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BorgWarner fornece soluções veiculares limpas para 

todo tipo de sistemas de propulsão 

• Aplicações de turbocompressores e VCT em veículos híbridos e a combustão irão 

crescer pelos próximos 10 anos  

• Espera-se que o uso do Start/Stop atinja 65% dos veículos a combustão até 2027 

• A BorgWarner fornece soluções para atender às necessidades de cada mercado 

 

São Paulo, Brasil, 27 de março de 2019 – Líder global em tecnologias limpas e ecoeficientes, a 

BorgWarner fornece soluções para melhorar o desempenho e a eficiência de todos os sistemas 

de propulsão, desde combustão até veículos híbridos e elétricos. Seja qual for a necessidade, a 

empresa oferece um amplo portfólio de produtos para ajudar as montadoras a atender aos mais 

rigorosos padrões globais de emissões e economia de combustível.  

 

Veículos a combustão 

Como a demanda por veículos a combustão interna continua desempenhando um papel 

importante na mobilidade, a BorgWarner enfrenta um dos maiores desafios encarados pela 

indústria automotiva: torná-los eficientes e limpos.  

 “Em 10 anos, esperamos que o uso global de turbocompressores em veículos de 

combustão suba de 43% em 2017 para 59% em 2027, enquanto a adoção de sistemas de 

comando de válvulas variável (VCT) aumentará de 65% para 72%. Isso ressalta a importância de 

continuar a desenvolver tecnologias mais eficientes, mesmo para o mercado de veículos de 

combustão interna”, diz Scott Gallett, vice-presidente de Marketing, Relações Públicas, 

Comunicações e Assuntos Governamentais.  

Segundo pesquisas da BorgWarner, os sistemas de recirculação de gases de escape 

(EGR) devem crescer 42% até 2027, e os sistemas Start/Stop devem ser usados em 65% dos 

veículos a combustão em 2027, em comparação com os 42% em 2017.  

 “Com nossa profunda experiência no desenvolvimento e produção desses produtos, 

estamos prontos para atender às demandas do mercado brasileiro. Nossa fábrica em Itatiba, por 
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exemplo, foi responsável por entregar o primeiro turbocompressor flex para veículos de 3 

cilindros no Brasil e estrear a produção de sistemas VCT no país para montadoras daqui e do 

México”, afirma Vitor Maiellaro, gerente-geral da BorgWarner Brasil. “Nosso negócio de Sistemas 

PowerDrive, localizado em Brusque, no estado de Santa Catarina, também iniciou o primeiro 

projeto para produzir um sistema Start/Stop made in Brazil.” 

 

Veículos híbridos 

A demanda por hibridização também está se fortalecendo. O portfólio de produtos da 

BorgWarner abrange praticamente todas as áreas desses sistemas de propulsão, incluindo 

motores elétricos, módulos de transmissão híbridos, eletrônica de potência e gerenciamento 

térmico, ajudando a reduzir significativamente as emissões. 

No Brasil, as soluções híbridas ganham força e se tornam atraentes quando combinadas 

com um motor a etanol para melhorar a eficiência como um todo. A BorgWarner oferece vários 

sistemas híbridos de propulsão, do tipo P1 (onde a máquina elétrica é conectada diretamente ao 

motor de combustão interna) aos híbridos P4 (nos quais os motores a combustão e elétricos 

atuam em eixos diferentes). 

 “A solução de módulo híbrido P2 da BorgWarner permite que as montadoras ofereçam 

veículos híbridos usando sua arquitetura atual de motores com pequenas mudanças”, destaca 

Gallett. “No segmento híbrido, esperamos que a aplicação dos turbocompressores salte de 20% 

em 2017 para 67% em 2027. Prevê-se que os sistemas de VCT em veículos híbridos cresçam 

de 63% para 70%, enquanto projetamos que a tecnologia de dupla embreagem em veículos 

híbridos aumente de 15% para 36% no mesmo período.” 

 

Veículos elétricos 

A BorgWarner também oferece soluções de propulsão para veículos elétricos, um 

mercado que está crescendo em todo o mundo e no Brasil. Os produtos da empresa incluem 

módulos completos de acionamento elétrico, motores elétricos, transmissões, eletrônica de 

potência, aquecedores de bateria e aquecedores de cabine. A BorgWarner prevê crescimento 

global indo de 900 mil veículos elétricos produzidos em 2017 para 5,6 milhões em 2023. 

 “Com diferentes necessidades em diferentes mercados, a BorgWarner oferece um amplo 

portfólio de tecnologias, abrangendo sistemas de propulsão de combustão, híbridos e elétricos. 

Temos a experiência e a capacidade para fabricar e fornecer esses produtos a clientes em todo 

o mundo”, completa Gallett. 
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Sobre a BorgWarner 

A BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) é líder mundial em soluções de tecnologia limpa e 

eficiente para veículos à combustão, híbridos e elétricos. Com instalações industriais e técnicas 

em 68 locais em 19 países, a empresa emprega aproximadamente 30.000 pessoas em todo o 

mundo. Para mais informações, por favor visite borgwarner.com. 

 

As declarações contidas neste comunicado de imprensa podem conter projeções futuras, conforme contemplado na 

Lei de Reforma do Contencioso de Valores Privados de 1995, que se baseiam nas perspectivas, expectativas, 

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

"projetado", "efeito", "estima", "avalia", "espera", "prevê", "objetivo", "Iniciativa", "pretende", "perspectiva", "planeja", 

"potencial", "projeto", "busca", "pretende", "deve", "alvo", "quando", “teria”, e variações de tais palavras e expressões 

similares destinam-se a identificar tais projeções futuras. As projeções futuras estão sujeitas a riscos e incertezas, 

muitas das quais são difíceis de prever e geralmente estão além do nosso controle, o que poderia fazer com que os 

resultados reais diferissem materialmente daqueles expressos, projetados ou implícitos nas ou mediante as projeções 

futuras. Esses riscos e incertezas, entre outros, incluem: nossa dependência da produção automotiva e de caminhões, 

ambos altamente cíclicos; nossa confiança nos principais clientes OEM; disponibilidade e preços de commodities; 

interrupções no fornecimento; flutuações nas taxas de juros e taxas de câmbio de moeda estrangeira; disponibilidade 

de crédito; nossa dependência de gerenciamento chave; nossa dependência de sistemas de informação; a incerteza 

do ambiente econômico global; o resultado de procedimentos legais existentes ou futuros, incluindo litígios com 

relação a várias reivindicações e mudanças futuras em leis e regulamentos, inclusive, a título de exemplo, tarifas nos 

países em que operamos, bem como outros riscos observados em relatórios que protocolamos na Securities and 

Exchange Commission, incluindo os Fatores de Risco identificados em nosso Relatório Anual mais recentemente 

apresentado no Formulário 10-K/A. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar ou anunciar publicamente 

quaisquer atualizações ou revisões para qualquer uma das projeções futuras. 

Contato de Relações Públicas: 

Tatiane Zambão 

Telefone: +55 11 3183-0487 

E-mail: mediacontact.sa@borgwarner.com 
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