GRUPO ID LOGISTICS AUMENTA RECEITA E CONSOLIDA
CRESCIMENTO INTERNACIONAL
Números referentes ao 2º trimestre deste ano mostram aumento de 6,6% no volume de
negócios mundiais do Grupo; No mercado internacional o crescimento foi de de 12,5%

O Grupo ID Logistics, um dos líderes franceses em contratos logísticos, teve no segundo
trimestre de 2015 um faturamento de 227,8 milhões de euros, registrando um aumento de
6,6% em comparação ao segundo trimestre de 2014, e de 6,1% (a taxas de câmbios
constantes). Eric Hemar, CEO da ID Logistics, afirmou que “a empresa teve um bom
desempenho no último trimestre, principalmente no mercado internacional. Conquistamos
novos contratos, inclusive, na área da saúde, o que deve proporcionar um bom segundo
semestre este ano, bem como em 2016”.
Em milhões
de euros

2015

2014

Variação

Variação em
bases
comparáveis*

2º trimestre
França
Internacional

126,7
101,1

123,7
89,9

+2,4%
+12,5%

+2,4%
+11%

Total

227,8

213,6

+6,6%

+6,1%

1º semestre
França
Internacional

248,3
193,8

240,3
175,2

+3,3%
+10,6%

+3,3%
+8,6%

Total

442,1

415,5

+6,4%

+5,6%

*a taxas de câmbio constantes
AUMENTO DA RECEITA NO EXTERIOR
Na França, a receita foi de 126,7 milhões de euros, um aumento de 2,4% em relação ao ano
passado, quando foi verificado um crescimento muito forte de mais de 12,9%, pontuado pela
abertura de novas operações, como o ecommerce da Conforama, Saint-Gobain Distribution e
Chloé.

Internacionalmente, a receita foi de 101,1 milhões de euros, um aumento de 12,5%.
Consolidado o efeito cambial ligeiramente positivo, o crescimento orgânico foi de 11,%,
mantendo-se acelerado desde o começo do ano. Este comportamento é impulsionado, em
particular, pela África do Sul, onde foi concluída a implantação da rede de distribuição
local, com a abertura de dois armazéns regionais (Gauteng e Durban) no último trimestre. A
Holanda também experimentou um forte crescimento com o início das atividades para a
Fujifilm, parte da qual foi previamente tratado na França. A participação dos negócios
internacionais está crescendo novamente e representa 44% das vendas do Grupo.
PERSPECTIVAS
De acordo com o seu plano de negócios, a ID Logistics conclui o primeiro semestre de 2015
bem posicionada para prosseguir seu desenvolvimento comercial. O Grupo também está
focado no progresso dos seus resultados, com o objetivo de desempenhar um papel de
liderança no mercado de logística.
SOBRE O GRUPO ID LOGISTICS
ID Logistics é um grupo internacional especializado em contrato logístico, tendo realizado
em 2014 um volume de negócios de 874,5 milhões de euros. O grupo gerencia 200 sites
localizados em 14 países, representando 3,6 milhões de m² operados na Europa, América
Latina, Ásia e África, com 13 mil colaboradores. Com forte presença no varejo, indústria e
comércio eletrônico, com expertise no preparo de pedidos unitários, a ID Logistics se
caracteriza por trabalhar com um alto nível de tecnologia e uma abordagem sustentável. As
ações da ID Logistics estão listadas no mercado regulamentado da NYSE Euronext Paris, B
(código ISIN: FR0010929125). O grupo é liderado por Eric Hemar.

Mais informações: (11) 3809-3400 e www.id-logistics.com
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