de clientes se deve, principalmente, ao
número de empresas que ainda não terceirizaram a sua operação logística. “Temos um amplo mercado,
de cerca de 30% de empresas, que deve contratar um operador logístico. É um caminho sem volta”,
afirma.
Igor Stocker, Gerente de Projetos R&D da operadora, irá expor na feira alguns pontos a fim de
otimizar os resultados nas operações logísticas. A sua palestra intitulada “Adicionando valor ao
Supply Chain das Empresas” irá abordar a questão com base em três pilares: solução imobiliária, criando
sinergia entre operações no mesmo site, tecnologia e automação nos processos do armazém e como gerar
soluções utilizando o transporte.
SOBRE A FEIRA
Em sua 6ª Edição, a Brasil Log reúne cerca de 50 expositores de todos os setores que englobam o
universo logístico, desde a mão de obra especializada até movimentação de cargas e outros
serviços. A expectativa do evento é atrair cerca de 5 a 7 mil pessoas de todo o país ao Parque
Comendador Antônio Carbonari - Parque da Uva, um espaço de 53 mil m², divididos em três
pavilhões cobertos, além de uma extensa área externa.
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 275 sites localizados em 16 países,
representando 5 milhões de m² operados na Europa, América Latina, Ásia e África, com 18,5 mil
colaboradores. Com forte presença no varejo, indústria e comércio eletrônico e 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, a ID Logistics Brasil serve como apoio técnico para a filial Argentina, bem como base
para o desenvolvimento de outras filiais na América Latina. Nos últimos dois anos, a operação brasileira
tem crescido a uma taxa de 25% ao ano.

Serviço – ID Logistics Brasil na Brasil Log
Stand 16
Parque da Uva: Av. Jundiaí, s/n - Anhangabaú, Jundiaí – São Paulo
Palestra “Adicionando Valor so Supply Chain das Empresas”
Por Igor Stocker – Gerente de Projetos R&D
Local da Palestra: Auditório Principal
Horário: 17h
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