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Jerome Jacek é o novo Diretor-Geral da ID Logistics Brasil, operador logístico
internacional e um dos líderes globais em logística contratual, substituindo Jesus
Hernandez. O executivo esteve anteriormente comandando a filial da ID Logistics na
Russia por cerca de 6 anos.
O executivo francês reporta a Christophe Satin, COO do Grupo ID Logistics, e
tem como missão gerir os negócios de forma a buscar oportunidades no mercado
brasileiro. Ele chega determinado a seguir o planejamento estratégico do Grupo ID
Logistics, ampliando a presença nas áreas em que já têm clientes globais,
implementando operações robustas que agreguem valor, principalmente com o
expertise e inovações oferecidos pela empresa nos setores de varejo, industrial,
comércio eletrônico e cosméticos, aumentando possibilidades de sucesso dos projetos
da empresa que atua no Brasil desde 2002 e conta com mais de 4.000 funcionários
em 40 operações.
Jacek, 47 anos, é diplomado pela Universidade de Ciências e Tecnologias de
Lille e Lyon e tem cerca de 23 anos desenvolvendo e gerenciando equipes e negócios
para empresas de varejo internacional e operadores logísticos na França, Espanha e
Rússia. Na sua carreira executiva, esteve anteriormente na Decathlon International,
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Redcats, FM Logistic e como Presidente da APM-Moscou, “Associação de Gerentes e
Presidentes de Empresas”, por 3 anos.
Em 2013, se incorporou à ID Logistics como Diretor-Geral para a Rússia.

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 2018 de 1,410 bilhão de euros.
Conta com mais de 300 sites localizados em 18 países representando 5,5 milhões m²
operados na Europa, América Latina, Ásia e África e uma equipe de 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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