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Generix Group nomeia Philippe Seguin
Head de Business Unit da França
Generix Group, um fornecedor global de Software SaaS projetado para acelerar as supply
chains colaborativas de hoje, anuncia a nomeação de Philippe Seguin como General Manager da
Unidade de Negócios da França. Sua prioridade: acelerar o desenvolvimento da Generix Group no
mercado francês e apoiar seus clientes na adoção e implantação de soluções.
Philippe Seguin coloca suas habilidades de negócios e tecnológicas ao serviço de grandes empresas
francesas e internacionais há 25 anos.
Philippe Seguin é graduado pela École Supérieure des
Techniques Aéronautiques et de Construction
Automobile, possui mestrado em ciências e
engenharia
aeronáutica
e
mestrado
em
gerenciamento de projetos internacionais.
Ele iniciou sua carreira na ArianeSpace como
Engenheiro Mecânico e de Fluidos, antes de
ingressar na Câmara de Comércio e Indústria de Paris
em 1995. Por 3 anos, ele gerenciou projetos
internacionais para o Departamento de Educação na
Câmara na África do Sul, Oceano Índico e América
Latina. Ele então se tornou Diretor do Departamento de Integração de ERP da Transiciel-Sogeti
(Grupo Capgemini), responsável por uma Unidade de Negócios de 120 pessoas.
Desde que ingressou na Generix Group em 2004 como Diretor de Consultoria e Serviços, Philippe
Seguin respondeu a vários desafios. Em particular, ele esteve à frente da mudança do SaaS da
empresa. Inicialmente contratado para aproveitar ao máximo sua experiência em projetos de
integração para grandes empresas de serviços de TI, a onda SaaS o levou a integrar suas funções
diárias de suporte e acompanhamento de clientes em suas missões. Ele consolida em sua
organização as funções de pós-venda e suporte (24/7) e também integra atividades de P&D.
Após 15 anos na Generix Group, Philippe Seguin continua evoluindo e assume o cargo de General
Manager da França em abril de 2020. A criação de uma entidade da França dentro do Grupo
permitirá à empresa estruturar suas atividades ainda melhor na França, onde a matriz desta
empresa de renome está localizada, e para monitorar de perto seus objetivos de crescimento
em faturamento e participação de mercado, com uma equipe multidisciplinar de especialistas em
supply chain.
"Quando criamos a entidade francesa, oferecer a posição ao Philippe era uma escolha óbvia. Seu
conhecimento da empresa e nosso ecossistema, bem como sua visão dos desenvolvimentos a
serem realizados em nosso mercado, são essenciais para afirmar nossa liderança no mercado
francês", afirma Aïda Collette-Sène, CEO da Generix Group.
"Estou muito satisfeito por continuar o meu desenvolvimento na Generix Group, e muito honrado por
esta prova de confiança. Esta é uma grande oportunidade e eu estou entusiasmado por poder usar
minha experiência e energia para desenvolver esta nova Unidade de Negócio. Este desafio centrado
no cliente, sem dúvida, impulsionará o crescimento do Grupo no mercado francês. Nossos objetivos:
fortalecer nossa presença, nossos compromissos e criar lealdade entre nossos clientes, mas também
entre nossas equipes" acrescenta Philippe Seguin, General Manager da Generix Group na France.

About Generix Group
A 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 500
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. Sua plataforma
colaborativa, Generix Supply Chain Hub, ajuda as empresas a manterem as promessas que fazem aos seus
clientes. Ela combina os recursos para executar fluxos físicos, digitalizar fluxos de informações e conectar
empresas a todos os seus parceiros, em tempo real. Generix Supply Chain Hub é para todos os intervenientes
na Supply Chain: fabricantes, fornecedores de logística (3PL/4PL) e distribuidores. Fundada em 1990 na França,
a empresa está listada no mercado Eurolist da bolsa de valores Euronext Paris, compartimento C (ISIN:
FR0004032795). Para saber mais: www.generixgroup.com
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