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BorgWarner nomeia Frederic Lissalde como 

Presidente e Diretor Executivo 

Atual CEO James R. Verrier se aposenta após 29 anos de carreira na 

BorgWarner 

Auburn Hills, Michigan, 7 de Junho de 2018 – O Conselho de Administração da BorgWarner 

anunciou Frederic Lissalde como seu novo presidente e diretor executivo a partir de 1º de agosto 

de 2018, quando também fará parte do Conselho de Administração. Na mesma data, James R. 

Verrier renunciará a sua função de presidente e diretor executivo e será consultor não executivo 

do Conselho de Administração, além de CEO para auxiliar na transição, até que se aposente da 

empresa em 28 de fevereiro de 2019. 

 

Lissalde assumiu cargos de crescente responsabilidade durante seus 19 anos na empresa. Ele 

é, no momento, vice-presidente e diretor de operações. Seus cargos anteriores incluem 

presidente e gerente geral da BorgWarner Turbo Systems, maior divisão da empresa, vice-

presidente e gerente geral da BorgWarner Transmissions Systems, e vice-presidente de Vendas 

Globais e Marketing da BorgWarner Drivetrain Systems. Ele também ocupou funções como 

diretor administrativo de diversas operações na Europa para a BorgWarner Drivetrain Systems. 

Frederic é Mestre em Engenheria pela ENSAM - Ecole Nationale Superieure des Arts et Metiers 

de Paris e possui MBA pela HEC Paris. 

 

“Tenho muito orgulho das conquistas da equipe neste período como presidente e CEO e acredito 

que a empresa está em uma posição excelente para o sucesso. Sinto que a atual capacidade da 

empresa é o que faz essa ser a hora ideal para renunciar. Lissalde é um líder global experiente, 

com quem trabalhei por muitos anos. Tenho total confiança que ele continuará liderando essa 

grande empresa e a fazendo avançar nos próximos anos,” disse James R. Verrier, atual 

presidente e CEO. “Gostaria também de aproveitar a oportunidade de agradecer a todos os 
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colaboradores da BorgWarner por tornarem a minha carreira na empresa muito especial. Foi 

uma jornada incrível.” 

  

“James fez um trabalho fantástico ao liderar a organização e aprimorar a visão, estratégia e 

portfólio de produtos da empresa para que ficassem alinhados às tendências globais do setor,” 

afirmou Alexis P. Michas, membro não executivo do Conselho de Administração. “Sua liderança 

no desenvolvimento de um amplo portfólio de produtos de veículos à combustão, híbridos e 

elétricos coloca a empresa em um caminho rumo ao crescimento constante, independentemente 

do quanto o mercado global evolui. Além disso, seu objetivo em criar um pipeline forte, e sua 

equipe de líderes com expertise comprovada em entregar um desempenho operacional, dão à 

diretoria ainda mais confiança no futuro da empresa. Somos extremamente gratos pelas várias 

contribuições transformadoras de James, que posicionaram a empresa para o sucesso de longo 

prazo que beneficia todos os envolvidos. Ao mesmo tempo, estamos felizes de ter Fred liderando 

a companhia e continuando nosso trabalho rumo ao sucesso.” 

 

Sobre a BorgWarner 

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

eficientes para veículos a combustão, híbridos e elétricos. Com instalações industriais e técnicas 

em 67 locais em 18 países, a empresa emprega aproximadamente 29,000 pessoas em todo o 

mundo. Para mais informações, visite o site borgwarner.com. 

 

 
Frederic Lissalde é nomeado Presidente e CEO, BorgWarner Inc. 

 

https://www.borgwarner.com/en/home


BorgWarner Inc. (BorgWarner nomeia Frederic Lissalde como Presidente e Diretor Executivo) – 3 

 
 

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. Tais riscos e incertezas incluem: as flutuações na produção de veículos nacionais ou estrangeiros, o uso 

continuado por fabricantes de equipamentos originais de fornecedores externos, flutuações na demanda por veículos 

que contêm nossos produtos, mudanças nas condições econômicas gerais, bem como outros riscos observados nos 

relatórios que arquivamos com a Comissão de Valores Mobiliários, incluindo os Fatores de Risco identificados em 

nosso Relatório Anual no Formulário 10-K mais recente arquivado. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar ou 

anunciar publicamente quaisquer atualizações ou revisões para qualquer uma das projeções futuras. 
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