
SOBRE A ABIFER

Fundada em 08 de agosto de 1977, a ABIFER é 
uma entidade que defende os interesses da 
indústria ferroviária nacional. Ela reúne fabri-
cantes de locomotivas diesel-elétricas, vagões de 
carga de todos os tipos, veículos rodoferroviários, 
máquinas de construção e manutenção de via, 
Trens Unidades Elétricos (metrô, metrô leve e de 
superfície), Veículos Leves sobre Trilhos (VLT), 
Monotrilhos, Trens Regionais, Trens de Alta 
Velocidade (TAV), interiorismo de carros (assen-
tos, revestimentos, portas e janelas), sistemas de 
sinalização, eletrificação e telecomunicação.

Também estão reunidos fabricantes de baterias, 
motores de tração, transformadores, compres-
sores, freios, pantógrafos, ar condicionado, siste-
mas de choque e tração, truques de aço fundido 
e fabricados de chapa e seus componentes 
(rodas, eixos, sapatas e molas), além de materiais 
para via permanente, como fixações elásticas, 
talas de junção, aparelhos de mudança de via, 
soldagem de trilhos, dormentes de concreto e 
aço. Também agrega os fabricantes de peças de 
aço forjadas e fundidas, de ferro fundido, de 
alumínio e de borracha. Por fim, a entidade con-
grega empresas de serviços de engenharia, de 
manutenção, reparação e modernização de 
veículos ferroviários, além de remanufatura de 
rolamentos.

PROJETOS PARA O AUMENTO DA 
MOBILIDADE NO ÂMBITO FEDERAL 

Ações de Curto Prazo:

• Diligências necessárias para a viabilização
da licitação do Trem Intercidades de
São Paulo, trechos São Paulo-Americana e
São Paulo-Sorocaba;

• Apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana na
proposição do RETREM (à semelhança do REFRO-
TA rodoviário) para renovação das frotas, sem
impostos: 20 trens (80 carros) do Metrô Brasília;
25 trens (100 carros) da Trensurb; 30 trens (180
carros) do Metrô Rio; 25 trens (100 carros) do
Metrô BH; 25 trens (100 carros) do Metrô Recife.

Ações de Médio/Longo Prazo:

• Retomada dos projetos do PAC Mobilidade
Grandes Cidades: Linha 2 da Trensurb (que pode-
ria ocorrer como compromisso para a concessão
da Trensurb); Linhas 2, 3 e 4 do Metrô BH; Metrô
Curitiba; Linha 3 do Metrô Rio (Niterói); compra de
6 trens (18 carros) para a Linha Leste do Metrofor;

• Disponibilização de recursos federais e diligên-
cias necessárias para a implementação dos
serviços de Trens Regionais de média velocidade:
TIC (Trem Intercidades / SP, trechos São Pau-
lo-Santos e São Paulo-São José dos Campos);
Brasília-Goiânia; Londrina-Maringá; Caxias do
Sul-Bento Gonçalves; Codó-Teresina; Pelotas-Rio
Grande; Salvador-Conceição de Feira-Alago-
inhas-Feira de Santana; São Luís-Itapecuru Mirim;

• Disponibilização de recursos federais e diligências
necessárias para a implementação de serviços
estruturantes de VLTs nas macrometrópoles
(Goiânia, Brasília, Brasília-Luziânia, Niterói, Natal e
Maceió).
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PLANO 1000 – POTENCIAL DE COMPRA E MODERNIZAÇÃO DE TRENS NO BRASIL

465
CARROS NOVOS
(METRÔ SP E CPTM)

626
CARROS MODERNIZADOS
(RETREM E METRÔ SP)

1.200
CARROS DE PASSAGEIROS
CAPACIDADE INSTALADA ANUAL

CENÁRIO DA MOBILIDADE 
NO BRASIL

O ano de 2018 caminha para registrar uma das 
mais baixas atividades da indústria metrofer-
roviária, com entrega apenas de encomendas 
prévias e nenhum novo projeto. Projeta-se um 
2019 como um dos piores momentos desse 
setor, um retrocesso que joga o Brasil na
contramão de uma sociedade que clama
por mobilidade urbana e entre cidades eficiente
e sustentável.

As fábricas de material rodante e sistemas 
ferroviários terão sua ociosidade, hoje em 75%, 
elevada a próximo dos 100%, visto não haver 
qualquer previsão de fabricação de trens no
Brasil para 2019.

De 2010 a 2017, o setor entregou em média 334 
carros de passageiros por ano. Em 2018, as 
entregas serão reduzidas a 298 e chegarão a 
zero no início do próximo mandato presidencial. 
De 10 mil postos de trabalho em 2017, reduziu-se 
à metade no atual semestre e prevê estabilizar-se 
a menos de 2.500 empregos diretos no próximo 
ano. Uma queda de 75%!

Agrava o quadro o déficit de infraestrutura de 
mobilidade no Brasil, que cobra alto custo 
econômico e social, com perda de vidas em 
acidentes de trânsito e desperdício de tempo e 
energia de trabalhadores e empresas.

Ministério, com definição clara de atribuições e 
estímulo a novos e consistentes projetos;

• Reforço das agências reguladoras no exercício 
de elaboração de normas disciplinadoras e 
garantia de segurança jurídica;

• Ajustes e melhorias nos arcabouços jurídico, 
ambiental e do entorno de negócios, a fim de 
atrair investimentos nacionais e estrangeiros em 
concessões e PPPs, priorizando esta modalidade 
sobre os investimentos exclusivamente de
recursos públicos; 

• Ajustes nas taxas de juros a uma nova realidade, 
para as operadoras metroferroviárias voltarem a 
contrair crédito, estímulos a um maior envolvi-
mento do mercado de capitais no financiamento 
de projetos, disponibilização pelos bancos públi-
cos e BNDES de linhas de crédito mais competiti-
vas no financiamento à produção, exportação e 
operação de novos projetos e renovação das 
frotas;
 
• Avaliação para possível privatização de opera-
doras públicas como CBTU e Trensurb, mediante 
compromisso de investimentos em extensão das 
linhas, atualização do material rodante e siste-
mas, e melhoria dos serviços. No caso da CBTU, 
poderia se dar em duas etapas: concedendo Belo 
Horizonte (MG) e concentrando as operações no 
Nordeste, para, após análise da melhor forma, 
conceder outras operações no Nordeste.

PROPOSTAS PARA A VOLTA DOS 
INVESTIMENTOS

• Planejamento de longo prazo, integrado com 
outros modais e planos de expansão, com visão 
de Estado, que vá além de governos e adoção
de políticas industriais de incentivo ao setor
de manufatura de material rodante e de
sistemas ferroviários;

• Posicionamento crítico quanto ao cenário atual e 
defesa da indústria nacional, por meio de decre-
tos, leis ou regulamentos que permitam isonomia 
fiscal e tributária e ofereçam condições de com-
petitividade aos fabricantes nacionais. O retorno 
do Decreto de Margem de Preferência nos editais 
internacionais pode ser uma alternativa;

• Centralização da gestão federal das políticas de 
mobilidade urbana e entre cidades em um único 

O próximo governo tem o inadiável desafio de 
retomar a capacidade de investimento, a 
perspectiva de longo prazo e a implementação 
de políticas de Estado. Significa promover ajuste 
do ambiente regulatório e das condições 
tributárias e financeiras do setor, para a volta dos 
investimentos públicos e privados.

Os brasileiros que diariamente perdem horas
para ir e vir de seus compromissos não podem 
mais esperar!
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