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A ABIFER (Associação Brasileira da Indústria Ferroviária) consolidou os volumes de produção
de veículos da indústria ferroviária brasileira de 2015. O setor industrial entregou 4.683 vagões
de carga (75 para exportação), 322 carros de passageiros (78 para exportação), além de 129
locomotivas (6 para exportação), índice histórico de fabricação no Brasil. O faturamento total da
indústria ferroviária, incluindo sua cadeia produtiva, ficou em R$ 6,2 bilhões, um crescimento
de 10,7 % em relação a 2014, que fechou em R$ 5,6 bilhões.
A indústria brasileira fechou o ano de 2015 com acréscimo de 60% de locomotivas fabricadas,
em relação a 2014, em que foram entregues 80 unidades.
Estabilidade marcou a produção de vagões, comparada às 4.703 unidades fabricadas em
2014. Já a entrega de carros de passageiros oscilou negativamente frente às 374 unidades de
2014, cuja diferença já está adicionada ao volume previsto para 2016.
As projeções para 2016 apontam para a produção e entrega de 4 mil vagões (50 para
exportação), 473 carros de passageiros (72 para exportação) e 100 locomotivas (10 para
exportação), com previsão de ligeiro aumento do faturamento total. As exportações de
componentes de veículos e de materiais para via permanente serão também alavancadas com
a consolidação do câmbio favorável.
“A premente necessidade de novas ferrovias no País e a melhoria das existentes, a partir de
primordiais investimentos públicos e privados, demandarão um permanente desenvolvimento
local de competências tecnológicas para a produção no Brasil dos veículos e sistemas
ferroviários. Capacidade instalada, alta tecnologia e mão de obra especializada não faltam à
indústria ferroviária brasileira, que tem dedicado o melhor dos seus esforços para colaborar
com o desenvolvimento social e econômico do Brasil, gerando bons empregos e renda ao
trabalhador brasileiro e maior produtividade às concessionárias de carga e de passageiros”,
enfatiza o presidente da ABIFER, Vicente Abate.
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