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Comunicado de imprensa 

AutoForm nomeia novo CEO 

Wilen bei Wollerau, Suíça, quinta-feira, 16 de janeiro de 2020: A AutoForm Engineering 
GmbH, fornecedora líder de soluções de software para a indústria de conformação de 
chapas, tem o prazer de anunciar que Olivier Leteurtre foi nomeado CEO do Grupo 
AutoForm. Dr. Waldemar Kubli, Fundador e ex-CEO agora assumirá o cargo de Diretor de 
Produto. O Dr. Kubli continuará contribuindo para o sucesso do Grupo AutoForm como 
membro do Conselho de Administração e do Comitê Executivo. 

A AutoForm nomeou Olivier Leteurtre o novo CEO do Grupo, a partir de 6 de janeiro de 2020. 
Como engenheiro mecânico com MBA do INSEAD, o Sr. Leteurtre tem muitos anos de experiência 
internacional, tendo ocupado várias posições de liderança no setor de software na Europa, Ásia e 
EUA. Antes de ingressar no Grupo AutoForm, o Sr. Leteurtre foi o diretor administrativo da 
Dassault Systèmes EUROWEST (França, Península Ibérica, norte da África e Oriente Médio) por 10 
anos. Antes de ocupar o cargo na Dassault Systèmes, ele foi vice-presidente executivo e membro 
do conselho executivo da Tecnomatix / Siemens PLM. Ao longo de sua carreira ele adquiriu 
profundo conhecimento e ampla experiência nos setores automotivo, aeroespacial e de 
equipamentos industriais. Em sua nova posição como CEO da AutoForm, ele será responsável pelo 
crescimento contínuo e bem-sucedido dos negócios do Grupo AutoForm. 

O Dr. Waldemar Kubli, Fundador e CPO da AutoForm declarou: “Estou satisfeito por o Olivier 
Leteurtre se juntar a nós como meu sucessor. Sua rica experiência, fortes habilidades de liderança e 
mentalidade empreendedora serão inestimáveis para nossa equipe de gerenciamento executivo. 
Além de ser o padrão mundial da indústria no setor automotivo, nossa empresa está se envolvendo 
cada vez mais nos setores aeroespacial e de equipamentos industriais. Com o Olivier a bordo 
trabalharemos em novos produtos, novos potenciais de crescimento e novos clientes em escala 
global. Como diretor de produtos, vou me concentrar no desenvolvimento e na entrega dos 
produtos certos, no momento certo. A AutoForm continuará sendo um forte parceiro na 
transformação digital de nossos clientes nos campos da engenharia de processo e manufatura.” 

Olivier Leteurtre, CEO da AutoForm acrescentou: “Estou muito satisfeito por me juntar à AutoForm. 
Ao longo dos anos fiquei impressionado com as conquistas da AutoForm, com o seu alto nível de 
experiência e com o conhecimento dos clientes nos produtos AutoForm. Estou entusiasmado por 
agora fazer parte do grande sucesso alcançado com a visão e a motivação do Dr. Kubli. Na minha 
função de CEO, meu objetivo é continuar esse impulso, avançando continuamente as tecnologias 
de ponta e oferecendo soluções inovadoras em um amplo espectro de aplicativos para nossos 
clientes e outras indústrias.” 

 

Sobre a AutoForm Engineering GmbH 
A AutoForm oferece soluções de software para as indústrias de ferramental 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 

https://www.autoform.com
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Contato: 
César Batalha 
Gerente Geral 
AutoForm do Brasil Ltda. 
Avenida Francisco Prestes Maia, 275 
Salas 11 & 12 - Centro 
São Bernardo do Campo, SP 
CEP 09770-000 
Brasil 
 
Telefone: +55 11 4122 6777 
Fax: +55 11 4121 1644 
E-mail: info@autoform.com.br 



 

PressRelease-200116-PT  CBA 

 

 

 

Dr. Waldemar Kubli, Fundador e Diretor de Produtos do Grupo AutoForm e Olivier Leteurtre, CEO 
do Grupo AutoForm. 
 
 
 
Caso precise de uma imagem em alta resolução, entre em contato conosco. 


