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Nutrition & Santé inicia a transformação digital das suas operações de 

transporte com a Generix Group 
 

 
A Generix Group, editor de soluções colaborativas SaaS para os ecossistemas da Supply Chain, indústria 
e retalho, anuncia que foi escolhida pela Nutrition & Santé para a transformação digital das suas 
operações de transporte em França, Itália, Espanha e Benelux. 
 
A Nutrition & Santé é uma empresa francesa com sede no Sudoeste de França. Com um portfólio de cerca 
de trinta marcas, entre elas Gerblé, Céréal Bio, Soy, Gerlinéa e Isostar, a Nutrition & Santé é pioneira em 
alimentação saudável e biológica. Com 5 filiais e 11 centros de produção em França e em Espanha, a 
empresa exporta os seus produtos para 25 países. 
 
A Nutrition & Santé deu início à transformação digital das suas operações de transporte para responder a 
quatro grandes desafios: a otimização dos seus fluxos de transporte, o calculo do seu impacto ambiental, 
a melhoria da eficiência das suas operações de transporte e, por último, a sua standardização. 
Para responder a 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 que permite a troca de informação com todas as partes interessadas e, por 
último, a solução PTV para a gestão de rotas. Adicionalmente, a presença física de equipas locais da 
Generix Group, especializadas na solução TMS nas diferentes filiais em que estão presentes, foi 
determinante na decisão final da Nutrition & Santé. 
 
O projeto tem a duração prevista de 6 meses. Será implementado primeiramente em França, e numa 
segunda fase no Benelux, Itália e Espanha 
 
“É uma honra contar com a Nutrition & Santé entre os nossos novos clientes TMS. Conforme anunciámos 
recentemente no relatório “Europe context – Magic Quadrant for TMS”* da Gartner, a riqueza funcional 
da nossa solução e a extensão da nossa cobertura de mercado com transportadores internacionais, como 
a Nutrition & Santé, confirmam a nossa liderança e a nossa capacidade para apoiar os nossos clientes na 
transformação das suas operações da supply chain, graças à nossa plataforma digital Generix Supply 
Chain Hub”, afirma David SALADIN, Purchasing & Supply Chain Director of the Nutrition & Santé group. 
 



  

“É uma honra contar com a Nutrition & Santé entre os nossos novos clientes TMS. Conforme anunciámos 
recentemente no relatório “Europe context – Magic Quadrant for TMS”* da Gartner, a riqueza funcional 
da nossa solução e a extensão da nossa cobertura de mercado com transportadores internacionais, como 
a Nutrition & Santé, confirmam a nossa liderança e a nossa capacidade para apoiar os nossos clientes na 
transformação das suas operações da supply chain, graças à nossa plataforma digital Generix Supply 
Chain Hub”, comenta Philippe Seguin, General Manager da Generix Group in France.  

 
*O relatório "Magic Quadrant for Transport Management Systems 2021 - Europe context" da Gartner está disponível aqui 
 

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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Soreb a Nutrition & Santé : 
Fundada em 1972 
CEO: Luis Uribe 
Head office: Revel (Haute Garonne), França 
Colaboradores: 1770 
Volume de negócios em 2020: 406 milhões de euros 
Líder Europeu em alimentação saudável e biológica 
www.nutritionetsante.com 
Comtacto de imprensa: Debbie Ewens - dewens@ns-group.com 


