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Comunicado de imprensa 

COO da AutoForm decide deixar o cargo 

Wilen bei Wollerau, Suíça, segunda-feira, 7 de outubro de 2019: A AutoForm Engineering 
GmbH, fornecedor líder e de soluções de software para a indústria de conformação de 
chapas metálicas, lamenta a saída do Dr. Detlef Schneider, que ocupava o cargo de Diretor 
de Operações da empresa. 

Dr. Schneider decidiu colocar seu cargo na AutoForm à disposição em outubro para se lançar em 
um novo desafio profissional. Ele ingressou na AutoForm em maio de 2017, assumindo a posição 
de Diretor de Operações e respondendo pelas operações globais. Nos últimos dois anos e meio, a 
AutoForm se beneficiou com sua experiência e profundo conhecimento da indústria. 

“Gostaria de agradecer ao Dr. Schneider por sua valiosa contribuição e forte compromisso com a 
AutoForm. Lamentamos a sua decisão e lhe desejamos o melhor para seu futuro”, disse Dr. 
Waldemar Kubli, CEO da AutoForm Engineering GmbH. 

 

Sobre a AutoForm Engineering GmbH 
A AutoForm oferece soluções de software para as indústrias de matrizes e estamparias para a conformação 
de chapas metálicas para a cadeia de processo inteira. Com mais de 400 funcionários dedicados a esta área, 
a AutoForm é reconhecida como a empresa líder no fornecimento de softwares para manufaturabilidade de 
produtos, cálculo de custos de ferramental e material, desenvolvimento de matrizes e otimização virtual do 
processo. Todas as 20 principais montadoras e a maioria de seus fornecedores escolheram o AutoForm como 
o software de sua preferência. Além de sua sede na Suíça, a AutoForm possui escritórios na Alemanha, 
Holanda, França, Espanha, Itália, República Tcheca, Suécia, EUA, México, Brasil, Índia, China, Japão e Coreia. 
A AutoForm também está presente em outros 13 países através de suas representações. Para informações 
mais detalhadas, visite: www.autoform.com 
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