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ID LOGISTICS CONQUISTA PRÊMIO SUPPLIER AWARD 2018
COMO UM DOS MELHORES FORNECEDORES DA MWM
Fabricante de motores diesel homenageou os melhores entre mais de 400
fornecedores e a ID Logistics foi premiada

Em evento anual de reconhecimento dos fornecedores de melhor performance, a MWM,
fabricante independente de motores diesel, premiou a ID Logistics, operadora multinacional
francesa de logística. A cerimônia de premiação da sexta edição do evento foi realizada na
semana passada na unidade industrial da companhia em Santo Amaro, com executivos das
empresas parceiras que fazem parte da sua base de fornecedores. Foram premiados
prestadores de serviços logísticos, além de fornecedores produtivos, como já ocorrido na
quinta edição.
Para o Diretor-Geral da ID Logistics, Jesús Hernandez, “este prêmio nos enche de orgulho e nos
motiva superar sempre os nossos objetivos junto à MWM, e dedico este reconhecimento a
todos os nossos colaboradores ”.
A MWM Motores avalia itens como: qualidade, performance de entrega e flexibilidade,
capacidade tecnológica e desempenho no desenvolvimento de novos produtos, postura
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comercial e contribuição em redução de custo de cada fornecedor. Seguindo os critérios de
Global Supplier Rating System - GSRS, foram eleitos os fornecedores SUPPLIER AWARD. O
processo é meritocrático e transparente e pelas sólidas métricas de performance se
reconhecem os que mais se destacam.

José Eduardo Luzzi, Presidente e CEO da MWM Motores ressalta que a premiação SUPPLIER
AWARD visa incentivar e fortalecer a cadeia produtiva da empresa. "Identificamos e
homenageamos os parceiros de negócios que tiveram a melhor performance, pois desejamos
incentivá-los a juntos, buscarmos continuamente a excelência em nossos produtos e serviços.
Este prêmio é o reconhecimento a todos que estão perfeitamente alinhados com políticas,
práticas, qualidade e desempenho da companhia", conclui Luzzi.
SOBRE A MWM
A MWM Motores, fabricante independente de motores diesel, conta com plantas em São
Paulo (SP) e Jesús Maria, em Córdoba - Argentina. Com 65 anos de atuação, a companhia,
afiliada do grupo norte-americano Navistar, atua em mercados diversos como Estados Unidos,
Turquia, China, Coréia e México. Os produtos da empresa atendem aos segmentos veicular,
agrícola, industrial, geração de energia e marítimo. A companhia está estrategicamente
instalada no Mercosul, com o objetivo de atender aos clientes da região e trabalhar como base
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para exportação de produtos para o mundo todo. Hoje, a companhia exporta para mais de 45
países ao redor do mundo. Acesse: www.mwm.com.br e visite a sala de imprensa.
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 2017 de 1,329 bilhão de euros. A empresa possui cerca
de 300 instalações e está presente em 17 países, alcançando 5,5 milhões de m² em armazéns
distribuídos pela Europa, América Latina, Ásia e África, e tendo ao seu dispor 19 mil
colaboradores. Com uma equilibrada carteira de clientes em setores como o da distribuição,
indústria, cuidados de saúde, automóvel e comércio eletrônico, entre outros, a ID Logistics
oferece soluções 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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