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ID LOGISTICS ABRE NOVA PLATAFORMA EM
MOSCOU PARA YVES ROCHER
Desde 2013 na Rússia e com desenvolvimento a pleno vapor, a operador multinacional de
logística ID Logistics acaba de inaugurar uma nova plataforma para a Yves Rocher dedicada
aos fluxos de vendas das lojas físicas e do e-commerce. Localizada em Obukhovo, a 40 km a
leste de Moscou, essa plataforma de 12,5 mil m² emprega cerca de 200 colaboradores e
atende diariamente as demandas de 370 lojas e do e-commerce da marca, com
aproximadamente 6 mil pedidos por dia.
As especificações, abrangendo 4,5 mil referências, incluem o recebimento de bens,
armazenamento, picking, preparação de pedidos, gerenciamento de carga e retorno, bem
como serviços específicos como co-embalagem ou re-rotulagem. A ID Logistics também
desenvolveu uma solução adaptada ao forte crescimento do volume e à alta demanda dos
clientes. Cada remessa é processada em tempo recorde, graças à implementação no local do
serviço de postagem russo.
Esta plataforma eleva para 7 o número de sites gerenciados pela ID Logistics na Rússia, que
hoje emprega mais de mil colaboradores. Entre eles estão Auchan, Metro, Mvideo
(distribuido russo líder em tecnologia), Bacardi e X5 Retail Group (maior distribuidor russo
de alimentos com 11 mil lojas). O rápido desenvolvimento da ID Logistics na Rússia baseia-se
em sua expertise, em particular, bem como a uma abordagem de inovação colaborativa.
De acordo com Jérôme Jacek, Diretor Geral da ID Logistics, "na Rússia, a Yves Rocher atua
em um mercado competitivo e que evolui rapidamente. Devemos nos adaptar
constantemente e responder às necessidades em constante evolução de nossos diversos
clientes, especialmente do e-commerce. Esta parceria significa um novo estágio em nosso
desenvolvimento por causa de seu alto tecnicismo e nível de exigência. Estamos
particularmente orgulhosos da confiança de Yves Rocher nesse projeto".
SOBRE A ID LOGISTICS
O Grupo ID Logistics, dirigido por Eric Hémar, é um dos principais operadores logísticos a
nível internacional, com um faturamento em 2016 de 1,07 bilhão de euros. A ID Logistics
tem 290 instalações em 16 países, alcançando cerca de 5,5 milhões de m² em armazéns
distribuídos pela Europa, América Latina, Ásia e África, empregando 19 mil colaboradores.
Com uma equilibrada carteira de clientes em setores de distribuição, indústria, cuidados de
saúde, automobilístico e e-commerce, entre outros, a ID Logistics oferece soluções
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tecnológicas comprometidas com o desenvolvimento sustentável. A ID Logistics está cotada
no Departamento B do mercado regulado Euronext de Paris (Código ISIN: FR0010929125).
Mais informações: (11) 3809-3400 e www.id-logistics.com
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