Magneti Marelli é Premiada Como uma das Melhores
Empresas Do Setor Automotivo 2015
A Magneti Marelli, uma das mais importantes fabricantes de sistemas e componentes
automotivos de alta tecnologia do mundo, conquistou o título de “Melhores do Setor
Automotivo 2015 – Categoria Qualidade e Parceria”. A cerimônia de entrega da
distinção, promovida pela editora AutoData, que contou com representantes de
montadoras e sistemistas, ocorreu na última quarta-feira, 25, no Milenium Centro de
Convenções, em São Paulo.
O reconhecimento, depois de a empresa ter conquistado previamente o segundo lugar no
Ranking AutoData de Qualidade e Parceria 2015, reflete a expansão do grupo Magneti
Marelli no Brasil, graças à instalação de cinco novas fábricas no Polo Automotivo Jeep,
em Goiana, além da unidade instalada em Cabo de Santo Agostinho, todas no estado de
Pernambuco, para o fornecimento de diversos componentes, para vários sistemas dos
veículos que serão produzidos no complexo industrial de Goiana.
As novas unidades reforçam a posição de destaque da empresa no setor automotivo
brasileiro e reafirmam a importância estratégica que o País representa para o Grupo
Magneti Marelli.
Tradicional no mundo automotivo em escala global, a Magneti Marelli fornece para os
principais fabricantes de veículos leves e pesados do Brasil e alcançou o seu
reconhecimento em quase 40 anos de parceria, com um dos maiores portfólios
disponíveis no mercado, participando como protagonista na evolução tecnológica do
setor.
O Prêmio AutoData é um dos mais importantes e disputados reconhecimentos aos
esforços das empresas e personalidades do setor automotivo nacional.

Magneti Marelli

A Magneti Marelli desenvolve e produz sistemas e componentes de alta tecnologia para a
indústria automotiva. Com 89 unidades produtivas, 12 centros de P&D e 26 centros de
aplicações em 19 países, 38.000 colaboradores e faturamento de € 6,5 bilhões em 2014, 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, Aftermarket (peças e
serviços para o mercado de reposição), Componentes Plásticos e Módulos e Motorsport.
Magneti Marelli é parte da FCA.
No Brasil desde 1978, a empresa conta com 9 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 16 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). No Brasil, faturou R$ 2,6 bilhões em
2014.

