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A CURTISS-WRIGHT FECHA PARCERIA COM A GB AUTOMOTIVE  

PARA CRIAR UMA EQUIPE DE SUCESSO NO BRASIL 
    

CHRISTCHURCH, REINO UNIDO – QUINTA-FEIRA 17 JULHO, 2014 –A divisão industrial da 
Curtiss-Wright Corporation (NYSE: CW) anunciou hoje um reforço da sua rede de distribuição 
global com a escolha da GB Automotive Ltda, que representará as marcas dos produtos do 
Grupo Industrial (Arens Controls, Penny + Giles and Williams Controls) no Brasil. 
 
Com parceiros de vendas autônomos em todo o Brasil e escritórios em Itu e Santos, cidades 
próximas de São Paulo, a GB Automotive – a parceira da Global Alliance Automotive na 
América do Sul – representa diversos fabricantes de componentes importantes no mercado 
brasileiro, com um portfólio de clientes que inclui fabricantes de equipamento original (OEMs) 
de prestígio como BMW Group, CAT, Eaton, John Deere e Mercedes-Benz. 
 
Mas, como explica o Vice-Presidente Sênior e Gerente Geral da Divisão Industrial da Curtiss-
Wright Kevin Rayment, a GB Automotive é mais do que apenas um distribuidor. “A empresa 
fornece para praticamente todos os OEMs e fabricantes de primeira e segunda linha de 
veículos de passageiros, caminhões e off-road, mas também é reconhecida por oferecer uma 
excepcional representação comercial e técnica, além de estudos de localização e pesquisas de 
mercado na indústria automotiva do Brasil.” 
 
A divisão Industrial da Curtiss-Wright tem sua liderança reconhecida na produção de controles 
críticos e montagens para veículos especiais, incluindo sensores, controles de aceleração 
eletrônica e joysticks. Mais informações sobre os produtos Arens Controls, Penny + Giles ou 
Williams Controls estão disponíveis em www.cw-industrial.com.  
 
A GB Automotive Ltda pode ser contatada pelo telefone +55 13 3327 9250 ou em 
www.gbauto.biz.   
 
Sobre a Curtiss-Wright Corporation 
A Curtiss-Wright Corporation (NYSE:CW) é uma empresa global inovadora que fornece 
produtos e serviços de funções críticas e tecnologia avançada para os mercados comerciais, 
industriais, de defesa e energia.  Honrando a herança de Glenn Curtiss e dos irmãos Wright, a 
Curtiss-Wright tem uma longa tradição em fornecer soluções confiáveis através do 
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estabelecimento de relações de confiança com seus clientes. A empresa tem cerca de 10.000 
funcionários em todo o mundo.  Para mais informações, visite www.curtisswright.com. 
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