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COMUNICADO DE IMPRENSA 

Paris, December 2, 2019 
 
 
  

Generix Group anuncia Generix Collaborative Replenishment, uma 
solução SaaS que atende a excelência em supply chain 
  
  
Generix Group, um fornecedor global de software SaaS projetado para acelerar 
as supply chains colaborativas de hoje, anuncia o lançamento da Generix 
Collaborative Replenishment, uma nova geração da solução SaaS para otimizar a gestão da 
Supply Chain graças à "colaboração". 
  
  
Supply performance, o ponto de partida para transformar a Supply Chain 
  
A Supply Chain criou uma oportunidade real para as empresas ganharem vantagem competitiva e 
cumprirem melhor seus compromissos com seus clientes. O gerenciamento colaborativo da Supply 
Chain contribui diretamente para melhorar o desempenho da Supply Chain, melhorando a taxa de 
atendimento ao cliente e reduzindo os níveis de estoque. 
  

  
“Para responder aos consumidores cada vez mais exigentes e voláteis, a Supply Chain acompanha 
a estratégia de criação de valor da empresa. A Generix Collaborative Replenishment permite uma 
redução de 30% dos níveis de ruptura. Este é um desafio ainda mais estratégico quando sabemos 
que a ruptura de estoques causa perdas significativas de volume de negócios para os industriais: 

mais de 1,2 mil milhões de Euros em 2018, de acordo com o barômetro ERC-IRI do Institute du 
Commerce.”  

Jean Charles DECONNINCK, CEO of Generix Group.  
  
  
O Generix Collaborative Replenishment reinventa o gerenciamento compartilhado da Supply Chain e 
permite que os fabricantes, varejistas e 3PL cubram todos os processos de pooling: gerenciamento 
compartilhado de suprimentos, inventário gerenciado pelo fornecedor, pooling ou VMI, multipick, 
multidrop, estoque em consignação, centros de consolidação e mutualização, etc. 
  

  
Uma nova geração de soluções e lucros tangíveis medidos por um conjunto específico de 
KPIs de negócios 
  
Com o Generix Collaborative Replenishment, os processos de abastecimento integram as mais 
recentes inovações tecnológicas, como cloud, mobilidade, big data, ferramentas de análise, 
automação de operações e, em breve, Inteligência Artificial. 
 
 

mailto:jloison@agence-profile.com
mailto:jloison@agence-profile.com


Contatos imprensa : Profile – 01 56 26 72 10 
Jennifer Loison – jloison@agence-profile.com  ou Juliette Kandel – jkandel@agence-profile.com  

A solução oferece uma nova experiência do usuário, com base em indicadores precisos, e melhora a 
produtividade dos operadores e o desempenho: 

● Melhora a taxa de serviço em 20% a 30% 
● Reduz os níveis de estoque em 30% a 50% 
● Otimiza a carga do caminhão em 70% a 98% 
● Reduz os custos de transporte em 10% a 15% 
● Aumenta as vendas em 2% a 3% 
● Elimina pagamentos pendentes e disputas 
● Constrói um relacionamento de confiança com o cliente 
● Reduz a pegada de carbono 

 
 
O Generix Collaborative Replenishment responde aos novos requisitos de serviços ao cliente, Demand-
Driven Leaders e fornecedores. De fato, o serviço foi criado em colaboração com o Conselho Consultivo 
do Cliente da Generix Group, que reúne oito das 30 principais empresas de FMCG. 
  

“Durante essas fases fundamentais da construção conjunta, compartilhamos ambições comuns 
com nossos clientes: aumentar a performance, fornecer soluções hábeis às demandas dos 
consumidores, melhorar a produtividade dos fornecedores e aproveitar novas vantagens 

competitivas.”     
Christophe VIRY, Gerente de Marketing de Produto da Generix Group 

  
  
A partir de agora, a solução Generix Collaborative Replenishment está disponível no SaaS na 
plataforma Generix Supply Chain Hub. Este serviço também trabalha em sinergia com as ofertas 
Generix EDI Services, Generix Supplier Portal, Generix Transport Management (TMS), Generix 
Warehouse Management (WMS) e Generix Order Management. 
  
  
  
Sobre a Generix Group 
 
A Generix Group, empresa especialista na Supply Chain Colaborativa, está presente em 60 países, através das suas filiais e 
rede de parceiros. As suas soluções SaaS são utilizadas por mais de 6.000 empresas em todo o mundo. Os 550 
colaboradores do grupo apoiam os clientes como FM Logistic, Carrefour, DHL, Gefco, L’Oréal, Nestlé, Unilever e ID Logistics, 
na transformação digital da Supply Chain. 
A sua plataforma colaborativa, Generix Supply Chain Hub, ajuda as empresas a realizar a promessa feita aos seus clientes.  
Combina as funcionalidades de gestão dos fluxos físicos, desmaterialização dos fluxos de informação e conexão das 
empresas a todos os seus parceiros, em tempo real. 
A Generix Supply Chain Hub é uma plataforma para todos os players da Supply Chain: indústrias, operadores logísticos 
(3PL) e varejistas. 
Criada na França em 1990, a empresa é cotada na bolsa do mercado Eurolist da Euronext Paris, compartimento C  
(ISIN : FR0004032795). Para saber mais: www.generixgroup.com/br 
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