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ID Logistics: Continuação do crescimento no T2 2017
Faturação do S1 2017 de 658 M€,
+43% (+13% em dados comparáveis)
•

Bom desempenho em França (+11,5% no S1)

•

Crescimento acentuado no plano internacional (+90,2% e +14,2% em dados
comparáveis no S1)

Lisboa, 20 de julho de 2017 – 18h00: A ID Logistics (ISIN: FR0010929125, Mnémo: IDL), um dos líderes
europeus da logística contratual, anuncia uma faturação do 1° semestre de 2017 de 658 M€, registrando um
aumento de +42,8% e de +12,6% em dados comparáveis (perímetro e câmbios constantes).
Éric Hémar, Presidente e Diretor Geral da ID Logistics, comenta: «A tendência positiva do início do ano continuou e
a ID Logistics regista um crescimento semestral historicamente elevado, com +12,6% em crescimento orgânico e,
claramente, a expansão dos numerosos novos contratos obtidos em 2016. Por outro lado, desde há alguns meses,
num contexto mais favorável, temos registado efeitos preço-volume positivos. O Grupo beneficia das
contribuições de Logiters, adquirida em setembro de 2016, e cuja integração está finalizada.»

Faturação, em M€
1° trimestre
França
Internaciona
l
Total
2°
trimestre
França
Internacional
Total
1° semestre
França
Internacional
Total

2017

2016

Variação

Variação em dados
comparáveis*

150,2
171,7
321,9

133,3
88,2
221,5

+12,7%
+94,7%
+45,3%

+12,7%
+13,3%
+12,9%

159,4
177,0
336,4

144,3
95,1
239,4

+10,5%
+86,1%
+40,5%

+10,5%
+15,2%
+12,4%

309,6
348,7
658,3

277,6
183,3
460,9

+11,5%
+90,2%
+42,8%

+11,5%
+14,2%
+12,6%

*com perímetro e taxas cambiais constantes

CONTINUAÇÃO DE CRESCIMENTO ACENTUADO NO T2 2017
No 2° trimestre do exercício em curso, a atividade da ID Logistics continuou a progredir em ritmo acentuado,
com +12,4% em perímetro e taxas cambiais constantes (+12,9% no 1° trimestre). Assim, no 1° semestre, a ID
Logistics registou 658 M€ de faturação, registrando um aumento de +42,8% e de +12,6% em dados comparáveis.
Este desempenho é amplamente atribuído, tanto em França quanto no plano internacional, ao efeito ano pleno
dos processos iniciados em 2016 e a um efeito preço/volume ligeiramente positivo no plano global. Por outro
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lado, a ID Logistics tem tirado proveito, desde o início do ano, de um efeito de câmbio favorável, e a integração
da Logiters, adquirida em setembro de 2016, está em conformidade com os objetivos do Grupo.
Em França, a ID Logistics registou, no semestre, uma faturação de 309,6 M€, ou seja, um crescimento orgânico de
+11,5%. Este crescimento deve-se principalmente ao efeito dos novos processos iniciados em 2016, tendo o ano
de 2017 adquirido um ritmo inicial mais em conformidade com o dos anos anteriores.
No plano internacional, a faturação semestral é de 348,7 M€, registrando um aumento de +90,2% e de +14,2%,
em dados comparáveis. Tal como em França, este crescimento é essencialmente devido ao efeito ano pleno
dos novos processos de 2016. Por outro lado, as atividades internacionais têm tirado proveito da integração da
Logiters, a partir de 1° de setembro de 2016, e de um efeito de divisa favorável, nomeadamente o real brasileiro e
o rand sul-africano.

NOVOS CONTRATOS
A atividade comercial permanece muito acentuada, com numerosas licitações no e-commerce, na preparação a
varejo mecanizada. A título de exemplo, a ID Logistics obteve os seguintes contratos:
-

Em França, a Logistics continua a acompanhar o crescimento da Cdiscount, com a abertura de uma 3ª
plataforma de 60 000 m² em Réau, no sul de Paris, posicionando assim o Grupo como protagonista logístico
privilegiado do e-commerce em França;

-

Nos Países Baixos, o Grupo assinou um novo contrato com o grupo Metro para a sua filial holandesa Makro.
Numa plataforma de cerca de 20 000 m2 e com a instalação de uma torre de controle de pilotagem do
transporte para a distribuição dos produtos, a ID Logistics atenderá 17 Makro cash nos Países Baixos a partir
de setembro de 2017;

-

Na Rússia, o Grupo tem prosseguido sua dinâmica positiva de crescimento, tendo iniciado uma parceria
prevista para 5 anos com a Azbuka Vkusa, firma de distribuição topo de gama. A ID Logistics abastecerá uma
centena de lojas em Moscovo e em São Petersburgo, a partir de um entreposto refrigerado com superfície
inicial de 10 000 m2.

RECOMPENSA NO SEMESTRE
A ID Logistics recebeu, em junho a distinção HappyAtWork 2017, na categoria das «empresas com mais de 1000
funcionários». É o primeiro rótulo de empregador participativo que recompensa a excelência na gestão e a
motivação dos funcionários, baseando-se nos seguintes seis critérios: desenvolvimento profissional, contexto
estimulante, gestão e motivação, salário e reconhecimento e, por fim, orgulho e prazer. Na sequência de um
inquérito participativo realizado entre seus colaboradores, o Grupo recebeu a nota 16,44/20, o que o situa no 3°
lugar no pódio dos vencedores, entre mais de 5000 empresas avaliadas na França por seus funcionários.

PERSPECTIVAS
No decurso deste primeiro semestre, o Grupo ID Logistics concentrou-se na finalização da integração da Logiters
e no aumento da produtividade das numerosas unidades que iniciaram em 2016, com vista ao aumento de sua
rentabilidade a partir do segundo semestre de 2017.
Por outro lado, a ID Logistics tem continuado a atender aos novos desafios de seus clientes, com vista,
especialmente, a prosseguir o seu crescimento a um ritmo superior ao do seu mercado e de examinar
oportunidades de crescimento externo, sobretudo no Norte da Europa, para oferecer-lhes uma ampla cobertura
geográfica.
PRÓXIMA PUBLICAÇÃO
Resultados do 1° semestre: na quarta-feira 30 de agosto de 2017, após o encerramento dos mercados.
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SOBRE A ID LOGISTICS
O Grupo ID Logistics, dirigido por Eric Hémar, é um dos principais operadores logísticos a nível internacional, com
uma faturação em 2016 de 1 070 milhões de euros. Após a aquisição da Logiters (em agosto de 2016), a ID
Logistics passou a ter 275 instalações em 16 países, alcançando cerca de 5 milhões de m² em armazéns
distribuídos pela Europa, América Latina, Ásia e África, e tendo ao seu dispor 18.500 colaboradores. Com uma
equilibrada carteira de clientes em setores como o da distribuição, indústria, cuidados de saúde, automóvel e
comércio eletrónico, 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).
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