
 

  
 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

Magneti Marelli marca presença no Salão do Automóvel de 
Genebra 
 
A sistemista esteve presente nos modelos mais cobiçados da mostra, como 
Maserati Levante, Ferrari GTC4Lusso e a nova gama Alfa Romeo Giulia 

 

Com destaque para as tecnologias desenvolvidas pelas unidades Iluminação 

Automotiva, Powertrain e Sistemas Eletrônicos, a Magneti Marelli equipa os 

principais modelos apresentados durante o conceituado Salão de Genebra 2016, 

que aconteceu de 3 a 13 de março. 

Com pré estreia mundial, o SUV Maserati Levante adotou o painel de 

instrumentos Magneti Marelli, que reflete o estilo de seus outros modelos. O 

conjunto de instrumentos é caracterizado por elementos circulares para conta-giros 

e velocímetro, junto a uma tela colorida de 7" com tecnologia TFT (Thin Film 

Transistor), com resolução de 800x480 pixels. O sistema de iluminação traseira é 

caracterizado por luzes “full-LED”, que conta com função adicional: ao acionar a 

marcha a ré, a luz traseira ilumina o chão para proporcionar melhor visibilidade 

para a câmera traseira. Componentes de suspensão produzidos pela Magneti 

Marelli também estão presentes no modelo. 

Outra pré-estreia mundial foi o Fiat 124, equipado com sistema de exaustão 

desenvolvido para o motor turbo 1.4 MultiAir, além de outros componentes de 

Powertrain, como o ECU (Unidade de Controle do Motor), os coletores de 

admissão, o corpo de borboleta e os injetores de combustível. Ainda para a FCA, o 

Fiat Tipo, também exibido na versão “Station Wagon”, conta componentes de 

Powertrain para o motor 1.6 a gasolina (unidade de controle do motor, corpo de 

borboleta motorizado e sensores), para os motores diesel 1.6 (coletor de admissão 

e corpo de borboleta motorizado) e 1.3 (unidade de controle do motor e corpo de 

borboleta motorizado), além de sistemas de escape, amortecedores, componentes 

de suspensão, faróis e lanternas traseiras. 

A nova Ferrari GTC4Lusso também apresenta tecnologias Magneti Marelli, 

nos sistemas e componentes de controle de Powertrain (kit hidráulico e unidade de 

controle de gestão da caixa de câmbio de dupla embreagem), nos sistemas 

eletrônicos (computador de bordo) e iluminação, com lanternas traseiras “full-LED” 



 

 

e luzes traseiras caracterizadas por anéis de luz com efeito que as fazem parecer 

suspensas. As luzes de freio e os indicadores de direção enfatizam o design 

circular que distingue as luzes traseiras dos carros da Ferrari. A função de luz de 

neblina traseira inclui três LEDs de alta potência para aumentar a eficiência em 

caso de pouca visibilidade.  

A gama Alfa Romeo Giulia, apresentada oficialmente em Genebra nas 

versões a gasolina e a diesel, contam com faróis halógenos e xénon adaptativos, 

lanternas traseiras em LED, novo sistema de infotenimento com TFT de até 8,8 

polegadas, com efeito “black panel” e que integra inovadoras tecnologias de 

conexão óptica, projetado para a perfeita leitura das informações na tela. A Magneti 

Marelli também fornece o computador de bordo, componentes para suspensões 

traseiras, sistema de exaustão e componentes de Powertrain para o motor 2.0 a 

gasolina (unidade de controle eletrônico, coletor de admissão) e para o motor 2.2 

diesel (corpo de borboleta e coletor de admissão). Relevante também é o CDC 

(Chassis Domain Control), unidade de controle eletrônico desenvolvido em conjunto 

com a Magneti Marelli que representa o "cérebro" da eletrônica de bordo para 

otimizar a dirigibilidade e o desempenho da Giulia Quadrifoglio. 

Outras marcas como BMW, Opel, Peugeot e Mercedes-Benz também 

tiveram seus modelos em destaque com tecnologias Magneti Marelli. Ênfase para o 

Opel Astra, vencedor do prestigioso prêmio "Carro do Ano", com produtos 

desenvolvidos pela área de Powertrain. 

 

 

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. 


