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Generix Group seleciona Montreal para a criação do seu hub de 

desenvolvimento global 
 

A previsão de crescimento da equipa é de 50% para os próximos três anos 
 
A Generix Group, líder em sistemas para a otimização da Supply Chain com mais de 20 anos de experiência 
na área da digitalização de processos, anunciou a expansão da sua equipa em Montreal. O escritório sediado 
nesta cidade duplicou o seu tamanho em apenas um ano e a empresa continua a crescer nesta região. Nos 
próximos três anos, a Generix Group planeia contratar mais de 70 pessoas para completar a sua equipa. 
Cerca de 40 destas contratações estarão dedicadas ao centro de I&D criado na cidade de Montreal. Uma 
decisão que representa um investimento local de aproximadamente 12 milhões de dólares em I&D. 
 
A Generix Group conta com a experiência de Montreal para desenvolver ainda mais o produto que tem 
alcançado maior reputação na América do Norte - Solochain. É um sistema de gestão de armazém de classe 
mundial e um sistema de execução e produção que tem sido implementado em mais de 150 sites em todo o 
mundo. Esta solução permite que os fabricantes, bem como empresas de logística, otimizem as suas operações 
Supply Chain de ponta a ponta. 
 
“Montreal está repleta de talentos e o seu know-how em diferentes setores de tecnologia é inegável. O Canadá 
também possui uma rede de universidades que se destaca pela excelência. Por esta razão escolhemos Montreal 
como o nosso hub de desenvolvimento de produtos Generix”, explica Aïda Collette-Sène, CEO da Generix 
Group. "O mercado norte-americano também é um importante motor de crescimento para a nossa empresa e 
a nossa equipa sediada em Montreal terá um papel estratégico no desenvolvimento deste mercado.” 
 
“A decisão da empresa-mãe tem por base o nível de excelência da solução Solochain e o seu potencial para se 
tornar um produto flagship capaz de representar todas as subsidiárias que estão em franco crescimento em 
diversos mercados de todo o mundo. Temos todos os motivos para nos orgulhar desta conquista. No final do 
dia, os nossos clientes serão os mais beneficiados - aqueles que já estão com a Generix Group e aqueles que 
virão no futuro”, afirma Philippe Gautrin, General Manager da Generix Group North America. 
 
“A Generix Group, está profundamente enraizada no ecossistema do Québec e mostra como subsidiárias 
estrangeiras podem contribuir ativamente para a economia local”, afirma Stéphane Paquet, President and 
CEO of Montreal International, Greater Montreal’s economic promotion agency. “A solução de gestão 
para a Supply Chain é utilizada por muitas empresas locais para melhorar a sua distribuição em todo o 
estado, o que torna a Generix um ator importante na recuperação económica.” 

 
Contactos de Imprensa:  

Generix Group 
Mónica Conceição - mconceicao@generixgroup.com 

+351 91 585 15 03  
 

Lift Consulting 



Hugo Costa - Hugo.costa@lift.com.pt 
 
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 6000 empresas em todo o 
mundo. Saiba mais em: https://www.generixgroup.com/pt 
 
Sobre a Montreal International 
A Montreal International é uma organização sem fins lucrativos fundada pelo setor privado, entre os governos 
do Canadá e do Québec, a Communauté Métropolitaine de Montreal e a cidade de Montreal. O seu propósito 
passa por atrair e reter investimentos estrangeiros (empresas e startups), organizações internacionais, 
trabalhadores qualificados e estudantes internacionais para a Montreal, fornecendo serviços e mecanismos de 
apoio para as suas necessidades. Saiba mais em: http://www.montrealinternational.com/ 
 


