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GENERIX GROUP SELECIONA MONTREAL COMO CENTRO DE
DESENVOLVIMENTO GLOBAL
Sua equipe deve crescer 50% em três anos
Montreal, 19 de novembro de 2020 — Generix Group, líder em sistemas de otimização da supply
chain, anuncia a expansão de sua equipe em Montreal, Canadá. Seu escritório em Montreal já
dobrou de tamanho em apenas um ano e o crescimento da empresa continua na região. Nos
próximos três anos, a Generix Group planeja contratar mais de 70 pessoas para completar sua
equipe. Cerca de 40 dessas contratações serão dedicadas ao centro de P&D criado em Montreal.
No total, isso representa um investimento local de aproximadamente $ 12 milhões (CA $) em
P&D.
A empresa francesa está contando com a experiência de Montreal para desenvolver ainda mais o
produto que fez sua reputação na América do Norte - Solochain. É um sistema de gerenciamento
de armazém e execução de fabricação de classe mundial que foi implementado em mais de 150
locais em todo o mundo. Esta solução permite aos fabricantes, bem como às empresas de
logística, otimizar suas operações de ponta a ponta na supply chain.
“Montreal está repleta de talentos e seu know-how em diferentes setores de tecnologia é inegável.
O Canadá também possui uma rede de universidades que se destaca pela excelência. É por isso
que selecionamos Montreal como um centro de desenvolvimento para produtos da Generix”,
explica Aïda Collette-Sène, CEO da Generix Group. “O mercado norte-americano também é um
importante motor de crescimento para nossa empresa. Nossa equipe de Montreal terá um papel
estratégico no desenvolvimento desse mercado.”
“Esta decisão da matriz é baseada no reconhecimento da excelência do produto Solochain e de
seu potencial para se tornar um produto carro-chefe, capaz de representar todas as subsidiárias
em mercados de rápido crescimento em todo o mundo. Temos todos os motivos para nos orgulhar
dessa conquista. No final do dia, serão todos os nossos clientes os mais beneficiados - aqueles que
já estão com a Generix Group e aqueles que virão no futuro”, disse Philippe Gautrin, Diretor Geral
da Generix Group North America.
“A Generix Group, que já está profundamente enraizada no ecossistema de Quebec, mostra como
as subsidiárias estrangeiras contribuem ativamente para a economia local”, disse Stéphane
Paquet, Presidente e CEO da Montréal International, agência de promoção econômica da
Grande Montreal. “Sua solução de gerenciamento da supply chain é usada por muitas empresas

em Quebec para melhorar sua distribuição na província, o que torna a Generix um importante
player na recuperação econômica.”
“Podemos nos orgulhar de que um dos líderes em sistemas de otimização da supply chain tenha
escolhido e continua a escolher Montreal para desenvolver sua solução Solochain de classe
mundial. Este significativo investimento ajudará a consolidar o ecossistema tecnológico de Quebec
e a transformar as empresas daqui e de outros lugares. A Generix Group pode contar com o apoio
de nossa equipe, independentemente dos desafios que o futuro reserva”, afirma Hubert Bolduc,
Presidente da Investissement Québec International.
Sobre a Generix Group
Generix Group é especialista em Supply Chain colaborativa com uma presença em 60 países, graças às suas
subsidiárias e rede de parceiros. Mais de 6.000 empresas em todo o mundo usam suas soluções SaaS. Os
650 funcionários do grupo fornecem suporte diário a clientes como Carrefour, Danone, FM Logistic, ID
Logistics, Essilor, Ferrero e Geodis para facilitar a transformação digital de suas Supply Chains. A empresa
já está bem estabelecida em Quebec e tem muitos clientes na região, incluindo Couche-Tard, Agropur,
Novexco, Danone, Sonepar e Domino's Pizza. Sua plataforma colaborativa, Generix Supply Chain Hub, ajuda
as empresas a manterem as promessas que fazem aos seus clientes. Ela conecta empresas a todos os seus
parceiros para que juntos possam executar fluxos físicos, digitalizar fluxos de informações e de forma
colaborativa gerenciar os processos em tempo real. Generix Supply Chain Hub é para todos os players na
Supply Chain: fabricantes, fornecedores de logística (3PL/4PL) e distribuidores e varejistas.
Para saber mais: www.generixgroup.com
Sobre a Montréal International
Montréal International é uma organização sem fins lucrativos fundada pelo setor privado, pelos governos
do Canadá e de Quebec, pela Communauté métropolitaine de Montreal e pela cidade de Montreal. Seu
objetivo é atrair e reter investimentos estrangeiros (empresas e startups), organizações internacionais,
trabalhadores qualificados e estudantes internacionais para a Grande Montreal, fornecendo serviços de
suporte adaptados às suas necessidades.
Para saber mais: www.montrealinternational.com
Sobre a Investissement Québec
A missão da Investissement Québec é desempenhar um papel ativo no desenvolvimento econômico de
Quebec, estimulando a inovação empresarial, o empreendedorismo e a aquisição de empresas, bem como
o crescimento em investimento e exportações. Operando em todas as regiões administrativas da província,
a Corporação apoia a criação e o crescimento de empresas de todos os tamanhos com investimentos e
soluções financeiras personalizadas. Também auxilia empresas na prestação de serviços de consultoria e
outras medidas de suporte, incluindo a assistência tecnológica disponibilizada pela unidade de negócios
CRIQ. Além disso, por meio da Investissement Québec International, a Corporação também prospecta
investimentos estrangeiros e auxilia empresas com atividades de exportação.
Para saber mais: www.investquebec.com/quebec/en
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