
 
 
Comunicado de imprensa 
 
Amortecedor Cofap é ouro no Sindirepa 
 
Em sua 9ª edição, a premiação consagra uma vez mais os amortecedores 
Cofap 
 

Líderes absolutos do mercado de reposição, os amortecedores Cofap conquistam, 
mais uma vez, o Ouro na categoria Amortecedor da 9ª edição do Prêmio Sindirepa, 
que ocorreu no último dia 21, em São Paulo. 

Graças ao elevado nível tecnológico e às melhores práticas de desenvolvimento e 
produção, os amortecedores Cofap também lideram o mercado de equipamento 
original e são fornecidos para veículos leves e comerciais produzidos no Brasil há 
mais de 50 anos e atendem, com a mesma excelência, ao mercado de reposição, com 
um catálogo que cobre 98% da frota nacional de veículos leves e que conta, ainda, 
com aplicações para caminhões, ônibus e motocicletas. 

Além do Ouro na categoria Amortecedor, a Magneti Marelli Cofap Autopeças também 
conquistou a Prata na categoria Bombas de Combustível e Bronze nas categorias 
Farol e Lanterna e Componentes de Motor. 

Oferecer os melhores produtos não é suficiente para garantir o reconhecimento dos 
reparadores. O nível de atendimento e de prestação de serviços também é 
fundamental para conquistar esse reconhecimento e, com esse objetivo, a Magneti 
Marelli Cofap Autopeças possui a melhor rede de distribuição do país e uma atuação 
de destaque no segmento graças a um glossário de atividades de promoção e 
treinamento que se tornou benchmark no mercado de reposição de autopeças 
brasileiro. 

 
 
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).	
 	
	


