
PELA VOLTA DOS INVESTIMENTOS 

A ABIFER também propôs as seguintes ações ao 
futuro Presidente da República:

• Planejamento de longo prazo, integrado com outros 
modais e planos de expansão;  
• Defesa da indústria nacional por meio de isonomia 
fiscal e tributária frente aos concorrentes 
estrangeiros, eventual retorno da Margem
de Preferência;
• Centralização da gestão das políticas de mobilidade 
urbana e entre cidades em um Ministério;
• Reforço das agências reguladoras e ajustes nos 
arcabouços jurídico, ambiental e do entorno de 
negócios, para atrair investimentos e viabilizar
Concessões e PPPs;
• Ajustes nas taxas de juros, estímulos a maior 
envolvimento do mercado de capitais e linhas de 
crédito, inclusive do BNDES e bancos públicos, para 
novos projetos e renovação de frotas; 
• Diligências para a viabilização da licitação do
Trem Intercidades São Paulo-Americana e São 
Paulo-Sorocaba;
• Disponibilização de recursos federais e diligências 
para estudos e implementação dos Trens Regionais 
São Paulo-Santos e São Paulo-São José dos Campos;
• Apoio da SEMOB na proposição do RETREM (finan-
ciamento através do FGTS) para modernização de 
560 carros entre Metrô de Brasília, Trensurb, Metrô 
Rio, Metrô BH e Metrô Recife;
• Retomada dos projetos do PAC Mobilidade
Grandes Cidades;
• Trens Regionais além de SP: DF, PR, RS, BA, MA e PI; 
• VLTs em algumas capitais.

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.
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SÃO PAULO, LOCOMOTIVA DO
SETOR METROFERROVIÁRIO

CARROS DE PASSAGEIROS | PRODUÇÃO ANUAL



CENÁRIO DA MOBILIDADE PAULISTA

A imagem de que São Paulo é a locomotiva do Brasil 
condiz com o atual cenário da indústria metrofer-
roviária nacional. A despeito da crise econômica e 
fiscal que atingiu o País, o Estado manteve capaci-
dade de investimento nas infraestruturas , mas ainda 
há muito a avançar para atender ao clamor da socie-
dade paulista por mobilidade urbana e regional, 
eficiente e sustentável.

Sinal evidente de que o próximo Governador terá 
um grande desafio a enfrentar já no seu primeiro 
ano de governo é não haver qualquer previsão de 
fabricação de novos trens em 2019, o que aponta 
para um dos anos mais difíceis da história recente 
para as fábricas de material rodante e sistemas 
ferroviários, quase todas instaladas no Estado de 
São Paulo. A ociosidade, hoje em 75%, chegará 
próximo a 100% se nada for feito.

Isso trará um impacto significativo nos empregos
da indústria paulista. De 10 mil postos de trabalho 
do setor 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%!

Apesar dos recentes investimentos feitos nas redes 
do Metrô e da CPTM, a Grande São Paulo ainda tem 
baixa oferta de linhas e estações para seus deslo-
camentos diários, em comparação com outras 
metrópoles mundiais, o que cobra um alto custo 
econômico e social.

Moradores de cidades como Americana, Arara-
quara, Campinas, Ribeirão Preto, Santos, Sorocaba 
e São José dos Campos demandam redes de VLTs 
e Trens Regionais de média velocidade à altura da 
relevância desses polos.

Com perspectiva de longo prazo, visão de Estado e 
parceria com o setor privado, é possível promover 
avanços significativos para a mobilidade urbana e 
para os Trens Rregionais no Estado de São Paulo. 

Os paulistas contam com o próximo governador 
para ser, de fato, a locomotiva do Brasil!

• Trem Intercidades (TIC):
• Trecho São Paulo-Americana (135km), incluindo a 
Linha 7 da CPTM – Conclusão dos estudos do 
PAMTL, inseridos no contexto das PMIs apresenta-
das, lançamento da Consulta Pública e conse-
quente Edital de Concessão da Operação e 
Manutenção;
• Trecho São Paulo-Sorocaba (100km) – Aprofun-
damento dos estudos do PAMTL, lançamento da 
Consulta Pública e consequente Edital de 
Concessão da Operação e Manutenção.

• VLTs nas macrometrópoles paulistas: 
• Sorocaba – Viabilização de fundos, garantias
e formatação. 

Ações de Médio/Longo Prazo

• Metrô de São Paulo:
• Extensão da Linha 2 – 14,4 km, 13 estações
e 16 trens (96 carros);
• Viabilização das Linhas 19 e 20;

• CPTM:
• Ligação ferroviária da Linha 13 com os terminais 
no Aeroporto de Guarulhos (“shuttle” ferroviário 
em substituição ao ônibus);
• Linha 14 Ônix, possível VLT (EMTU) – Ligação 
Guarulhos ao ABC.

• Trem Intercidades (TIC):
• Trecho São Paulo-São José dos Campos (90km);
• Trecho São Paulo-Santos (85km).

• VLTs nas macrometrópoles paulistas: 
• Campinas e Viracopos;
• Ribeirão Preto; 
• Araraquara;
• Centro de São Paulo.

PROJETOS PARA O AUMENTO DA 
MOBILIDADE NO ESTADO DE SÃO PAULO

Ações de Curto Prazo

• Metrô de São Paulo:
• Compra de 6 novos trens (36 carros) para reforço 
da frota da Linha 2 devido à implementação
do CBTC;
• Continuidade como obra pública da Linha 6, se o 
Governo der caducidade ao contrato atual, ou 
ajuste do quadro societário do contrato em curso, 
que contempla 15,3 km, 15 estações e aquisição de 
22 novos trens (132 carros);
• Modernização de 11 trens (66 carros) da Frota E, 
similar às já realizadas nas Linhas 1 e 3;
• Viabilização da implementação da fase 2 da Linha 
15-Prata, até Cidade Tiradentes, com fornecimento 
dos remanescentes 27 trens;
• Eficácia do contrato para início da construção da 
Linha 18 (monotrilho) – 15,7 km, 13 estações e 27 
novos trens, com aprovação do PL 82 na Assem-
bleia Legislativa, para obtenção de recursos para 
desapropriações;
• Oportunidade de fornecimento de trens do 
monotrilho da Linha 17, em razão da frágil situação 
econômica do fabricante contratado.

• CPTM:
• Compra de 30 novos trens (240 carros) para 
reforço da frota e afastamento de trens com
maior tempo de uso. Necessária inclusão no Orça-
mento de 2019;
• Lançamento da Consulta Pública e consequente 
Edital de Concessão da Operação e Manutenção 
das Linhas 8 e 9 da CPTM.

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
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