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ID LOGISTICS É PREMIADA PELA MWM
COMO MELHOR FORNECEDOR

A filial brasileira da multinacional ID Logistics, presente em 18 países, acaba de ser premiada
pela MWM por seus serviços logísticos. Esta é 7° edição do prêmio de fornecedores Supplier
Award e a quinta vez que a operadora é premiada.
De acordo com Jerome Jacek, Diretor-Geral da ID Logistics Brasil, « para a ID Logistics é
uma honra estart entre os fornecedores que se destacaram com melhor perfomance do ano
de 2018 junto à MWM. Esperamos manter esta posição no futuro também, o resultado da
alta perfomance alcançado com 99,9% das encomendas de peças originais MWM e Master
Parts atendida dentro de 24 horas é fruto do compromisso, foco e senso de um projeto em
comum estabelecido entre os times ».
Ao todo, 10 empresas foram premiadas em acordo com os critérios do processo de Global
Supplier Rating System (GSRS).
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Foram inspecionados itens como qualidade, entrega, flexibilidade, capacidade tecnológica,
desempenho no desenvolvimento de novos produtos, postura comercial e contribuição na
redução de custos. A partir da análise destes critérios, são definidos os fornecedores
elegíveis à premiação.
Entre os avaliados, estão os prestadores de serviços logísticos e as empresas que fornecem
produtos e insumos diretamente para a produção de motores e geradores MWM.
SOBRE A ID LOGISTICS
O Grupo ID Logistics, dirigido por Eric Hémar, é um dos principais operadores logísticos
internacionais, com um faturamento em 2018 de 1,410 bilhão de euros. Gerencia mais de
300 sites localizados em 18 países representando 5,5 milhões m² operados na Europa,
América Latina, Ásia e África, tendo ao seu dispor 20 mil colaboradores. Com uma carteira
equilibrada de clientes entre a distribuição, a indústria, a saúde e o comércio eletrônico, 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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