
Laurent Dulau 

Percurso 

 

Posteriormente especializou-se no setor vinícola, viajando pelo mundo e colaborando com o setor, tor-

nou-se um “expert” em fermentações. Mais tarde, Dulau criou a sua própria empresa de prestação de 

serviços para o setor. Este projeto permitiu-lhe combinar o seu conhecimento científico, com a área da 

comunicação, marketing e I&D. Foi cofundador de uma revista técnica de vinho, com base na internet – 

em conjunto com um amigo universitário – concebendo uma inovadora ferramenta de e-marketing. 

Alguns anos mais tarde, juntou-se a um grande grupo de enologia como CEO (Chief Executive Officer). 

Criando valor 

Com apenas 45 anos, Laurent Dulau era um homem de negócios realizado. Biotecnologia, I&D, marke-

ting, gestão de topo, indústrias agroalimentares e o setor do vinho, não guardavam segredos. Contudo, 

rapidamente ansiou por novas paragens.  

Em 2010, decidiu inscrever-se no INSEAD para desenvolver o seu potencial de liderança e tornar o seu 

já compacto CV num passaporte para novos horizontes. A sua aposta foi ganha quando foi persuadido 

pela Sturgeon, produtora nº1 de caviar em França e nº3 no mundo. A empresa tinha acabado de mudar 

de proprietário e estava à procura de novos desafios, e Dulau tinha talento de sobra. O caviar de Dulau 

incorpora a luxuosa etiqueta “made in France” desde 2012. Combina inovação, paixão e ousadia com a 

tradição cuidadosamente cultivada, para criar uma fórmula vencedora repleta de surpresas. 

Promover o Terroir 

O compromisso de Dulau, a experiência em indústrias agroalimentares e mercado de luxo – juntamen-

te com uma impressionante rede construída gradualmente através de reuniões e viagens - fazem dele 

um embaixador. Como presidente da ARDIA (Association Régionale des Industries Agroalimentaires) e 

da ODG (Organisme de Défense et de Gestion) Caviar d'Aquitaine, Dulau, deu início a um ambicioso 

programa para promover o terroir. 

Iniciou o seu percurso como diretor de I&D 

(Investigação e Desenvolvimento) numa empresa 

líder mundial em fermentação industrial. 

Diretor Geral Sturia 

Mais informações: https://www.linkedin.com/in/laurentdulau 


