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Generix Group nomeia Valérie Berjonneau Como Diretora de Recursos 
Humanos do Grupo 

 

 
Generix Group, editor global de Soluções colaborativas de Software SaaS para os ecossistemas da 
Supply Chain, indústria e varejo, anuncia a nomeação de Valérie Berjonneau como a nova Diretora 
de Recursos Humanos do Grupo. 
 
 
Valérie Berjonneau é advogada em direito do trabalho, socióloga e mestre em relações internacionais.  
Em 1999, ela se mudou para os Bálcãs, no sudeste da Europa, para trabalhar em projetos de 
reconstrução (para ONGs e organizações internacionais). Em 2008, ela voltou para a França e 
desenvolveu projetos internacionais de RH no setor de transporte e engenharia (SNCF, Systra). 
 
Em 2014, Valérie Berjonneau foi nomeada Diretora de Recursos Humanos da Lazard France  
antes de ingressar no Banque Chaabi du Maroc como Diretora de Recursos Humanos para a Europa, 
onde foi responsável por harmonizar a política europeia de RH, particularmente em termos de 
desenvolvimento de competências. Além disso, Valérie Berjonneau ensina Recursos Humanos no HR 
Master 2 da Celsa (Universidade de Sorbonne). 
 

Como Diretora de Recursos Humanos da Generix Group desde julho de 2020, a prioridade de Valérie 
Berjonneau é tornar os recursos humanos da Generix internacionais e ágeis para apoiar o 
desenvolvimento do grupo. O nível de excelência importante para a empresa e seus clientes é 
indissociável de suas competências; e até o final de 2021, 100 novos talentos devem se juntar à 
equipe da Generix Group, que já é formada por 750 especialistas, mais da metade deles fora da 
França. 
 
“Valérie Berjonneau é apaixonada por relações humanas e projetos internacionais. Sua experiência, 
sua visão e também suas ambições para o futuro da nossa empresa permitirão à Generix Group 
desenvolver o melhor do potencial dos seus colaboradores e garantir a excelência das suas 
competências em benefício do desempenho dos nossos clientes", afirma Aïda Collette-Sène, CEO da 
Generix Group 
 
“Estou muito satisfeita por ter ingressado na Generix Group. Seu crescimento internacional nos 

permitirá desenvolver projetos de RH emocionantes. O sucesso da empresa é baseado na excelência de 

suas equipes, que devemos continuar a apoiar e desenvolver. Estamos empenhados em criar uma 

cultura de Grupo, particularmente em termos de gestão, desenvolvimento de carreiras e condições de 

trabalho. Nosso objetivo? Reter nossos funcionários, integrar nossos novos colegas, atrair aqueles com 

quem construiremos o futuro e, claro, continuar a dar o melhor aos nossos clientes!” explica Valérie 

Berjonneau, Diretora de Recursos Humanos da Generix Group. 

 



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 em todo o mundo. Os 750 colaboradores do grupo apoiam diariamente 

clientes como Auchan, 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 destina-se 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: FR0004032795). Saiba mais 

em www.generixgroup.com/br 
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