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Liebherr-Aerospace confirma apoio à Competição AeroDesign 

2020 

A Liebherr-Aerospace Brasil, empresa atuante no segmento aerospacial e patrocinadora da 

Competição SAE BRASIL AeroDesign desde 2018, confirmou seu apoio à  edição de 2020 da 

Competição que, pela primeira vez, será realizada fazendo uso extensivo de recursos online 

e em duas etapas sucessivas, em razão dos impactos adversos da pandemia Covid-19. 

A Competição, originalmente programada para realizar-se de 29 de outubro a 1 de 

novembro próximo, no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial – DCTA, em 

São José dos Campos, SP, teve seu cronograma adaptado em função dos impactos da 

pandemia Covid-19 e que prevê: 

 Etapa Competição de Projeto – de outubro a dezembro de 2020, por meio de sessões 

virtuais; e: 

 Etapa Competição de Voo – no primeiro trimestre de 2021, por meio de competição 

presencial, no DCTA, em São José dos Campos, SP, caso as condições assim o 

permitirem e em data ser precisada oportunamente. 

Declarou Rogério Gimenez, Managing Director/Industrial da Liebherr-Aerospace Brasil: 

”_Acompanhamos com atenção e compartilhamos os esforços dos organizadores e 

competidores em levar adiante a edição de 2020 da Competição AeroDesign em cenário 

desafiador e de grandes dificuldades para a sociedade brasileira e para o setor aeroespacial 

em particular, em mais uma demonstração do espírito de união e determinação que se 

tornaram marca registrada do Projeto AeroDesign.  

Como patrocinador – e um elos da corrente que fizeram deste um projeto de sucesso de 

mais de duas décadas - é com satisfação que Liebherr-Aerospace Brasil confirma seu apoio 

e deseja pleno sucesso à realização da edição nos moldes ora propostos” 

Sobre a Liebherr-Aerospace 

A Liebherr-Aerospace desenvolve, fabrica e presta serviços para sistemas de atuação e 

controle de voo, trem de pouso, sistemas de gerenciamento aéreo, sistemas eletrônicos de 

bordo, bem como engrenagens e caixas de transmissão para o setor aeroespacial. 
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Operando desde 2005 em sede própria na cidade de Guaratinguetá, SP, a Liebherr-

Aerospace Brasil produz componentes de alta tecnologia para o setor aeroespacial e que 

equipam de fabricantes de todo o mundo. 

Graças às mais modernas tecnologias, aplicadas nas usinagens e nos tratamentos de 

superfície, estes componentes atendem a todos requisitos atuais para o setor aeroespacial.  

A Liebherr-Aerospace Brasil emprega cerca de 300 colaboradores na área de produção e 

montagem, no departamento de compras, controle de qualidade e na administração. 

Comissão Organizadora 
22ª. Competição SAE BRASIL AeroDesign. 
 

 


