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GRUPO ID LOGISTICS CRESCE 10% E
FATURA 1,534 BILHÃO DE EUROS EM 2019
- Receita do 4.º trimestre chega a 405,5 milhões de euros, crescimento de 8,4% em relação ao
mesmo período do ano passado, em bases comparáveis
- França aumenta 4,1% e faturamento chega a 185,7 milhões de euros
- Forte crescimento no mercado internacional, de 12,4%, 219,8 milhões de euros, em bases
comparáveis
- Receita total de 1,534 bilhão de euros com crescimento de 8,8% e de 10% (bases comparáveis)
O grupo ID Logistics, multinacional de logística presente em 18 países e um dos líderes europeus
especializados em logística por contrato, divulgou os resultados do 4.º trimestre e do ano completo
de 2019. Os relatórios apontam crescimento de 10%, com destaque para o aumento de 12,4% no
faturamento no mercado internacional do grupo como resultado do desempenho da empresa.
De acordo com Eric Hémar, CEO do grupo, “A ID Logistics teve mais um ano dinâmico devido a várias
startups. Ano após ano, nossa presença na Europa é confirmada, particularmente na Espanha, mas
também na Alemanha, grupo Benelux (Bélgica, Luxemburgo e Holanda) e Polônia. Uma novidade de
2019 foi a nossa entrada no mercado americano com a compra, em dezembro, da Jagged Peak”.

RESULTADOS
EM MILHÕES DE
EUROS

2019

2018

VARIAÇÃO

VARIAÇÃO EM
BASES
COMPARÁVEIS

4º trimestre
França
Internacional
Total

185,7
219,8
405,5

178,4
196,6
374,0

+4,1%
+12,4%
+8,4%

+4,1%
+12,7%
+8,5%

2019
França
Internacional
Total

714,7
819,5
1534,2

685,6
724,7
1410,3

+4,2%
13,1%
+8,8%

+4.2%
15,5%
+10,0%
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MANUTENÇÃO DO CRESCIMENTO NO 4.º TRIMESTRE
Durante o quarto trimestre de 2019, a ID Logistics manteve seu crescimento sustentado com o
faturamento de 405,5 milhões de euros, um crescimento de 8,4% e de 8,5% em bases comparáveis.
-Na França, a ID Logistics registrou aumento de 4,1% na receita do 4º trimestre, faturando 185,7
milhões de euros. O contexto relacionado ao projeto de reforma previdenciária teve impacto
limitado sobre as vendas. As equipes estavam bastante comprometidas em atender aos clientes
apesar das dificuldades operacionais encontradas.
- Internacionalmente, a receitas apresentaram forte aumento de 12,4% e de 12,7%, em bases
comparáveis, registrando 219,8 milhões de euros. As taxas de câmbio mantiveram um desempenho
favorável no quarto trimestre, ao mesmo tempo que as aquisições e alienações na estrutura do
Grupo incluem o fim das atividades na África do Sul, em setembro, e a consolidação da compra da
Jagged PeaK nos Estados Unidos, em dezembro. A performance internacional continuou
impulsionada, principalmente, pela Europa.
A ID Logistics teve um aumento acentuado em sua receita de 8,8% e de 10% em bases comparáveis.
O crescimento registrado em 2019 resultou de 21 novos contratos e 16 startups de contratos em
2018 . A área de atuação da empresa que mais cresceu foi o e-commerce incluindo a compra da
Jagged Peak, o que representa hoje 20% dos negócios da empresa.
NOVOS NEGÓCIOS
A empresa manteve a sua performance durante o 4.º trimestre, sustentada por várias oportunidades
de negócios. Os novos contratos conquistados pelo grupo incluem:
- Na França, foi assinado o primeiro contrato na Europa com um dos líderes do varejo europeu LIDL.
O novo cliente confiou à ID Logistics a abertura da terceira plataforma para o gerenciamento do fluxo
de devolução de produtos não alimentícios. O site compreende uma área de 47 mil m² e emprega 90
colaboradores. ID Logistics integrará todos os casos de rastreamentos do LIDL. Em particular, a
plataforma contará com a mecanização para a recepção e triagem das mercadorias.
- Na Holanda, a ID Logistics irá gerenciar as atividades de armazenamento e de transporte do líder de
varejo interno de produtos para a jardinagem, casa e animais de estimação. O novo site que está
sendo construído terá 23 mil m² e está localizado em Den Bosch, com abertura prevista para outubro
deste ano. O time de 55 colaboradores irá preparar pedidos para 70 lojas localizadas na Holanda,
Bélgica e Alemanha.
- Na Polônia, começam em fevereiro as atividades de gerenciamento do maior site da Pepsico na
Polônia, localizado em Mszczonow. A divisão Snacks & Beverages of Pepsico será abastecida pela
fábrica da Pepsico e os produtos distribuídos para supermercados e hipermercados da Polônia. A ID
Logistics irá utilizar soluções inovadoras em um armazém de 58 mil m², como a preparação de
pedidos Put-To-Light, empilhadeiras automatizadas e linha automática de envase. Um total de 200
colaboradores serão responsáveis pelos fluxos de estoque, co-packing e transporte.
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PERSPECTIVAS
A integração total da Jagged Peak, bem como a ampliação das atividades nas áreas de atuação da ID
logistics integram as perspectivas de um 2020 dinâmico.
SOBRE ID LOGISTICS
O Grupo ID Logistics, dirigido por Eric Hémar, é um dos principais operadores logísticos
internacionais, com um faturamento em 2019 de 1,534 bilhão de euros. Gerencia mais de 320 sites
localizados em 18 países representando 5,8 milhões m² operados na Europa, América, Ásia e África,
tendo ao seu dispor 21 mil colaboradores. Com uma carteira equilibrada de clientes entre o varejo, a
indústria, picking unitário, a saúde e o comércio eletrônico, ID Logistics oferece soluções tecnológicas
comprometidas com o desenvolvimento sustentável. A ID Logistics está cotada no Departamento A
do mercado regulado NYSE Euronext de Paris (Código ISIN: FR0010929125).
Mais informações: (11) 3809-3400 e www.id-logistics.com

Mais informações: (11) 3809-3400 e www.id-logistics.com
Contatos com a Imprensa: Word Brasil – Comunicação Empresarial
Redação (11) 9 7652-9494/ 9 8951-9009
Bete Carriço/ Wandick Donett
atendimento@wordbrasil.com.br
www.wordbrasil.com.br | http://wordbrasil.wordpress.com
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ANEXO

Alterações na receita em uma base comparável refletem o desempenho orgânico da ID
Logistics, excluindo o impacto de:
Aquisições e alienações: a contribuição da receita das empresas adquiridas durante o
período é excluída do mesmo período, e a contribuição da receita das empresas vendidas
durante o período anterior também é excluída desse período;
- Mudanças nos princípios contábeis aplicáveis;
Alterações nas taxas de câmbio calculando as receitas nos vários períodos com base em
taxas de câmbio idênticas, para que os números relatados para o período anterior sejam
convertidos usando as taxas de câmbio do período atual.

Conciliação das receitas reportadas e das receitas em bases comparáveis
Em milhões
de euros

2018

Efeitos de
aquisições
e
alienações

Efeito das
variações
das taxas
de cambio

Efeito da
aplicação
da IAS 29*

Variação em
bases
comparaveis

2019

4º trimestre

374,0

-1,5%

+0,7%

+0,7%

+8,5%

405,5

12 meses

1.410,3

-0,6%

-0,5%

-0,1%

+10,0%

1.534,2

*aplicação das normas contábeis internacionais para a hiperinflação argentina
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