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Mário Lott representará a Boeing no Painel dos 
Patrocinadores 

 
Mário Lott Guimarães Filho 

representará a Boeing no Painel dos 

Patrocinadores, a ocorrer no dia 3 de 

novembro, às 9h30, no Auditório Lacaz 

Netto, do ITA, na sequência da 

Cerimônia de Abertura da 24ª. 

Competição SAE BRASIL AeroDesign. 

Mário Lott é Diretor de Engenharia do 

Centro de Engenharia e Tecnologia da 

Boeing Brasil. Nesta função, é 

responsável por desenvolver, executar 

e entregar resultados-chave para a 

companhia, como parte integrante da 

Boeing Global.  

Juntamente com outros dois panelistas convidados, Mário estará proferindo palestra e 

interagindo com a plateia acerca do tema “Novas tendências para mobilidade aérea e 

o engenheiro do futuro”. 

Mario Lott é engenheiro aeronáutico e  trabalhou por mais de 30 anos em 

desenvolvimento de aeronaves, com foco em vários segmentos de mercado, como 

aviação comercial, defesa e executiva. Ao longo de sua carreira, Mário liderou, engajou 

e integrou diversas equipes desde as fases de projeto e desenvolvimento até a 

certificação e operação, de diversas aeronaves comerciais, executivas e militares. 

Mário atuou como gerente sênior do Centro de Engenharia e Tecnologia da Embraer 

nos estados de Minas Gerais e Santa Catarina e foi responsável pela implantação, 

desenvolvimento e integração de diversos grupos de engenharia, incluindo 

aeronáutica, estruturas, projeto, materiais, simulação de sistemas, hardware e 

software embarcado. 

Ele foi tambem juiz da competição AeroDesign desde sua primeira edição, até 2010, 

tendo ministrado diversos workshops nas areas de aeronáutica e estruturas para as 

equipes competidoras.  
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A Boeing é uma empresa aeroespacial líder global responsável pelo desenvolvimento e 

fabricação de aeronaves comerciais, produtos de defesa e sistemas espaciais para 

clientes de mais de 150 países. Também é prestadora de serviços de manutenção e 

considerada uma das principais exportadoras dos Estados Unidos.  

A Boeing usa sua base de fornecedores globais para promover oportunidades 

econômicas, sustentabilidade e impacto nas comunidades. Sua equipe diversificada 

está comprometida com inovações no futuro e seus valores base de segurança, 

qualidade e integridade. 

 

Comissão Organizadora 
24ª. Competição SAE BRASIL AeroDesign. 

 

 


