
 

  
   

 

 
 
PRESS RELEASE  
 

Magneti Marelli entra na Open Automotive Alliance para 
desenvolvimento de soluções Android para sistemas 
automotivos 

 

A Magneti Marelli, uma das principais sistemistas do mundo, passou a 

integrar a Open Automotive Alliance (OAA), uma aliança global de empresas líderes 

do setor automotivo e de tecnologia, comprometidas em disponibilizar as soluções 

Android para os carros. O anúncio foi feito durante o Google I/O, conferência de 

desenvolvedores da Google ocorrida recentemente em São Francisco, nos Estados 

Unidos. 

A empresa fornecerá sistemas de Infotainment automotivo equipados com 

esse recurso a partir do final de 2016. O Android Auto leva a experiência do 

sistema Android para dentro dos carros através de aplicativos e serviços acessíveis 

na tela de centrais multimídia e é projetado para transmitir as informações de que o 

motorista necessita de maneira mais fácil e segura. 

Com mais de 15 anos de experiência em sistemas de Infotainment 

(combinação entre eletrônica, informática e telecomunicação) para a indústria 

automotiva, a Magneti Marelli busca agregar mais valor ao seu portfólio de produtos 

de entretenimento através dessa nova parceria. 

No Brasil, modelos das marcas Citroën, Peugeot e Fiat, entre outras, já 

contam com modernos sistemas multimídia desenvolvidos e produzidos pela 

Magneti Marelli. 

 

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. 


