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Generix Group posicionada pelo 2º ano consecutivo no Magic Quadrant da 
Gartner para Sistemas de Gestão de Armazéns (WMS) 

 
 
A Generix Group, empresa fornecedora de soluções SaaS para o Ecossistema da Supply Chain, foi 
reconhecida pela Gartner pelo segundo ano consecutivo como um dos principais fornecedores de 
soluções WMS e posicionada no Magic Quadrant de 2020 para Sistemas de Gestão de Armazéns. 
 
Além disso, foi também reconhecida pela sua visão abrangente e capacidade de execução. 
 
Do ponto de vista da Generix Group, este anúncio confirma a capacidade da empresa em apoiar todos os 
intervenientes da Supply Chain. Ajudamos os nossos clientes a atingir a excelência operacional e a 
implementarem as melhores práticas de colaboração nas cadeias de abastecimento, hoje mais do que 
nunca desafiadas nestes tempos críticos de Covid-19. 
 
“Acreditamos que este reconhecimento da Gartner é um testemunho do compromisso da Generix Group 
em possibilitar a transformação digital da Supply Chain através de soluções e serviços inovadores. É 
também para nós uma confirmação de que estamos a fazer as coisas certas, para ajudar os líderes 
empresariais a lidar com as condições do mercado e as necessidades dos clientes em constante evolução, 
especialmente com a atual crise pandémica, que afeta todos os envolvidos na Supply Chain global”, afirma 
Jean-Charles Deconninck, President, Generix Group 
 
Os níveis mais elevados de automatização de armazéns 
 
Com a solução Generix WMS, a Generix Group gere todas as complexidades inerentes à integração com 
sistemas sofisticados e altamente automatizados. A solução adapta-se facilmente aos armazéns de níveis 
4 e 5, onde a automação e a robótica são elementos essenciais para que os clientes consigam atingir os 
seus objetivos de produtividade e resiliência. Por exemplo, depois de gerir com sucesso um projeto piloto 
nos EUA, a Generix Group, em colaboração com a Locus Robotics, está a lançar soluções automatizadas 
para armazém em toda a Europa, que integram os inovadores robots móveis autónomos (AMR’s) da 
Locus. 
 
 
WMS e MES perfeitamente integrados para a excelência operacional 
 
Com as soluções WMS e MES a operar em conjunto, os industriais, retalhistas, distribuidores e os 3PL, 
beneficiam de uma melhor capacidade de otimização e sincronização. Podem integrar de forma 
transparente todas as suas principais operações, desde a compra até à entrega final, para uma melhor 
agilidade e eficiência e a fim de contruir um crescimento sustentável.  
 



 

A Gartner não promove nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito nas suas publicações de pesquisa, e não 
aconselha os utilizadores de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou 
outras designações. As publicações de pesquisa consistem em opiniões da organização de pesquisa da Gartner e 
não devem ser interpretadas como declarações de facto. A Gartner isenta-se de todas as garantias, expressas ou 
implícitas, relacionadas com esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma 
finalidade específica.  

 
 
Sobre a Generix Group 
A Generix Group é uma empresa especializada na Supply Chain Colaborativa com presença em 60 países, através 
das suas filiais e rede de parceiros. Mais de 6 000 empresas em todo o mundo utilizam as suas soluções SaaS. Os 550 
colaboradores do grupo dão suporte diário a clientes como Auchan, Carrefour, Danone, DHL Portugal, FM Logistic, 
Fnac- Darty, Essilor, Luís Simões, Sogrape e Unilever, para facilitar a transformação digital das suas Supply Chains. A 
sua plataforma colaborativa, Generix Supply Chain Hub, ajuda as empresas a honrar os seus compromissos com os 
seus clientes. Combina as capacidades de execução de fluxos físicos, digitaliza os fluxos de informação e conecta as 
empresas com todos os seus parceiros, em tempo real. Generix Supply Chain Hub destina-se a todos os 
intervenientes da Supply Chain: fabricantes, operadores logísticos (3PL/4PL), e retalhistas. Fundada em 1990 em 
França, a empresa está cotada na bolsa de valores Euronext Paris, compartimento C (ISIN: FR0004032795). 
Saiba mais em: www.generixgroup.com/pt  
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Para aceder ao relatório completo “Magic Quadrant 2020 for Warehouse Management Systems”, da 
Gartner, clique aqui:  


