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Miguel Curiel é o vice-presidente e gerente geral da Driscoll's 

no México, com sede em Guadalajara. Em sua função, Miguel 
lidera uma das regiões Driscoll de crescimento mais rápido do 
mundo. Ele é responsável por toda a cadeia de valor da empresa, 

com mais de 400 produtores independentes e quase 60.000 
funcionários diretos e indiretos, desde viveiros, produção de 

frutas vermelhas, vendas e sucesso administrativo. De 
propriedade familiar há mais de 100 anos, com operações no 
México há mais de 20 anos, a Driscoll's é a marca líder de frutas 

frescas e distribui em mais de 22 países em todo o mundo.  
 

Miguel está na Driscoll's há mais de dez anos, diretamente envolvido em operações desde o 

início de sua carreira. Ele primeiro atuou como Diretor de Operações para o estado mexicano 

de Jalisco e foi responsável pelo desenvolvimento e execução do plano de crescimento na 

região. Além disso, Miguel liderou as operações da Driscoll nos estados mexicanos de 

Michoacán e Baja California, abrangendo todas as operações de produção de frutas 

vermelhas no México, entregando frutas saborosas aos consumidores desde o outono até a 

primavera, complementando a estação de crescimento. De frutas vermelhas na América do 

Norte durante nove meses do año. 

Um profissional experiente na indústria agrícola, antes de Driscoll's, Miguel passou 12 anos 

gerenciando o relacionamento entre empresas de marketing de produtos e produtores na 

Califórnia e no México. Durante esse tempo, suas responsabilidades eram terceirizar 

produtos do Noroeste do Pacífico, Salinas Valley, Califórnia Central e México Central. Suas 

funções durante este período foram Gerente de Relações com Produtores, Gerente de 

Operações e Gerente de Vendas e Marketing. 

Miguel nasceu nos Estados Unidos, mas cresceu no México. Ele tem uma formação 

acadêmica multidisciplinar, com mestrado em Finanças pela Universidad Panamericana em 

Guadalajara, México; um MBA da IPADE Business School em Guadalajara, México; Mestre 

em Ciências em Economia Agrícola pela Universidade da Califórnia em Davis, CA; Mestre 

em Filosofia pelo ITESO em Guadalajara, México; e é graduado em Engenharia Mecânica 

pela Tec de Monterrey em Monterrey, México. Miguel mora em Guadalajara e é pai de uma 

filha e de um filho. 

 

 


