
 
Comunicado de Imprensa  

28 Abril, 2021 
 

 
Generix Group nomeia Valérie Berjonneau 
Diretora de Recursos Humanos do Grupo 

 
 
Generix Group, editor de soluções colaborativas SaaS para os ecossistemas da Supply Chain, 
indústria e retalho, anuncia a nomeação de Valérie Berjonneau como Diretora de Recursos Humanos 
do Grupo. 
 
Valérie Berjonneau é Advogada Especialista em Direito do Trabalho, Socióloga e titular de um 
mestrado em relações internacionais. Em 1999, mudou-se para a região dos Balcãs, para trabalhar num 
quadro de projetos de reconstrução (para ONGs e organizações internacionais). Em 2008, regressou a 
França e desenvolveu projetos internacionais de RH no setor dos transportes 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, nomeadamente no plano de desenvolvimento 
de competências. Além disso, Valérie Berjonneau ensina Recursos Humanos no HR Master 2 da Celsa 
(Universidade Sorbonne). 
 
Como Diretora de Recursos Humanos da Generix Group desde julho de 2020, Valérie Berjonneau 
tem como prioridade tornar os recursos humanos da Generix internacionais e ágeis, a fim de apoiar 
o desenvolvimento do grupo. O nível de excelência, importante para a empresa como para os 
clientes, é indissociável das suas competências. Até ao final de 2021, 100 novos talentos deverão 
juntar-se às equipas da Generix Group, desde já composta por 750 especialistas, dos quais mais de 
metade se encontram fora de França. 
 
"Valérie Berjonneau é apaixonada por relações humanas e projetos de dimensão internacional. A sua 
experiência, a sua visão e também as suas ambições para o futuro da nossa empresa, vão permitir à 
Generix Group desenvolver o potencial dos seus colaboradores e garantir a excelência das suas 
competências em benefício da performance dos nossos clientes", afirma Aïda Collette-Sène, Diretora 
Geral da Generix Group. 
 
"Estou muito satisfeita por ter ingressado na Generix Group. O seu crescimento internacional permitir-
nos-á desenvolver projetos de RH muito interessantes. O sucesso da empresa baseia-se na excelência 
das suas equipas, que devemos continuar a apoiar e desenvolver. Estamos empenhados em criar uma 
cultura de Grupo, especialmente no que diz respeito à gestão, desenvolvimento de carreiras e condições 
de trabalho. O nosso objetivo? Reter os nossos colaboradores, integrar novos colegas, atrair talentos 
com os quais 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 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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