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BorgWarner é Reconhecida pela General Motors com o 

Prêmio Fornecedor do Ano de 2019 

Auburn Hills, Michigan, 29 de Setembro de 2020 – A BorgWarner foi nomeada Fornecedor GM 

do Ano pela General Motors, durante uma cerimônia virtual em homenagem aos agraciados do 

28º Prêmio Fornecedor do Ano da empresa, em 24 de junho de 2020. 

Durante o evento, a GM indicou 116 de seus melhores fornecedores, de 15 países que 

sempre excederam as expectativas, criaram valor excepcional ou introduziram inovações na 

empresa. A cerimônia de premiação foi originalmente agendada como um evento ao vivo para 

ser realizado em março, mas foi adiada devido ao impacto da pandemia COVID-19. O 

reconhecimento é pelo desempenho do fornecedor no ano-calendário de 2019. 

No ano passado, durante a cerimônia de premiação do Fornecedor GM do Ano, a 

BorgWarner foi nomeada um dos quatro vencedores do Prêmio de Inovação GM 2018 por seu 

turbocompressor Dupla Voluta para motores a gasolina. 

“Nossos fornecedores desempenham um papel fundamental no fornecimento de 

produtos, serviços e experiências que nossos clientes merecem − e esses fornecedores 

premiados excederam em muito as nossas expectativas”, disse Shilpan Amin, vice-presidente de 

Compras Globais e Supply Chain da GM. 

“Também acreditamos que é importante neste momento agradecer a toda a nossa base 

de fornecedores por seus esforços nos últimos meses para mitigar os impactos do COVID-19”, 

acrescentou Amin. “Não apenas conseguimos reiniciar nossas operações de produção com 

segurança, como nossos fornecedores desempenharam um papel fundamental em auxiliar 

nossas iniciativas para aumentar o fornecimento de ventiladores e equipamentos de proteção 

individual (EPI) para profissionais de saúde na linha de frente para ajudar a salvar vidas e manter 

as comunidades seguras.” 
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Os vencedores do prêmio Fornecedor do Ano foram escolhidos por uma equipe global de 

executivos de compras, engenharia, qualidade, fabricação e logística da GM. Os vencedores 

foram selecionados com base nos seguintes critérios de desempenho: Compra de Produtos, 

Compras Globais e Serviços de Produção, Atendimento ao Cliente e Pós-Venda e Logística. 

“Como fornecedor automotivo, há poucas coisas tão gratificantes quanto ser reconhecido 

por clientes OEM pela dedicação, valor e excelência que sua equipe está proporcionando”, disse 

Frédéric Lissalde, presidente e CEO da BorgWarner. “Estamos honrados com a nomeação de 

Fornecedor GM do Ano de 2019 e esperamos fortalecer ainda mais nosso relacionamento com a 

GM neste ano e nos anos seguintes.” 

Além do Prêmio Fornecedor GM do Ano de 2019, várias instalações da BorgWarner 

receberam o Prêmio Excelência em Qualidade do Fornecedor 2019, incluindo suas fábricas em 

Bellwood, Illinois; Tianjin, China; Manesar, Índia; Brusque, Brasil; e Changnyeong e Pyeongtaek 

na Coreia do Sul, que receberam a honraria, respectivamente, pela terceira e quinta vez 

consecutivas.  

 

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 67 locais em 19 países, a empresa emprega aproximadamente 29.000 pessoas em todo o 

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

 

 

General Motors (NYSE: GM) é uma empresa global comprometida em fornecer meios mais 

seguros, melhores e mais sustentáveis para as pessoas se locomoverem. A General Motors, 

suas subsidiárias e entidades de joint venture vendem veículos sob as marcas Chevrolet, Buick, 

GMC, Cadillac, Holden, Baojun e Wuling. Mais informações sobre a empresa e suas 

subsidiárias, incluindo OnStar, líder global em serviços de segurança e proteção para veículos, 

podem ser encontradas em  http://www.gm.com.  

 

https://www.borgwarner.com/en/home
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A BorgWarner foi nomeada Fornecedor GM do Ano pela General Motors durante uma cerimônia virtual que 
homenageou os agraciados do 28º prêmio anual Fornecedor do Ano da empresa. 

 

 

As declarações contidas neste comunicado de imprensa (este "Comunicado") podem 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 financeira, 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 (“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 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 − muitas das 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: nossa dependência da produção de automóveis e de caminhões, ambas altamente cíclicas; nossa 

confiança nos principais clientes OEM; disponibilidade e preço de mercadorias; interrupções no fornecimento; 
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flutuações nas taxas de juros e nas taxas de câmbio de moedas estrangeiras; disponibilidade de crédito; nossa 

dependência do gerenciamento de chaves; nossa dependência de sistemas de informação; a incerteza do ambiente 

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

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

operamos; e outros riscos observados nos relatórios que arquivamos na Comissão de Valores Mobiliários (SEC), 

incluindo o Item 1A, “Fatores de Risco” em nosso Formulário 10-K mais recentemente arquivado. Não assumimos 

nenhuma obrigação de atualizar ou anunciar publicamente quaisquer atualizações ou revisões de quaisquer 

declarações prospectivas nesta apresentação para refletir qualquer alteração em nossas expectativas ou qualquer 

alteração em eventos, condições, circunstâncias ou suposições subjacentes às declarações. 

Contato de Relações Públicas 
Tatiane Zambão 
Telefone: +55 11 3183-0487 
E-mail: mediacontact.sa@borgwarner.com 
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