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BORGWARNER CELEBRA SUA LONGA HISTÓRIA E SUAS REALIZAÇÕES 

RECENTES NO BRASIL  

 

Empresa Apoia as Montadoras com Produção Local de Tecnologias Inovadoras 

Projetadas para Melhorar a Economia de Combustível, Níveis de Emissões e 

Desempenho 

 

Auburn Hills Michigan, 28 de Outubro de 2015 – A BorgWarner comemora sua longa 

história e suas conquistas recentes como fornecedora de powertrain em Itatiba, SP. Os 

funcionários celebram suas raízes que datam desde 1975, quando cerca de 25 

colaboradores produziam turbocompressores para caminhões comerciais em Campinas. 

A fábrica se tornou BorgWarner em 1999. Como a produção e as linhas de produtos se 

expandiram, a BorgWarner ampliou a instalação original e construiu uma nova planta  em 

Itatiba, em 2013. O novo local inclui áreas administrativas e de produção com a 

certificação Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), bem como um novo 

centro de engenharia.  

Hoje, os funcionários da BorgWarner no Brasil produzem tecnologias 

ecologicamente corretas como turbocompressores, ventiladores e embreagens viscosas, 

sistemas de sincronismo do motor e válvulas termostáticas para automóveis de passeio, 

caminhões comerciais, veículos agrícolas e equipamentos de construção.  

"A BorgWarner tem orgulho de sua longa trajetória no Brasil e acredita firmemente 

em seu futuro. Só em 2015, abriu um novo centro de engenharia, tornou-se a primeira a 

produzir sistemas de sincronismo do motor no Brasil e desenvolveu e produziu o primeiro 

turbocompressor flex fuel para o crescente mercado de veículos de passeio do país", 

disse Frederic Lissalde, presidente e gerente-geral da BorgWarner Turbo Systems. 

“Nossas linhas de produção modernas e a expertise local de engenharia ajudam as 

montadoras a atender às normas do programa INOVAR-AUTO do Brasil, ao mesmo 

tempo em que proporcionam maior economia de combustível, menos emissões e melhor 

desempenho."  
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Utilizando processos de fabricação enxutos e em larga escala, além de fazer uso de 

uma robótica de precisão, a BorgWarner fornece uma variedade de tecnologias 

avançadas para uma ampla gama de clientes. Concedida pela primeira vez a um 

fornecedor automotivo no Brasil, a unidade fabril e o centro de engenharia da BorgWarner 

em Itatiba receberam a certificação LEED, confirmando os esforços da BorgWarner em 

relação a estratégias de construção sustentáveis e práticas ecologicamente corretas. 

 

Sobre a BorgWarner  

A BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) é líder em componentes e sistemas de alta 

engenharia para conjuntos propulsores ao redor do mundo. Operando instalações 

técnicas e de produção em 57 localidades em 18 países, a empresa oferece soluções 

inovadoras de conjuntos propulsores para melhorar a economia de combustível, reduzir 

emissões e elevar o desempenho. Para obter mais informações, visite o site 

borgwarner.com  

 

 

 

Funcionários celebram as realizações da BorgWarner como fornecedora de 

powertrains no Brasil.  


