
 
 
Magneti Marelli Cofap Aftermarket lança kits de motor de 
motos com a marca Magneti Marelli 
 
A partir de fevereiro chegam ao mercado os kits de motor de moto Magneti 
Marelli, ampliando a gama de produtos da marca destinados à Linha Motor 
 

A Magneti Marelli Cofap Aftermarket, maior empresa do mercado de reposição no 
Brasil, anuncia nova estratégia na comunicação comercial da sua linha de produtos 
destinada ao segmento de motores de motocicletas. 

A partir de fevereiro, os kits de motor para motos passaram a ser comercializados nas 
embalagens com a marca Magneti Marelli. 

Essa decisão estratégica foi tomada com o objetivo de promover um alinhamento com 
aquilo que o Grupo Magneti Marelli adota à nível mundial no que tange à linha de 
peças para motores. Inclusive no Brasil, essa marca já é fortemente identificada com 
produtos dessa linha motor, como bicos injetores, bobinas de ignição, cabos de vela, 
bombas de combustível, alternadores, componentes para carburadores, filtros, 
correias, radiadores, eletro-ventiladores, intercoolers, visco-fans, termo-interruptores, 
válvulas termostáticas, bombas d’água, bombas de óleo e bielas. 

A Magneti Marelli Cofap Aftermarket vem mantendo sua estratégia de ampliação do 
portfólio dedicado ao segmento de duas rodas, que já conta com cerca de 200 códigos 
divididos em nove linhas de produtos com as marcas Cofap e Magneti Marelli. São 
comercializados com a marca Cofap amortecedores, tubos internos de suspensão e 
kits de transmissão. Com a marca Magneti Marelli, filtros de ar e de combustível, 
baterias convencionais e seladas, bombas de combustível, lâmpadas, bielas e, a partir 
de agora, kits de motor. 

 

Magneti Marelli 
A Magneti Marelli desenvolve e produz sistemas e componentes de alta tecnologia para a 
indústria automotiva. Com 86 unidades produtivas, 12 centros de P&D em 19 países, 
aproximadamente 43 mil colaboradores e faturamento de € 7,9 bilhões em 2016, o Grupo 
fornece para as principais montadoras na Europa, Américas do Norte e do Sul e Ásia. Suas 
áreas de negócio são Sistemas Eletrônicos, Iluminação, Controle Motor (Powertrain), Sistemas 
de Suspensão e Amortecedores, Sistemas de Exaustão, Componentes Plásticos e Módulos, 



Aftermarket (peças e serviços para o mercado de reposição) e Motorsport. Magneti Marelli é 
parte da FCA. 
No Brasil desde 1978, a empresa conta com 8 mil colaboradores e é líder de mercado em 
amortecedores, sistemas de injeção eletrônica e escapamentos, atuando também nos 
segmentos de faróis e lanternas, quadros de instrumentos, telemática, navegadores GPS, 
sistemas de suspensão, componentes plásticos e pedais, dentre uma série de outros produtos. 
É dona de marcas consagradas no mercado, como Cofap e Automotive Lighting, e possui no 
País 13 unidades produtivas e cinco centros de Pesquisa e Desenvolvimento, localizados em 
Minas Gerais (Contagem, Itaúna e Lavras), Pernambuco (Goiana e Cabo de Santo Agostinho) 
e São Paulo (Amparo, Hortolândia, Santo André e Mauá). 
 


