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BorgWarner Anuncia Fábrica de Sistemas de Bateria no Brasil 

• Nova instalação fabricará sistemas de bateria 

• Sistemas modulares, escaláveis e flexíveis adaptáveis a qualquer veículo 

• Início das operações previsto para o primeiro trimestre de 2023 

 

Piracicaba, Brasil, 25 de Novembro de 2022 – A BorgWarner anuncia uma nova fábrica para 

produzir sistemas de baterias no Brasil. Com a aquisição da AKASOL pela BorgWarner, a 

empresa está expandindo suas capacidades de eletrif icação de veículos industriais e comerciais, 

posicionando a empresa como fornecedora global de sistemas de baterias. 

  “Estamos entusiasmados com a demanda e o potencial de mercado para esses produtos 

e a oportunidade de oferecer aos nossos clientes um portfólio flexível e de alta qualidade de 

soluções eletrif icadas”, disse Henk Vanthournout, vice-presidente e gerente geral de sistemas 

globais de baterias. “Esta instalação produzirá componentes de veículos elétricos inovadores, 

globais e de ponta.” 

  A instalação está localizada em Piracicaba, São Paulo, permitindo que a BorgWarner 

produza sistemas de bateria localmente para os clientes e será lançada em fases para atender a 

todos os requisitos de qualidade e segurança. As instalações e a engenharia local apoiarão 

nossos clientes com reparos, manutenção e serviços altamente qualif icados. A BorgWarner 

produzirá o sistema de bateria de ultra-alta energia (UHE) AKASystem AKM CYC. As baterias 

são projetadas modularmente e escaláveis, oferecendo a oportunidade de se ajustar de maneira 

ideal às necessidades de armazenamento de energia de qualquer aplicação do veículo.  

  O início das operações e montagem dos sistemas de baterias está previsto para o 

primeiro trimestre de 2023. 
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Sobre a BorgWarner 

Por mais de 130 anos, a BorgWarner tem sido líder global de produtos transformadores, 

trazendo inovação de mobilidade bem-sucedida para o mercado. Hoje, estamos acelerando a 

transição do mundo para a eMobility – para ajudar a construir um futuro mais limpo, saudável e 

seguro para todos.  

 

 

A fábrica de sistemas de baterias em instalação no Brasil atenderá às demandas de eletrif icação 

da América do Sul. 

 
Declarações Prospectivas: Este comunicado à imprensa pode conter declarações prospectivas, conforme 

contemplado pela Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, que são baseadas nas perspectivas, 

expectativas, estimativas e projeções atuais da administração. Palavras como "antecipa", "acredita", "continua", 

"poderia", "projetado", "efeito", "estima", "avalia", "espera", "prevê", "meta", "orientação, "iniciativa", "pretende", "pode", 

"perspectiva", "planeja", "potencial", "prevê", "projeta", "persegue", "procura", "deve", "alvo", " quando", "irá", "seria" e  

variações de tais palavras e expressões semelhantes se destinam a identificar tais declarações prospectivas. Além 

disso, todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos contidas ou incorporadas por referência neste 

comunicado à imprensa, que esperamos ou an tecipamos ocorrerão ou poderão ocorrer no futuro em relação à nossa 

posição financeira, estratégia de negócios e medidas para implementar essa estratégia, incluindo alterações nas 

operações , forças competitivas, metas, expansão e crescimento de nossos neg ócios e operações, planos, referências 

ao sucesso futuro e outros assuntos semelhantes, são declarações prospectivas. Todas as declarações prospectivas 
são baseadas em suposições e análises feitas por nós à luz de nossa experiência e nossa percepção de ten dências 

históricas, condições atuais e desenvolvimentos futuros esperados, bem como outros fatores que acreditamos serem 

apropriados de acordo com as circunstâncias. As declarações prospectivas não são garantias de desempenho, e os 

resultados reais da Empresa podem diferir materialmente daqueles expressos, projetados ou implícitos nas declarações 

prospectivas. 

 

Você não deve confiar indevidamente nessas declarações prospectivas, que se referem apenas à data deste 

comunicado à imprensa. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas, muitos dos quais são difíceis 

https://www.borgwarner.com/en/home


BorgWarner Inc. (BorgWarner Anuncia Fábrica de Sistemas de Bateria no Brasil) 

 

 
 

borgwarner.com 

de prever e geralmente além do nosso controle, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente 

diferentes daqueles expressos, projetados ou implícitos nas declarações prospectivas. Esses riscos e incertezas, entre 

outros, incluem: interrupções no fornecimento que afetem a nós ou nossos clientes, como a atual escassez de chips 

semicondutores que afetou os clientes de fabricantes de equipamentos originais (“OEM”) e seus  fornecedores, incluindo 

nós; disponibilidade e preços de commodities; desafios competitivos de concorrentes novos e existentes, incluindo 

clientes OEM; os desafios associados às tecnologias em rápida mudança, particularmente no que diz respeito aos 

veículos elétricos, e nossa capacidade de inovar em resposta; incertezas em relação à extensão e duração dos impactos 

de questões associadas à pandemia de COVID-19, incluindo interrupções adicionais de produção; a dificuldade em 
prever a demanda por veículos elétricos e o crescimento de nossa receita de veículos elétricos; potenciais interrupções 

na economia global causadas pela invasão da Ucrânia pela Rússia; falha em realizar os benefícios esperados desta ou 

de outras aquisições em tempo hábil; a falha em integ rar pronta e efetivamente este ou outros negócios adquiridos; a 

capacidade de identificar alvos e consumar aquisições em termos aceitáveis; o potencial de passivos desconhecidos ou 

inestimáveis relacionados aos negócios adquiridos; a incerteza do ambiente econômico global e o potencial de 

condições recessivas nas economias regionais; e os outros riscos observados em relatórios que arquivamos na 

Securities and Exchange Commission, incluindo o Item 1A, “Fatores de Risco” em nosso Formulário 10 -K e/ou Relatório 

Trimestral no Formulário 10-Q mais recentemente arquivado. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar ou 

anunciar publicamente quaisquer atualizações ou revisões de qualquer uma das declarações prospectivas neste 

comunicado de imprensa para refletir qualquer mudança em nossas expectativas ou qualquer mudança em eventos, 

condições, circunstâncias ou suposições subjacentes às declarações . 

 

 

Contato de Relações Públicas 
Tatiane Zambão 
Phone: +55 11 3183-0487 
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https://www.borgwarner.com/en/home
mailto:mediacontact.sa@borgwarner.com

