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Gustavo Ferrari
Jornalista de transportes

gucferrari35@gmail.com

Summary

Profissional com vasta experiência em transporte público e logística, principalmente ferrovias, rodovias e duas

 rodas. Atualmente trabalha no departamento de comunicação da ABIFER, a entidade que representa a indústria

 ferroviária brasileira. 

Criou o blog Estação Ferroviária,  focado na divulgação de notícias do mercado ferroviário global, tecnologias,

 inovação, últimas licitações e contratos. 

Já escreveu matérias para diversos veículos especializados como Revista Ferroviária, International Railway

 Journal, Edições Série Estudos, Anuário Metroferroviário (AEAMESP), TRAINS Magazine, etc. Em 2012,

 trabalhou como editor-chefe do anuário Mobilidade, feito em parceria com a Associação Nacional dos

 Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos). 

Disponível para projetos de comunicação (revistas, artigos, assessoria de imprensa, desenvolvimento de sites de

 conteúdo, etc.) e serviços de tradução.

Experience
Editor-chefe at Estação Ferroviária
junho de 2015  -  Present

Revista digital brasileira especializada no mercado ferroviário global. Publicamos notícias sobre

 balanços, setor metroferroviário, carga, aquisição de locomotivas, via permanente, sinalização, ERTMS,

 telecomunicações e assuntos correlacionados.

Assessor de Comunicação at Abifer - Associação Brasileira da Indústria Ferroviária
abril de 2017  -  Present

- Responsável por toda a rotina de comunicação da associação;

- Envio de boletins semanais e quinzenais (Notícias do Mercado e Abifer News);

- Responsável no desenvolvimento de apresentações sobre a entidade e o mercado ferroviário;

- Cobertura de feiras e eventos nos setores de transporte e logística;

- Desenvolvimento e alimentação de conteúdo para o site Abifer.

Jornalista
janeiro de 2012  -  abril de 2016 (4 anos 4 meses)
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Editor-chefe do anuário "Mobilidade", que discute a mobilidade urbana sobre trilhos e seus aspectos positivos

 no transporte público brasileiro. O produto foi lançado em setembro de 2012 e circulou na feira Innotrans

 (Alemanha) no mesmo ano. Também fui responsável pelo conteúdo do portal www.shreditorial.com.br.

Jornalista correspondente at International Railway Journal
abril de 2011  -  dezembro de 2015 (4 anos 9 meses)

Responsável na divulgação das principais notícias sobre o setor ferroviário brasileiro, atualização de grandes

 projetos (trem de alta velocidade e open access), novos contratos, novas linhas de carga, metrô e subúrbio,

 compras de locomotivas e vagões, etc. Conteúdo escrito e publicado em inglês.

Freelancer at OTM Editora
junho de 2011  -  setembro de 2011 (4 meses)

Artigo sobre o projeto "Trem Intercidades" para o Anuário Metroferroviário 2011 da Associação Dos

 Engenheiros E Arquitetos De Metrô (AEAMESP). 

Redator at ABTCP
julho de 2010  -  outubro de 2010 (4 meses)

Redator da revista e site O Papel, cobertura de eventos na área de papel e celulose. 

Repórter at Empresa Jornalistica dos Transportes
maio de 2009  -  junho de 2010 (1 ano 2 meses)

Repórter para a Revista Ferroviária, considerada o principal veículo de mídia dedicado ao setor ferroviário no

 Brasil. Matérias, hard news, mailing, cobertura de eventos, disparo de boletim, etc.

Estágio at Empresa Jornalistica dos Transportes
dezembro de 2007  -  agosto de 2008 (9 meses)

Matérias sobre o setor ferroviário brasileiro, em caráter freelancer.

Education
Faculdades Metropolitanas Unidas
Comunicação Social, Jornalismo, 2004 - 2008
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Contact Gustavo on LinkedIn

http://www.linkedin.com/in/gustavocferrari

