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Ludovic Luzza nomeado Diretor Geral da Generix Group North America 
  

 
Generix Group, fornecedora de soluções SaaS colaborativas para os ecossistemas da Supply Chain, 
indústria e varejo, anunciou hoje a nomeação de Ludovic Luzza como Direto Geral da Generix Group 
North America. Anteriormente Diretor Financeiro do Grupo, Ludovic será agora responsável por 
acelerar o desenvolvimento da entidade norte-americana da Generix Group. 
 
Em 2016, com a aquisição da Sologlobe, a Generix Group confirmou seu desejo de se desenvolver no 
mercado norte-americano e, assim, fortalecer sua posição como player internacional da Supply Chain. 
Esta ambição deverá acelerar significativamente, conforme refletido no plano estratégico recentemente 
anunciado para 2025 intitulado "Boost Together 2025". É neste contexto que entra em vigor a nomeação 
de Ludovic Luzza, anteriormente Diretor Financeiro do Grupo. 
 
O objetivo de Ludovic Luzza será acelerar o desenvolvimento da entidade norte-americana graças ao seu 
perfeito conhecimento do ecossistema da empresa, o que permitirá a implementação de ainda mais 
sinergias entre a matriz e a subsidiária. Isso será baseado no tríptico que representa a força da Generix 
Group: 
 

• O capital humano graças a uma equipe de colaboradores especialistas que será potencializada 
com novas contratações de perfis multidisciplinares, 

• O capital do cliente contando com uma valiosa base instalada de clientes norte-americanos que 
se beneficiarão nos próximos meses de todas as soluções da Generix Group além do WMS 
SOLOCHAIN (em particular, as soluções Supply Chain Execution, EDI e VMI), 

• O ecossistema de parceiros da Generix Group já existente na América do Norte (em particular 
com parceiros de integração como a LIDD). Essas parcerias são claramente identificadas como 
motores de crescimento para a subsidiária. 
 

“É com grande satisfação que assumo a gestão da subsidiária norte-americana da Generix Group. A 
dinâmica deste mercado e a sua forte importância estratégica para o desenvolvimento do Grupo tornam-
na numa geografia-chave. Possui um rico capital humano e uma forte base instalada de clientes. Estou 
comprometido em colocar a satisfação do cliente no centro da estratégia de desenvolvimento da 
subsidiária norte-americana e - em particular graças aos nossos parceiros - em estender nossa presença a 
novos clientes em nossos setores prioritários (indústria, FMCG, Varejo e e-commerce e 3PL)” comentou 
Ludovic Luzza. 
 
Ludovic Luzza é graduado em Contabilidade e Finanças e iniciou sua carreira em 2002 no setor do varejo. 
Foi então Audit Manager da Mazars em Lille de 2004 a 2009. Ludovic ingressou na Generix Group em 
2009, data a partir da qual liderou uma profunda transformação da organização financeira e 



  C0 - Public 

administrativa, de forma a apoiar o desempenho diário das unidades de negócio e a exposição da Generix 
Group nos seus mercados. Ele também esteve à frente dos projetos de aquisição do Grupo, em particular 
da Sologlobe em 2016 na América do Norte, até sua nomeação como chefe da subsidiária hoje. 
 
 
Sobre a Generix Group  
Generix Group é especialista em Supply Chain Colaborativa, presente em 60 países, graças a suas subsidiárias e rede de parceiros. 
Mais de 6.000 empresas em todo o mundo utilizam suas soluções SaaS. Os 800 colaboradores do grupo fornecem suporte diário 
a clientes como Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, ID Logistics, Ferrero e Geodis na transformação digital de sua Supply 
Chain. Sua plataforma colaborativa, Generix Supply Chain Hub, ajuda as empresas a manter as promessas que fazem aos seus 
clientes. Ela conecta as empresas a todos os seus parceiros para que juntos possam operar fluxos físicos, digitalizar fluxos de 
informações e gerenciar de forma colaborativa processos em tempo real. Generix Supply Chain Hub destina-se a todos os players 
da Supply Chain: fabricantes, fornecedores de logística (3PL/4PL), varejistas e distribuidores. 
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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