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BorgWarner é Homenageada pela Ford no 23º Prêmio 

Anual de Excelência Mundial 

• A BorgWarner foi homenageada pela Ford Motor Company com um Prêmio de 

Excelência Mundial por Criar Produtos Essenciais 

• Os Prêmios de Excelência Mundial da Ford reconhecem empresas que excedem as 

expectativas e atingem os mais elevados níveis de excelência em qualidade, custo, 

desempenho e entrega  

• As categorias do prêmio incluem Trate Os Clientes Como Uma Família, Transforme 

as Operações Automotivas e Compita Como um Desfiador, Crie Produtos Essenciais, 

Sustentabilidade, Diversidade e Inclusão, além dos prêmios de Qualidade Ouro e 

Prata. 

Auburn Hills, Michigan, 18 de Outubro de 2021 – A BorgWarner, líder global de produtos que 

fornecem soluções de mobilidade inovadoras e sustentáveis para o mercado de veículos, foi 

reconhecida como um fornecedor global de alto desempenho no 23º Prêmio Anual de Excelência 

Mundial. A BorgWarner foi anunciada no evento virtual da Ford Motor Company como uma 

Criadora de Produtos Essenciais.  

“Estamos honrados em receber este prêmio de Excelência Mundial pelo Módulo de 

Propulsão Integrado para Veículos Elétricos a Bateria do nosso cliente de longa data Ford,” disse 

Frédéric Lissalde, presidente e  CEO da BorgWarner Inc. “Este reconhecimento reflete o trabalho 

árduo e a dedicação que a equipe da BorgWarner empenha em garantir que nossas tecnologias 

limpas e eficientes sejam da mais alta qualidade e atendam às necessidaeds de mobilidade do 

presente e do futuro”.  

“Os Prêmios de Excelência Mundial da Ford Motor Company reconhecem nossos 

fornecedores de melhor desempenho em todo o mundo por ajudar a dar vida ao plano Ford +” 

disse Hau Thai-Tang, diretor da plataforma de produto e diretor de operações. “Fornecedores 

como a BorgWarner são essenciais para o sucesso contínuo da Ford, pois aproveitamos os 

pontos fortes fundamentais para construir novos recursos e enriquecer as experiências do 

cliente.”  
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Os homenageados são reconhecidos por alcançar os mais altos níveis de excelência 

global nas categorias, incluindo:  

• Prêmio do pilar principal da marca – Trate os Clientes Como Uma Família, 

Transforme as Operações Automotivas e Compita Como Um Desafiante, Crie 

Produtos Essenciais 

• Prêmio de diversidade e inclusão para fornecedores que se destacam na 

integração da diversidade em sua organização e processo de negócios 

• Prêmio de sustentabilidade para fornecedores com negócios que melhoram o 

meio ambiente  

• Prêmio de qualidade ouro e prata para as fábricas de fornecedores que 

demonstrem qualidade superior, desempenho de entrega e custo ao longo do ano. 

 

Sobre a BorgWarner 

A BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) é líder mundial em oferecer soluções de mobilidade 

inovadoras e sustentáveis para o mercado de veículos. Com base em sua experiência em 

equipamentos originais, a BorgWarner também traz soluções de produtos e serviços líderes de 

mercado para o aftermarket. Com instalações industriais e técnicas em 96 locais em 23 países, a 

empresa emprega aproximadamente 50.000 pessoas em todo o mundo. Para mais informações, 

por favor visite borgwarner.com. 

 

Declarações Prospectivas: Este Comunicado pode conter declarações prospectivas, conforme contempladas pelo 

Private Securities Litigation Reform Act de 1995, baseadas nas perspectivas, expectativas, estimativas e projeções 

atuais da administração. Palavras como “antecipa”, “acredita”, “continua”, “poderia”, “projetou”, “efeito”, “estima”, 

“avalia”, “espera”, “prevê”, “meta”, "orientação", "iniciativa", "pretende", "pode", "perspectiva", "planos", "potencial", 

"prognostica", "projeto", "busca", "procura", "deveria", "almeja", "quando", "irá", "iria", e variações de tais palavras e 

expressões semelhantes se destinam a identificar essas declarações prospectivas. Além disso, todas as declarações, 

exceto declarações de fatos históricos, contidas ou incorporadas como referência neste Comunicado, que esperamos 

ou prevemos que ocorrerão ou poderão ocorrer no futuro em relação à nossa posição financei ra, estratégia de 

negócios e medidas para implementar essa estratégia, incluindo alterações nas operações, pontos fortes competitivos, 

metas, expansão e crescimento de nossos negócios e operações, planos, referências a êxitos futuros e outros 

assuntos desse tipo, são declarações prospectivas. As estimativas contábeis, como as descritas no título “Políticas 

Contábeis Críticas” no Item 7 do nosso Relatório Anual mais recente, arquivado no Formulário 10 -K para o ano 

encerrado em 31 de dezembro de 2020 (“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 , além de outros fatores que 

https://www.borgwarner.com/en/home
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acreditamos serem adequados para as circunstâncias. Declarações prospectivas não são garantias de desempenho, e 

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

pelas declarações prospectivas. 

Você não deve confiar indevidamente nessas declarações prospectivas, que são válidas apenas a partir da data deste 

Comunicado. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas − muitos dos quais são difíceis de 

prever e, geralmente, estão fora de nosso controle −, que podem causar resultados reais diferentes materialmente 

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

outros, incluem: a dificuldade em prever a demanda por veículos elétricos em crescimento de nossa receita de VE até 

2030a capacidade de identificar alvos e consumar aquisições em termos aceitáveis; a incapacidade em perceber os 

benefícios esperados das aquisições; a capacidade de id entificar negócios de portifólio de combustão apropriados 

para disposição e consumar disposições planejadas em termos aceitáveis; desafios competitivos de concorrentes 

novos e existentes, incluindo clientes OEM; os desafios associados às tecnologias em ráp ida mudança, especialmente 

no que se refere a veículos elétricos e nossa capacidade de inovar em resposta; incertezas com relação à extensão e 

duração dos impactos de questões associadas ao COVID-19 / coronavírus, incluindo interrupções de produção 

adicionais; o fracasso em perceber os benefícios esperados da aquisição da Delphi Technologies PLC que a Empresa 

concluiu em 1º de outubro de 2020; a falha em perceber os benefícios esperados da aquisição da AKASOL AG que a 

Empresa concluiu em 4 de Junho de 2021 ou um atraso na capacidade de realizar esses benefícios; o fracasso em 

executar com sucesso em tempo hábil nossa estratégia privada com relação à AKASOL; a falha em integrar rápida e 

efetivamente os negócios adquiridos; o potencial para passivos desconheci dos ou inestimáveis relacionados aos 

negócios adquiridos; nossa dependência da produção automotiva e de caminhões, ambas altamente cíclicas e sujeitas 

a interrupções; nossa confiança nos principais clientes OEM; disponibilidade e preços de commodities; i nterrupções no 

fornecimento que afetam a Empresa ou os clientes da Empresa, como a atual escassez de semicondutores que afetou 

os clientes OEM e a Empresa; flutuações nas taxas de juros e taxas de câmbio de moeda estrangeira; disponibilidade 

de crédito; nossa dependência de gerenciamento de chaves criptográficas; 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; mudanças futuras em leis e regulamentos, incluindo, a título de 

exemplo, tarifas, nos países em que operamos; impactos de qualquer aquisição futura potencial ou transação de 

desinvestimento; e os outros riscos, incluindo, a título de exemplo, pandemias e quarentenas, observados em 

relatórios que arquivamos na Securities and Exchange Commission, incluindo o Item 1A, “Fatores de Risco” em nosso 

Formulário 10-K arquivado mais recentemente. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou anunciar 

publicamente quaisquer atualizações ou revisões de quaisquer declarações prospectivas neste comunicado para 

refletir qualquer alteração em nossas expectativas ou qualquer alteração em eventos, condições, circunstâncias ou 

suposições subjacentes às declarações. 
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