
 

 

COMUNICADO de IMPRENSA  

20 de setembro de 2022 

 

Aïda Collette-Sène nomeada CEO & Presidente do Conselho de Administração da 
Generix Group 

 

A Generix Group anuncia a nomeação de Aïda Collette-Sène como CEO e Presidente do Conselho de 

Administração, sucedendo a Jean-Charles Deconninck. Esta transição ocorreu no contexto da 

alteração do quadro de acionistas do Grupo e da respetiva saída da Bolsa, em consequência da 

Oferta Pública de Aquisição simplificada apresentada pela Montefiore Investment, Pléiade 

Investissement e pela Administração da Generix Group, através da New Gen Holding. Esta nomeação 

está em vigor desde 1 de setembro de 2022. 

 

Com esta nomeação e mudança na estrutura de capital, a Generix Group, editor de soluções 

colaborativas SaaS para o ecossistema da Supply Chain, Indústria e Retalho, reafirma a ambição 

apresentada no seu plano estratégico "Boost Together 2025": confirmar a sua posição como player 

mundial e empresa líder tecnológica francesa, intensificando os seus investimentos na plataforma 

digital Supply Chain Hub, assim como sobre o know-how empresarial e tecnológico.  

 

"Gostaria de agradecer ao Jean-Charles Deconninck e aos membros do Conselho de Administração pela 

confiança e apoio. Durante os 4 anos que estive como CEO da Generix Group, consegui quantificar por 

completo o compromisso que impulsiona todos os colaboradores do nosso Grupo: ajudar as empresas 

a cumprir a promessa feita aos seus clientes. Este compromisso recebeu um novo estímulo em 

Novembro de 2021 com o lançamento do nosso plano estratégico "Boost Together 2025". Na minha 

nova função, continuarei a trabalhar em conjunto com as equipas de todo o mundo para impulsionar 

o crescimento da empresa - quer orgânico quer através de aquisições - tal como definido no nosso plano 

estratégico", afirma Aïda Collette-Sène, CEO & Presidente da Generix Group.  

 
Aïda Collette-Sène tem como missão agilizar a internacionalização da Generix Group e dar 

continuidade à implementação dos 3 eixos estratégicos do plano Boost Together 2025:  

 

• Intensificação dos investimentos na plataforma digital Supply Chain Hub, com vista a acelerar a 

implementação em todos os mercados globais onde a Generix Group atua;  

• Excelência operacional em benefício da experiência e satisfação do cliente, numa abordagem 

customer centricity;  

• Oferta de serviços e consultoria enriquecida para os clientes do grupo e um "go-to-market" 

ampliado no sentido de aumentar a cobertura internacional.  

 
Sobre Aïda Collette-Sène  
 



Aïda Collette-Sène, de origem franco-canadiana, deu início à sua carreira profissional no Canadá após 

obter um MBA em "Sistemas de Informação e Organização" na Universidade de Laval, no Quebec. Em 

1996, após adquirir diversas competências em grandes empresas de consultoria norte-americanas, 

juntou-se a uma filial da CGI, antes de ser nomeada CEO França em 2007. Participou na fusão com a 

LOGICA e posteriormente desempenhou o cargo de Vice-Presidente Sénior até 2018. Em 2018, juntou-

se à Generix Group como CEO. 

 

 
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 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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