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GRUPO ID LOGISTICS E CARREFOUR ABREM
NOVA PLATAFORMA PARA SUPRIR AS LOJAS DE
CONVENIÊNCIA DA MARCA NA FRANÇA
Uma nova plataforma dedicada a abastecer as lojas de conveniência da marca Carrefour, em
Paris, foi inaugurada em parceria com o Grupo ID Logistics. O novo site, que possui 20 mil m²
e funciona à base de temperatura controlada, vai de encontro à estratégia da multinacional
de logística de ser um dos principais players do setor de varejo.
A nova plataforma irá abastecer diariamente com frutas, legumes, aves e alimentos prépreparados, as 461 lojas de conveniência parisienses da Carrefour Contact, Carrefour City e
Carrefour Express. O site irá operar 24 horas por dia, seis dias por semana e empregará cerca
de 200 colaboradores.
A nova plataforma faz parte da simplificação e modernização da cadeia logística do Carrefour,
ao mesmo tempo em que reduz os custos de transporte e o impacto ao meio ambiente.
O novo site será responsável pela movimentação de cerca de 17 milhões de pacotes e 95 mil
paletes por ano. O edifício está equipado com iluminação LED para escritórios e cumpre
todos os requisitos em termos de construção sustentável e desempenho ambiental, sendo
certificado pela BREEAM. A instalação para refrigeração usa tecnologia de ponta e o
isolamento do prédio permite redução significativa de perda de energia.
De acordo com Eric Hémar, CEO e presidente da ID Logistics, "estamos muito satisfeitos por
ter aberto uma nova plataforma para o nosso cliente Carrefour. Graças à experiência dos
nossos colaboradores, aliada à nossa flexibilidade e capacidade de inovação, podemos
oferecer soluções dedicadas ao Carrefour tanto na França como no Exterior, com o objetivo
de apoiar a transformação da sua cadeia de suprimentos ".
"O novo site corresponde plenamente às nossas necessidades operacionais e deve se tornar
um importante recurso para apoiar a nossa expansão na região de Paris", afirma Florence
Batchourine, Diretor de Supply Chain do Carrefour.
SOBRE CARREFOUR FRANCE
O Carrefour oferece quatro formatos de lojas na França (hipermercados, supermercados,
lojas de conveniência e Cash & Carry), com mais de 5,6 mil lojas. Ao longo dos últimos 50
anos, o Carrefour estabeleceu-se como um parceiro no cotidiano de milhões de clientes,
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oferecendo uma ampla gama de produtos e serviços com preços competitivos. A fim de
responder às novas tendências de consumo e facilitar as compras para seus clientes, o
Carrefour desenvolve soluções multicanal como o e-commerce, Drive, Click and Collect,
entrega expressa e aplicativos para dispositivos móveis.
O Carrefour é o segundo maior varejista do mundo e o número 1 na França, com 115 mil
colaboradores, recebendo mais de 3 milhões de clientes por dia na França. Por meio de suas
iniciativas do dia-a-dia, o Carrefour está comprometido com o varejo sustentável e
responsável. A abordagem CSR do grupo baseia-se em três princípios fundamentais:
combater todas as formas de resíduos, proteger a biodiversidade e apoiar os parceiros da
empresa.
SOBRE ID LOGISTICS
O Grupo ID Logistics, dirigido por Eric Hémar, é um dos principais operadores logísticos
internacionais, com um faturamento de 1,07 bilhão 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 18,5 mil colaboradores. Com uma carteira equilibrada de
clientes em setores como o da distribuição, indústria, cuidados com a saúde, automobilístico
e e-commerce, 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).
Mais informações: (11) 3809-3400 e www.id-logistics.com
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