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Generix Group referenciada pela Gartner, pelo 5º ano consecutivo, na edição 

2021 do “Europe context Magic Quadrant for Transportation  
Management Systems (TMS)" 

 

A Generix Group, editor de soluções colaborativas SaaS para os ecossistemas da Supply Chain, 
indústria e retalho, foi reconhecida pelo Gartner, pelo quinto ano consecutivo, entre os 8 maiores 
fornecedores de soluções TMS na Europa. 

Para a Generix Group, este anúncio vem confirmar a sua liderança na área de Supply Chain Execution 
e a sua capacidade de acompanhar os seus clientes 3PL, industriais e retalhistas na melhoria da 
performance das suas operações de transporte. A Generix Group conta com mais de 50 clientes TMS, 
principalmente na Europa. A sólida posição na Europa permite o acompanhamento dos seus clientes 
noutras áreas geográficas, nomeadamente na América do Norte, onde a Generix Group definiu um 
plano ambicioso de comercialização da solução. 

A solução TMS (Transport Management System) da Generix Group, dispõe de funcionalidades para 
múltiplas expedições, otimização de rotas, criação de planos de transporte, gestão de frota e conceção 
de planos de carga em 3D. 

Adicionalmente, a Generix Group investe na melhoria da experiência do utilizador na usabilidade da 
solução, assim como, nas possibilidades de conexão a players de tracking e booking. Para além de 
melhorar funcionalidades para tomada de decisões e a automatização de alguns processos 
administrativos morosos, como o controlo de faturas, a solução TMS da Generix Group contribui para 
a redução de custos de transporte dos seus clientes, na ordem dos 10 a 20%. Em 2021, o editor de 
soluções colaborativas em Cloud continua a investir fortemente no desenvolvimento de algoritmos de 
machine learning que permitam enriquecer as suas soluções de Supply Chain Execution, com o objetivo 
de melhorar a performance das operações dos seus clientes.  

“Estamos orgulhosos por estarmos incluídos, pelo 5º ano consecutivo, na lista dos 8 editores 
considerados pela Gartner na sua avaliação anual “Magic Quadrant for Transportation Management 
Systems (TMS) – Europe context". Nos últimos tempos temos vindo a conquistar novos clientes 
internacionais com as nossas soluções TMS: empresas do setor do retalho, da logística e da indústria 
agroalimentar. Consideramos que estes recentes reconhecimentos são muito promissores para o início 
deste ano e confirmam a nossa capacidade de apoiar os nossos clientes na transformação das suas 
operações supply chain, graças à nossa plataforma digital, Generix Supply Chain Hub”, afirma  
Jean-Charles Deconninck, Presidente da Generix Group. 

 

 

 



O relatório “Magic Quadrant for Transportation Management Systems 2021 – Europe contexto” da 
Gartner , está disponível aqui. 

Em 2017 a Generix Group foi referenciada no relatório “Magic Quadrant for Transportation 
Management Systems” 
 
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, 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 no mundo. Os 
750 colaboradores do grupo apoiam diariamente clientes como Auchan, Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-
Darty, GEODIS, L’Oréal, Luís Simões, Nestlé, Sogrape, entre outros, nas transformação digital da sua Supply Chain. 
A sua plataforma colaborativa, Generix Supply Chain Hub, ajuda as empresas a a realizar o compromisso logístico 
aos seus clientes. Combina as capacidades de execução dos fluxos físicos, de desmaterialização dos fluxos de 
informação, de gestão colaborativa dos processos e de conexão das empresas ao ecossistema dos seus parceiros, 
em tempo real. A Generix Supply Chain Hub destina-se a todos os players da Supply Chain : industriais, 
operadores logísticos (3PL/4PL) e distribuidores. 
Criada em França em 1990, a empresa é cotada na Euronext Paris, compartiment C (ISIN : FR0010501692). Para 
saber mais viste : www.generixgroup.com/pt 
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