
 

Greenbrier Maxion é destaque nas maiores publicações no setor de negócios do país 

 
A chegada da nova gigante do setor ferroviário Greenbrier Maxion foi reforçada, neste ano, 
pelos ótimos resultados obtidos nas principais publicações do setor de negócios do país, que 
avaliam o desempenho de grandes organizações no Brasil. A empresa multinacional está 
entre as maiores nas publicações Valor 1000 e Época Negócios 360º. 
 
No Anuário Valor 1000, a Greenbrier Maxion obteve 1º lugar entre as 10 maiores empresas 
da categoria de veículos e peças. Para esta classificação foram avaliados indicadores pré-
estabelecidos pela entidade. Na publicação Época Negócios 360º, a Greenbrier Maxion ficou 
na 51ª posição geral e obteve a 2ª colocação no setor de Mecânica e Metalurgia, entre as 
300 melhores empresas do país.  
 
Em 2017, a Greenbrier Maxion venceu o prêmio Revista Ferroviária na categoria Melhor 
fabricante de Material Rodante – Vagões. A empresa recebeu também o troféu ouro na 
categoria grandes empresas no Prêmio Paulista de Qualidade em Gestão – PPQG, resultado 
da participação da empresa no processo de certificação Jornada da Excelência, promovido 
pelo Instituto Paulista de Excelência em Gestão (IPEG), além do o “Prêmio Empresa 
Brasileira 2017”, do Latin American Quality Institute, o “reconhecimento nacional de 
Qualidade no Segmento Ferroviário, de Fundição e Serviços”, destinado à excelência no 
segmento de atuação e contribuição decisiva no cenário corporativo. 
 
A Greenbrier Maxion - Situada em Hortolândia-SP, desenvolve e produz vagões de carga e 
truques ferroviários, além de reformar, adaptar e modernizar vagões e seus componentes. 
Possui capacidade de produção acessível e eficiente, com expertise em projetos de vagões, 
serviços e leasing. Através da AmstedMaxion, fundição situada em Cruzeiro-SP, é a principal 
referência latino-americana no desenvolvimento e fabricação de rodas de aço, fundidos 
ferroviários para truques e sistemas de choque e tração e peças para os setores de 
máquinas e equipamentos de construção civil, mineração e sucroalcoleiro. 
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