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BorgWarner Divulga Relatório de Sustentabilidade de 2022, 

Destaca o Progresso Substancial de ESG 

• Progresso alinhado com a estratégia Charging Forward da empresa visando um 

futuro zero emissões de carbono 

• Desenvolvendo uma meta de redução de emissões de gases de efeito estufa da 

Science Based Target Initiative (Iniciativa de Metas Baseadas na Ciência), 

comprometendo-se com uma nova meta de redução de emissões de Escopo 1 e 

Escopo 2 de 85% até 2030 e determinando as ações mais cruciais para a redução de 

emissões de CO2 

• Metas definidas para promover a diversidade, equidade e inclusão no local de 

trabalho 

• Programa de treinamento Power to Evolve destinado a transformar nossos 

engenheiros automotivos em uma equipe de ponta líder do setor, desenvolvendo 

produtos para veículos elétricos 

• Estratégia e roteiro da Cadeia de Suprimentos Sustentável desenvolvidos para 

acelerar o progresso  

Auburn Hills, Michigan, 16 de Junho de 2022 – A BorgWarner divulgou seu Relatório de 

Sustentabilidade de 2022, “Charging Forward Together”, destacando os passos significativos 

dados para cumprir seus objetivos de gestão ambiental, responsabilidade social e governança 

(ESG) e delineando metas adicionais que a empresa estabeleceu para este ano e além. O 

Relatório de Sustentabilidade ressalta o compromisso da BorgWarner em acelerar a transição 

mundial para a eMobility para ajudar a construir um futuro mais limpo, saudável e seguro para 

todos.  

  “Nossos valores de inclusão, integridade, excelência, responsabilidade e colaboração são 

encontrados em todos os aspectos de nossas operações e nos guiam enquanto trabalhamos em 

direção à nossa visão de um mundo limpo e energeticamente eficiente”, disse Frédéric Lissalde, 

presidente e CEO da BorgWarner, Inc. “Estamos orgulhosos do progresso significativo que 

f izemos nos últimos anos para adotar a sustentabilidade em nossa cultura e avançar nos 
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esforços de eletrificação em tudo o que fazemos. Esperamos dar passos adicionais concretos 

para mudar o mundo da mobilidade, juntamente com nossos parceiros, clientes, fornecedores e 

comunidades em direção a um futuro mais brilhante, mais limpo e mais inclusivo”. 

  O Relatório de Sustentabilidade anual oferece uma visão holística do compromisso da 

BorgWarner em ser líder do setor em sustentabilidade, abordando sua estratégia de 

sustentabilidade atualizada, investimentos e aquisições de empresas para aprimorar suas 

capacidades de eletrif icação, iniciativas de diversidade e muito mais. Abaixo estão vários dados 

e objetivos importantes observados no relatório de 2022. 

Gestão ambiental: criar um mundo mais limpo e com mais eficiência energética 

 A estratégia de negócios da BorgWarner, Charging Forward, é central para o relatório, 

mostrando o alinhamento e as contribuições da empresa para um futuro de zero emissões 

líquidas de carbono e sua meta de um mix de receita de elétricos de 45% até 2030. Atualmente, 

a empresa está a caminho de gerar mais de 25% de sua receita de peças de veículos 

eletrif icados até 2025. Além disso, a empresa espera que cerca de 50% de seu orçamento de 

P&D seja gasto em produtos elétricos em 2022 e ultrapasse 50% até 2025.  

  Enquanto busca alcançar a neutralidade de carbono em suas operações até 2035, a 

BorgWarner estabeleceu uma nova meta intermediária para reduzir suas emissões absolutas de 

gases de efeito estufa (GEE) para as emissões de Escopo 1 e Escopo 2 em 85%, em 

comparação com suas emissões de 2021, até 2030. A BorgWarner também desenvolverá uma 

meta de redução de emissões de GEE da Science Based Target Initiative (Iniciativa de Metas 

Baseadas na Ciência) e, como parte desse processo, estimará suas emissões de Escopo 3 e 

determinará suas ações mais cruciais para a redução de emissões de GEE. 

  Para promover mais defesa e dedicação ao ESG nos níveis mais altos da organização, a 

BorgWarner vinculou 50% do componente de desempenho de sua remuneração de plano de 

incentivo de longo prazo executivo com suas metas de cobrança antecipada, incorporando uma 

métrica de mix de receita de eProducts.  

   

Responsabilidade Social: Viva os Valores da BorgWarner 

  À medida que a BorgWarner continua avançando nos esforços de diversidade, equidade 

e inclusão (DEI) para apoiar o compromisso da empresa de criar uma força de trabalho inclusiva 

e sustentável para o futuro, a empresa anunciou metas formais de DEI no relatório deste ano. 

Até 2026, a BorgWarner planeja que as mulheres representem 35% de sua força de trabalho 
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global e funcionários com diversidade racial/étnica sejam responsáveis por 30% de sua força de 

trabalho nos EUA. Nesse mesmo ano, a empresa planeja alcançar e manter a paridade salarial 

entre todos os gêneros e raças. Em média, as mulheres que trabalham na BorgWarner em todo 

o mundo estão recebendo atualmente 98,9% de compensação do que os homens, com minorias 

raciais/étnicas nos EUA recebendo compensação de 99% ou mais em comparação com a 

compensação recebida por não minorias. Existe um processo anual de revisão salarial para 

avaliar e resolver discrepâncias salariais, se identif icadas. Por fim, a BorgWarner estabeleceu 

uma meta de atingir uma pontuação de 80% ou mais em um índice BorgWarner Beliefs de sua 

pesquisa de engajamento de funcionários até 2026. 

  Desenvolver e reter talentos continua sendo uma área de foco da BorgWarner, conforme 

demonstrado pelas mais de 84.000 horas de treinamento recebidas por funcionários 

assalariados em 2021. A empresa também lançou o Power to Evolve, um programa de agilidade 

de habilidades para funcionários que foi criado em parceria com universidades líderes nos EUA e 

na Europa e fornece um caminho rápido para transferir engenheiros mecânicos para trabalhar 

em sistemas de acionamento elétrico, incluindo baterias, inversores, motores e muito mais.   

  A BorgWarner acredita no apoio às comunidades vizinhas, por isso não é surpresa que, 

mesmo com os desafios de 2021, os funcionários da empresa não apenas atingiram, mas 

superaram suas metas de doação com esforços que apoiaram mais de 400 atividades de 

caridade, incluindo educação STEM, crianças carentes e ações de esforços humanitárias. 

 

Governança: Parceria com e Reporte às Partes Interessadas 

  O Conselho de Administração da BorgWarner exerce foco e supervisão contínuos dos 

riscos e oportunidades ESG da empresa. Entre suas várias atividades de governança, a 

BorgWarner continuou a se concentrar na promoção da sustentabilidade em toda a sua cadeia 

de suprimentos: a empresa viu um aumento aproximado de 35% nos fornecedores que 

participaram do Questionário de Autoavaliação de Sustentabilidade, que questiona os 

fornecedores sobre questões-chave de sustentabilidade, incluindo direitos humanos, saúde e 

segurança, meio ambiente, condições de trabalho e ética nos negócios.   

  Para acelerar ainda mais o progresso relacionado às metas e ao engajamento da base 

de fornecimento, a BorgWarner também desenvolveu uma estratégia de Cadeia de Suprimentos 

Sustentável descrevendo tópicos ESG prioritários juntamente com um roteiro para 

implementação. Em 2022, a estratégia será expandida para incluir um foco na avaliação das 
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expectativas existentes e no desenvolvimento de novos fornecedores em tópicos materiais e 

incorporá-los ao processo de fornecimento da empresa.  

  Para ler o relatório completo, acesse www.borgwarner.com/company/sustainability. 

 

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. 
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 A BorgWarner publicou seu Relatório de Sustentabilidade de 2022, Charging Forward Together. 

Acesse o relatório completo em borgwarner.com/company/sustainability. 

 

 
Declarações Prospectivas: Este comunicado à imprensa pode conter declarações pro spectivas, 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 antecipamos ocorrerão ou poderão ocorrer no futuro em relação à nossa 
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posição financeira, estratégia de negócios e medidas para implementar essa estratégia, incluindo mudanças nas 

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

ao sucesso futuro e outros assuntos semelhantes, são declarações prospectivas. As estimativas contábeis, como as 

descritas no título “Políticas e estimativas contábeis críticas” no Item 7 de nosso Relatório Anual mais recente no 

Formulário 10-K (“Formulário 10-K”), são inerentemente prospectivas. Todas as declarações prospectivas são 

baseadas em suposições e análises feitas por nós à luz de nossa experiência e nossa percepção de tendências 

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 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; a capacidade de 

identificar alvos e consumar aquisições em termos aceitáveis; falha em obter os benefícios esperados das aquisições 

em tempo hábil, incluindo nossas recentes aquisições da AKASOL AG e do negócio eMotor de veículos leves da 

Santroll e nossa aquisição em 2020 da Delphi Technologies PLC; a capacidade de identificar negócios de portfólio de 

combustão apropriados para disposição e consumar as disposições planejadas em termos aceitáveis; a falha em 

integrar prontamente e efetivamente os negócios adquiridos; o potencial de passivos desconhecidos ou inestimáveis 

relacionados aos negócios adquiridos; nossa dependência da produção automotiva e de caminhões, ambas altamente 

cíclicas e sujeitas a interrupções; nossa dependência dos principais clientes OEM; flutuações nas taxas de juros e 

taxas de câmbio de moeda estrangeira; nossa dependência de sistemas de informação; a incerteza do ambiente 

econômico global; o resultado de processos judiciais existentes ou futuros, incluindo litígios relativos a várias 

reivindicações; mudanças futuras em leis e regulamentos, incluindo, a título de exemplo, impostos e tarifas, nos países 

em que operamos; impactos de quaisquer transações futuras de aquisição ou alienação; 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 . 
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Contato de Relações Públicas 
Tatiane Zambão 
Phone: +55 11 3183-0487 
E-mail: mediacontact.sa@borgwarner.com 
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