
 
 
 
COMUNICADO DE IMPRENSA 
 
Magneti Marelli apresenta tecnologias para o futuro da 
mobilidade no Congresso SAE 2018 

 
Componentes inovadores das divisões Powertrain, Iluminação Automotiva, 
Sistemas Eletrônicos, Amortecedores, Suspensão, Sistemas de Exaustão e 
Motorsport estão em exibição 
 

A Magneti Marelli, uma das principais fabricantes de sistemas e componentes 
automotivos do mundo, apresenta tecnologias que definirão o futuro da mobilidade no 
27º Congresso SAE Brasil, que acontece entre os dias 3 a 5 de setembro, no São 
Paulo Expo. As inovações, das áreas de “Powertrain Eletrification”, “Lightweight 
Materials” e “Advanced Human Machine Interface Solutions”, reforçam o compromisso 
da empresa com o desenvolvimento e a evolução do setor automotivo. 

Assim como outras tecnologias desenvolvidas primeiramente para a Formula 1 e que 
depois são aplicadas nos carros de passeio, um dos destaques da Magneti Marelli é o 
KERS, sistema de recuperação de energia cinética. A solução, que permite 
transformar energia mecânica em elétrica, traz uma forma inovadora de propulsão, 
disponibilizando alta potência a partir de uma fonte alternativa de energia.  

Outras tecnologias de powertrain como o Injetor GDI e o Sistema ECS auxiliam na 
diminuição do consumo de combustível e redução de emissões poluentes, também 
serão exibidas no evento. A Magneti Marelli acredita que essas soluções são 
essenciais para que a indústria consiga atender aos objetivos do programa Rota 2030, 
que estabelece as bases de uma política industrial do setor automobilístico no País 
pelos próximos 15 anos. 

 

Componentes mais leves e eficientes 

Na área de “Lightweight Materials”, os sistemas de suspensão e amortecedores 
ganham evidência. Dentre as peças exibidas está o braço oscilante em fibra de 
carbono, produto patenteado pela Magneti Marelli. Considerado o mais leve do 
mercado, o componente proporciona redução de mais de 50% do peso em relação à 



versão tradicional, produzida em aço. Seguindo essa mesma premissa, os 
amortecedores de alumínio com assentos da mola em material plástico (composite) 
auxiliam na eficiência energética e na redução de emissões sem comprometer o 
conforto e a segurança. 

A pedaleira híbrida, cujos pedais são construídos em plástico de alta resistência que 
asseguram menor peso ao conjunto, é outro destaque da empresa no Congresso, que 
contará ainda com o portfólio de inovações para sistemas eletrônicos e de exaustão.  

 
Tecnologia e design 

Solução em iluminação desenvolvida exclusivamente para o modelo DS7 do Grupo 
PSA, a tecnologia apresentada pela Magneti Marelli no Congresso SAE tem como 
diferencial o design. Produzidos no conceito “Full LED”, ou seja, 100% com lâmpadas 
de LED, os faróis contam com um sistema chamado “Magic Movement”, onde três 
refletores internos se movimentam quando os faróis são acionados, gerando um efeito 
de iluminação de boas-vindas que é uma das assinaturas do veículo.  

Perto de completar 100 anos, a Magneti Marelli se orgulha de estar na vanguarda de 
tecnologias que tem revolucionado a indústria automobilística em todo o mundo. As 
inovações apresentadas pela empresa durante o Congresso SAE refletem essa cultura 
vanguardista e poderão ser conferidas de perto por todos os profissionais da indústria. 

Em 2018, o Congresso SAE terá como tema “A Engenharia do Futuro - Novos 
Horizontes para a Mobilidade”. O evento é voltado para a comunidade da engenharia 
automotiva e traz, além de uma mostra tecnológica, painéis temáticos e trabalhos 
técnicos apresentadores por profissionais da indústria e estudantes universitários do 
setor. 

 

Serviço 

Congresso SAE Brasil 2018 

Data: 3 a 5 de setembro 

Local: Centro de Convenções São Paulo Expo 

Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5, Água Funda - São Paulo – SP 

 
Magneti Marelli 
	
A Magneti Marelli desenvolve e produz sistemas e componentes de alta tecnologia para a 
indústria automotiva. Com 85 unidades produtivas, 13 centros de P&D em 20 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. 	
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).	
 	


