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/// COMUNICADO DE IMPRENSA
Volkswagen Navarra volta a confiar na ID logistics para a
gestão dos serviços logísticos na fábrica navarra de Landaben
•

Após décadas de colaboração, a Volkswagen Navarra consolida a confiança na ID
Logistics, com a renovação do contrato logístico do supermercado de montagem

•

A operação inclui as atividades de armazenamento, reposição de materiais, preparação
de componentes, fornecimento até à linha e gestão de embalagens vazias

Lisboa, 8 de abril de 2019. A ID Logistics, operador logístico internacional e de referência no sector automóvel
a nível ibérico, conquistou um acordo com o fabricante Volkswagen para a renovação do contrato de gestão de
serviços no supermercado de montagem do armazém 2, localizada na fábrica de Landaben. Atualmente a
Volkswagen Navarra produz o modelo Volkswagen Polo e, em janeiro de 2019, deu início à produção do
modelo Volkswagen T-Cross. Estima-se que ao longo do ano sejam produzidos mais de 320.000 carros.
A ID Logistics começou com a gestão do supermercado da nave 2 em julho de 2009, com o arranque do modelo
Volkswagen Polo A05. Este “supermercado” revelou-se um projeto de referência na logística da fábrica em
Navarra e foi-se adaptando ao longo dos anos, a renovação dos modelos fabricados e as novas exigências da
produção com a consolidação dos mais recentes sistemas de verificação e picking, bem como a introdução de
veículos autoguiados AGV’s para o movimento de materiais no interior da fábrica e até à linha final de
montagem.
Graças a este acordo, a ID Logistics será responsável por um armazém de 18.000 m2 onde será feita a gestão de
peças de alta rotação, com poucas referências e stock reduzido. Esta operação in-house, inclui os processos de
descarga de camiões, receção e localização de mercadoria. No total, é esperada a gestão de mais de meio
milhão de volumes recebidos por ano. A partir daqui o operador gere os fluxos de reposição de materiais nas
diferentes linhas de preparação, que incluem os processos de pré-montagem, transferência e a sequenciação
de peças de diferentes famílias. Posteriormente todo o material preparado, bem como os materiais que vão
diretamente para a linha, são transportados e fornecidos à linha final de montagem.
Nas palavras de Javier Echenique, diretor geral da ID Logistics Ibérica, “a nossa relação com a Volkswagen
Navarra remonta ao ano de 1991. Ao longo deste tempo temos trabalhado de perto, gerindo uma parte
importante da logística de produção de diferentes gerações de modelos. A experiência e o know-how no sector
automóvel são fundamentais, uma vez que se trata de uma logística muito especializada, onde o operador faz
parte do próprio processo de produção”. De facto, a ID Logistics conta com um centro logístico de prémontagem e sequenciação de materiais de fornecedores Tier 1, localizado a 200 metros da fábrica da
Volkswagen Navarra.
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Por sua vez, Alfonso Eslava diretor de logística da Volkswagen Navarra, acrescenta “O arranque de qualquer
nova operação, como a introdução de um segundo modelo, implica um trabalho conjunto prévio com o
provedor logístico, para a definição dos fluxos logísticos internos na fábrica, o desenvolvimento dos sistemas
informáticos que melhorem a produtividade nas operações e, por fim, uma estreita colaboração que garanta o
sucesso da operação e lançamento do modelo. A equipa de produção e engenharia da ID Logistics tem-nos
acompanhado em todo o processo, partilhando o seu conhecimento na detenção e implementação de pontos
de melhoria ao longo de toda a atividade. Os nossos níveis de qualidade e exigência são muito elevados, e
confiamos plenamente nas capacidades da ID Logistics para nos acompanharem neste projeto”.

SOBRE ID LOGISTICS
Grupo ID Logistics, dirigido por Eric Hémar, é um dos principais operadores logísticos a nível internacional, com uma
faturação em 2018 de 1.410 milhões de euros. A ID Logistics tem mais de 300 instalações em 18 países, alcançando 5,5
milhões de m² em armazéns distribuídos pela Europa, América Latina, Ásia e África, e tendo ao seu dispor 19.000
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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