
 

 

Comunicado de imprensa  

7 de abril de 2022 

Mário Maia nomeado Country Manager da Generix Group Portugal 
 
A Generix Group, editor de soluções colaborativas SaaS para o ecossistema da Supply Chain, 
Indústria e Retalho, anuncia a nomeação de Mário Maia para o cargo de Country Manager da Generix 
Group Portugal, com efeitos desde o dia 4 de abril de 2022. O executivo era até aqui Diretor 
Comercial e substitui no cargo Marc Defretin, que decidiu deixar a Generix Group para se focar 
noutras atividades. 
 
Mário Maia assume a posição de Country Manager após mais de 24 anos na Generix Group, empresa 
onde concretizou um percurso de excelência como Diretor Comercial, tendo desempenhado 
inicialmente outros cargos de direção técnica. Mário Maia será assistido por uma nova equipa de 
Direção, composta por Francisco Maurício, Diretor de Operações e Country Manager Adjunto, 
Andreia Teixeira, Diretora Financeira e Cassilda Cruz, Diretora de Recursos Humanos. 
 
“É um orgulho enorme poder assumir estas novas funções, que encaro com grande entusiasmo e 
ambição. Experienciei ao longo dos últimos anos o crescimento da Generix Group Portugal, através da 
diversificação da oferta e introdução de soluções para a transformação digital da Supply Chain. Hoje, 
em linha com o nosso plano estratégico Boost Together 2025, acredito que, juntos, vamos conseguir 
dar continuidade a este desenvolvimento, primar pela inovação e elevar o nível de qualidade dos nossos 
serviços em benefício da satisfação dos nossos clientes. Este é um dos meus grandes objetivos.”, afirma 
Mário Maia, Country Manager da Generix Group Portugal. 
 
 
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 800 colaboradores do 
grupo apoiam diariamente clientes como Auchan, Carrefour, Danone, DHL, FM Logistic, FnacDarty, Gefco, L’Oréal, Luís 
Simões, Nestlé, Sogrape, Unilever, entre outros, na transformação digital da sua Supply Chain. A sua plataforma colaborativa, 
Generix Supply Chain Hub, ajuda as empresas 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 
intervenientes da supply chain: industriais, operadores logísticos (3PL/4PL), e distribuidores.  
Fundada em França em 1990, a empresa é cotada na Euronext Paris, compartiment C (ISIN: FR0010501692).  
Para mais informações visite www.generixgroup.com/pt 
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