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Vice Presidente da BorgWarner Homenageada com Prêmio 

Mulheres na Manufatura STEP Ahead 2022  

• Os Prêmios de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Produção (STEP) Ahead 

reconhecem mulheres por liderança exemplar em suas carreiras e comunidades  

• Tania Wingfield é a sexta líder consecutiva da BorgWarner a receber este prêmio  

• Os premiados foram reconhecidos na cerimônia de premiação em 28 de abril em 

Washington, nos Estados Unidos 

Auburn Hills, Michigan, 29 de Abril de 2022 – Tania Wingfield, vice-presidente e gerente geral do 

mercado de reposição norte-americano, da BorgWarner, foi selecionada para receber o prêmio  

Mulheres na Manufatura Ciência, Tecnologia, Engenharia e Produção (STEP) Ahead 2022, um 

reconhecimento anual do Manufacturing Institute (MI) . Este prêmio anual homenageia e mostra 

as histórias de mulheres que exemplificam a liderança em suas carreiras, na indústria 

manufatureira e em sua comunidade. Wingfield é a sexta funcionária consecutiva da BorgWarner 

a receber esse reconhecimento e é uma das 100 mulheres inspiradoras a ganhar o prêmio de 

2022. 

“Não consigo pensar em ninguém mais merecedor deste prêmio do que Tania”, disse 

Felicia Pryor, Vice-Presidente Executiva e Diretora de Recursos Humanos da BorgWarner, Inc. 

“Seu compromisso com a manufatura, combinado com sua habilidade natural de liderar e 

impactar positivamente sua comunidade, não apenas a torna uma ótima pessoa para trabalhar, 

mas também demonstra sua compaixão e compromisso de atuar como modelo e mentora para 

mulheres em todo o setor.” 

Com mais de 25 anos de experiência automotiva, Wingfield se estabeleceu como uma 

veterana experiente na indústria, motivando e inspirando outras pessoas com sua paixão pela 

manufatura. Ela ingressou na BorgWarner em 2016 por meio da aquisição da Remy International 

pela empresa e, desde então, liderou a aquisição da Delphi Technologies pela empresa em 

2020, a maior e mais complexa aquisição da história da BorgWarner. Ela atuou como vice-

presidente e campeã de integração desde o anúncio do acordo em fevereiro de 2020 até 

novembro de 2021. Ao longo da aquisição e integração da Delphi Technologies, Wingfield 

demonstrou sua postura ao liderar um processo contínuo e eficaz. Ainda mais impressionante, 
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ela fez isso durante uma pandemia global, onde foi f orçada a flexibilizar e adaptar meses de 

workshops e reuniões presenciais agendadas para eventos virtuais, incluindo liderar 13 fluxos de 

trabalho de mais de 300 indivíduos até o fechamento final da transação.  

A Wingfield é uma patrocinadora executiva do programa Women in Leadership (Mulheres 

na Liderança) da BorgWarner, que apoia as mulheres e as ajuda a construir suas carreiras, 

reunindo-se para fazer contatos, compartilhar suas experiências e aprender umas com as outras. 

Wingfield também participa do programa Women Rising (Mulheres em Ascenção) da empresa 

onde atuou anteriormente como mentora, um programa que visa ajudar mulheres com 

autoconsciência nos estágios iniciais de suas carreiras. Além disso, ela é um membro ativo da 

Society of Women Engineers (Sociedade de Mulheres Engenheiras) e dedicou um tempo em sua 

carreira para participar como apresentadora em fóruns da indústria dedicados a apoiar as 

mulheres na manufatura, incluindo o evento Women Driving Forward (Mulheres Dirigindo à 

Frente).  

Dentro de sua comunidade, Wingfield fez parte do conselho da GymLove, uma 

organização sem fins lucrativos que oferece programas integrados de ginástica para atletas com 

necessidades especiais. Ela e seu marido possuem uma academia local que o programa 

GymLove utilizou, permitindo que Wingfield usasse suas experiências como profissional de 

negócios para ampliar a conscientização e o alcance do programa para impactar positivamente 

sua comunidade. Além disso, Wingfield faz parte do conselho e é tesoureira interina da 

Indianapolis Vineyard Church (Igreja Indianápolis Vineyard), onde é membro ativo há mais de 15 

anos, participando da despensa local de alimentos e liderando pequenos grupos para fornecer 

cuidado e bondade àqueles que mais precisam.   

“Os prêmios STEP Ahead são fundamentais para os esforços da indústria para 

reconhecer e capacitar as mulheres”, disse a presidente do The Manufacturing Institute, Carolyn 

Lee. “Nossos homenageados e líderes emergentes servem como modelos e têm seu próprio 

efeito multiplicador sobre o número de mulheres na força de trabalho, pagando para ajudar 

outras pessoas a encontrar o caminho para uma carreira bem-sucedida e recompensadora na 

manufatura moderna. Após 10 anos do Prêmio STEP Ahead, homenageamos mais de 1.100 

mulheres líderes em manufatura, que, por sua vez, impactaram centenas de milhares de 

indivíduos por meio de orientação e trabalho voluntário. Estamos muito orgulhosos de todas 

essas mulheres e mal podemos esperar para ver o que o STEP e seus homenageados e líderes 

emergentes realizarão nos próximos 10 anos”. 

Os premiados foram reconhecidos durante uma cerimônia em 28 de abril em Washington, 

nos Estados Unidos. 
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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. 

 

Sobre o Manufacturing Institute 

O Manufacturing Institute cresce e apoia os trabalhadores qualif icados da indústria 

manufatureira para o avanço da manufatura moderna. As diversas iniciativas do Manufacturing 

Institute apoiam todos os trabalhadores americanos, incluindo mulheres, veteranos e estudantes, 

por meio de programas de treinamento de habilidades, construção de comunidades e avanço de 

suas carreiras na manufatura. Como parceiro de desenvolvimento e educação da força de 

trabalho da National Association of Manufacturers, o Manufacturing Institute é um consultor 

confiável para os fabricantes, equipando-os com os recursos necessários para resolver os 

desafios mais difíceis do setor. Para obter mais informações, visite 

www.themanufacturinginstitute.org. 
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Tania Wingfield, vice-presidente e gerente geral do mercado de reposição norte-americano, 

recebeu o prêmio  Mulheres na Manufatura Ciência, Tecnologia, Engenharia e Produção (STEP) 

Ahead 2022 

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

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

outros, incluem: interrupções no fornecimento que afetem a nós ou nossos clientes, co mo 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 em 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; a incapacidade em perceber os benefícios esperados 

das aquisições em tempo hábil, incluindo nossa recente aquisição da AKASOL AG e o negócio eMotor de veículos 

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

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

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

inestimáveis relacionados a negócios adquiridos; nossa dependência da produção automotiva e de caminhões, ambas 

altamente cíclicas e sujeitas a interrupções; nossa dependência dos p rincipais 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 procedimentos legais existentes ou futuros, incluindo litígi os com relação a 

várias reivindicações; mudanças futuras em leis e regulamentos, incluindo, a título de exemplo, taxas 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 arquivado mais recentemente e / ou Relatório Trimestral no Formulário 10-Q. 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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