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Nutrition & Santé inicia a transformação digital
de suas operações de transporte com a Generix Group
Generix Group, editor global de Soluções SaaS colaborativas para os ecossistemas da Supply Chain,
indústria e varejo, anuncia que foi escolhida pela Nutrition & Santé para a transformação digital de suas
operações de transporte para a França, Itália, Espanha e Benelux.
Nutrition & Santé, é uma empresa francesa com sede no Sudoeste da França. Com um portfólio de cerca
de trinta marcas, entre elas Gerblé, Céréal Bio, Soy, Gerlinéa e Isostar, a Nutrition & Santé é pioneira em
alimentos saudáveis e orgânicos. Possui 5 filiais e 11 centros de produção na França e na Espanha e
exporta seus produtos para 25 países.
A Nutrition & Santé deu início à transformação digital de suas operações de transporte para responder a
quatro grandes desafios: a otimização dos seus fluxos de transporte, o controle do seu impacto ambiental,
a melhoria da eficiência das suas operações de transporte e, por último, sua padronização.
Para enfrentar todos estes desafios, a Nutrition & Santé escolheu a solução TMS (Transport Management
System) da Generix Group, bem como o seu módulo de Reporting & Analytics Datapower, o portal Supply
Chain Visibility permitindo trocas com todas as partes interessadas e, por último, a solução PTV para o
gerenciamento de rotas. Adicionalmente, a presença de equipes locais da Generix Group especializadas
em TMS nas subsidiárias onde ambas as empresas estão presentes foi determinante na decisão final da
Nutrition & Santé.
O projeto tem duração prevista de 6 meses. Implantado pela primeira vez na França, poderia ser
implantado em uma segunda fase em Benelux, na Itália e na Espanha.
“A multiplicidade de nossos locais de produção e a complexidade de nosso fluxo de distribuição nos
levaram a acelerar a transformação digital de nossas operações de transporte no final de 2020. A
cobertura funcional do TMS da Generix Group, a qualidade do suporte prestado pelas suas equipes e o
estrito cumprimento dos nossos requisitos de segurança - em particular a certificação ISO 27001 – foram
fatores decisivos na escolha do nosso parceiro. Além disso, a presença de equipes da Generix Group de
especialistas em assuntos de TMS nas geografias alvo do projeto é para nós a chave para o sucesso da

implantação de acordo com o cronograma definido”, declara David SALADIN, Diretor de Compras &
Supply Chain do grupo Nutrition & Santé.
“É uma honra contar com a Nutrition & Santé entre os nossos novos clientes TMS. Conforme anunciamos
recentemente no relatório “Europe context – Magic quadrant for TM”* do Gartner, a riqueza funcional de
nossa solução e a extensão de nossa cobertura de mercado com remetentes internacionais, como a
Nutrition & Santé, confirmam nossa liderança e nossa capacidade de oferecer suporte aos nossos clientes
na transformação de suas operações supply chain, graças à nossa plataforma digital Generix Supply Chain
Hub”, comenta Philippe Seguin, Diretor geral da Generix Group na França.
*O relatório “Magic Quadrant for Transport Management Systems 2021 - Europe context" do Gartner está disponível aqui.
Sobre a Generix Group
A Generix Group, empresa especialista na Supply Chain Colaborativa, está presente em mais de 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 750 colaboradores
do grupo apoiam diariamente clientes como Danone, Carrefour, DHL, Gefco, L’Oréal, FM Logistic, Nestlé, ID Logistics, Unilever, …
na transformação digital da Supply Chain. Sua plataforma colaborativa, Generix Supply Chain Hub, ajuda as empresas a cumprirem
suas promessas aos seus clientes. Ela conecta empresas a todos os seus parceiros para que, juntos, possam operar fluxos físicos,
digitalizar fluxos de informações e gerenciar processos de forma colaborativa em tempo real. Generix Supply Chain Hub destinase a todos os players da supply chain: indústrias, prestadores de serviços de logística (3PL/4PL) e varejistas.
Fundada em 1990 na França, a empresa está listada na Bolsa de Valores Euronext Paris, compartimento C (ISIN: FR0010501692).
Saiba mais em: www.generixgroup.com/br
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