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A BorgWarner Continua Evoluindo: Ganha Acesso a  

Startups Globais através de Investimento na Autotech 

Ventures 

 A BorgWarner ganha acesso e oportunidades de investimento em startups globais que 

estão revolucionando o transporte terrestre 

 O investimento apoia a estratégia da BorgWarner de ampliar o portfólio de produtos da 

empresa  

 Autotech Ventures é um fundo de capital que facilita parcerias entre investidores 

financeiros, investidores corporativos estratégicos e startups focadas no futuro do 

transporte 

Auburn Hills, Michigan, 03 de abril de 2017 – A BorgWarner, líder global em soluções 

tecnológicas limpas e eficientes para veículos a combustão, híbridos e elétricos, deu mais um 

passo na evolução da empresa através de um investimento de US$ 10 milhões na Autotech 

Ventures.  

 Através deste novo investimento, Brady Ericson, diretor de estratégia da BorgWarner, vê 

oportunidades de investimento que se aplicam a tecnologias de propulsão e áreas de mobilidade 

fora do portfólio atual de produtos da BorgWarner.  

“Enquanto continuamos focados no fornecimento de tecnologias de propulsão líderes de 

mercado, esperamos que esta parceria garanta acesso global a novas tecnologias e serviços, 

dentro e fora do escopo de nossos principais produtos”, disse Ericson. “Tal como acontece com 

todos os nossos investimentos recentes, isso contribui para a nossa estratégia em sentido mais 

amplo, que é o de manter um portfólio de produtos que apoia um mundo mais limpo e mais 

eficiente em termos energéticos”. 

Um fator-chave na decisão de investir na Autotech Ventures é a capacidade do fundo em 

ajudar a BorgWarner a se adaptar, facilmente, às novas exigências da indústria. Embora as 
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tendências de eletrificação e autonomia continuem a evoluir, os recentes movimentos de 

negócios da BorgWarner estão definindo sua posição no futuro do cenário automotivo.  

 “Ao longo do último ano e meio, demos grandes passos na evolução de nossa empresa”, 

disse James R. Verrier, presidente e CEO da BorgWarner. “Em 2015, adquirimos um fabricante 

líder de componentes elétricos – Remy −, fortalecendo nossa posição em tecnologias 

eletrificadas. Ganhamos uma série de contratos com clientes híbridos e elétricos em 2016, e isto 

continua em 2017, assim como a comercialização de novas tecnologias, incluindo o nosso 

eBooster®, compressor acionado eletricamente, e a transmissão eGearDrive®. Todos estes 

avanços estão nos ajudando a desenvolver o futuro das tecnologias de propulsão limpas e 

eficientes“.  

Assim como o portfólio de tecnologia da empresa evoluiu, as necessidades de pessoal 

também mudaram. A BorgWarner triplicou sua equipe de engenharia eletrônica de potência 

desde 2013 e planeja dobrá-la até 2021. 

Através de seu investimento na Autotech Ventures, a BorgWarner tem sido capaz de 

avaliar centenas de startups globais envolvidas no futuro do transporte terrestre. Além destas 

empresas, a BorgWarner espera investir em conjunto com a Autotech Ventures: a líder de 

produtos automotivos planeja, de forma independente, colaborar e apoiar um punhado de 

startups. Ericson vê um gama de oportunidades para a BorgWarner ao trabalhar com estas 

empresas, desde ser um fornecedor, parceiro, comprador ou um investidor.  

“As prioridades da indústria continuam mudando”, disse Ericson. “Para ter sucesso, 

precisamos nos manter no ritmo das tendências de produtos e colaborar com agentes 

inovadores em todo o mundo.”  

 

Sobre BorgWarner 

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) é um líder global em soluções tecnológicas limpas e 

eficientes para veículos a combustão, híbridos e elétricos. Operando instalações técnicas e de 

produção em 62 locais em 17 países, a empresa emprega cerca de 27.000 trabalhadores em 

todo o mundo. Para mais informações, visite borgwarner.com. 

 

https://www.borgwarner.com/en/home
http://www.borgwarner.com/
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James Verrier, presidente e CEO da BorgWarner.  

no Centro Técnico da empresa em Auburn Hills, Michigan 

 

 

As declarações contidas neste comunicado de imprensa podem conter declarações prospectivas conforme previsto na 

Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995 a partir de perspectivas atuais, expectativas, estimativas e 

projeções da administração. Palavras como “antecipa”, “acredita”, “continua”, “poderia”, “concebido”, “efeito", "estima”, 

“avalia", "espera", "previsões", "meta", "iniciativa”, “pretende", “perspectiva", "planeja", "potencial", "projeto", “buscar", 

"busca", "deveria", "alvo", "quando", "iria", variações de tais palavras e expressões similares são usadas para 

identificar tais declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas, muitos dos 

quais são difíceis de prever e geralmente estão além do nosso controle, que podem causar resultados reais 

materialmente diferentes dos expressos, projetados ou implícitos em ou pelas declarações prospectivas. Tais riscos e 

incertezas incluem: flutuações na produção de veículos, nacionais ou estrangeiros, o uso continuado por fabricantes 

de equipamentos originais de fornecedores externos, as flutuações na demanda por veículos que contêm os nossos 

produtos, mudanças nas condições econômicas gerais, bem como outros riscos observados nos relatórios que 

arquivamos com a Comissão de Bolsa e Valores, incluindo os fatores de risco identificados no Relatório Anual mais 

recentemente arquivado no Formulário 10-K. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou anunciar 

publicamente qualquer atualização ou revisão de qualquer das declarações prospectivas. 

Contacto com a mídia: 

Tatiane Zambão 

Teléfono: 55 11 3183-0487 

Correo electrónico: mediacontact.sa@borgwarner.com 
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