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Resumo: Desde a década de 1980, a necessidade de desregulamentação do mercado 

ferroviário é um tema pertinente em discussões acadêmicas e na formulação de políticas 

públicas para o setor, e há uma ampla discussão sobre qual seria a melhor forma de se 

promover a competição: por meio da integração vertical entre as atividades de construção 

e manutenção de infraestrutura, ou através da separação das mesmas. Entretanto, a 

maioria das pesquisas sobre o assunto falha em apresentar resultados conclusivos, devido 

ao uso de uma metodologia adequada e à insuficiência de evidências empíricas. Por isso, 

esse artigo foi desenvolvido com o intuito de aprofundar a discussão sobre a questão da 

organização industrial no mercado ferroviário e evidenciar a necessidade do uso de 

metodologias mais adequadas em pesquisas ferroviárias.  
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Abstract: Since the 1980s, the need for deregulation of the rail market has been a relevant 

topic in academic discussions and in the formulation of public policies for the sector, and 

there is a wide discussion on how best to promote competition: vertical integration 

between infrastructure construction and maintenance activities, or by separating them. 

However, most research on the subject fails to present conclusive results, due to the use 

of adequate methodology and insufficient empirical evidence. Therefore, this article was 

developed with the purpose of deepening the discussion on the question of industrial 

organization in the railroad market and evidencing the need for the use of more 

appropriate methodologies in railway research. 
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1. Apesentação 

 

Após mais de nove décadas de forte regulação estatal, os Estados Unidos foram 

pioneiros na desregulamentação do mercado ferroviário com a promulgação do Staggers 

Rail Act em 14 de outubro de 1980, que representou a coroação de um longo processo 

iniciado mais de uma década antes com diversas flexibilizações por parte da ICC e a 

promulgação do 4R Act em 1976 e a reestruturação empreendida pela Conrail na falida 

malha ferroviária do nordeste do país. Oito anos depois, teve início na Suécia um processo 

similar de desregulamentação ferroviária com o intuito de estancar os enormes déficits 

orçamentários da companhia ferroviária estatal Statens Järnvägar, que contemplou a 

separação da estatal em duas empresas e o mercado ferroviário foi aberto para operadores 

privados dispostos a prestar serviços de transporte na malha ferroviária do país. A partir 

da década de 1990, as reformas que vêm sendo realizadas nos diversos países ao redor do 

mundo seguem esses dois modelos organizacionais, que serão apresentados e discutidos 

neste artigo com o objetivo de proporcionar uma reflexão mais aprofundada sobre esse 

assunto tão pertinente em discussões referentes a propostas de reformas no mercado 

ferroviário brasileiro. 

 

 

2. Integração e separação verticais 

 

A reforma regulatória adotada nos Estados Unidos e Canadá contemplou 

essencialmente a flexibilização da atuação das empresas no referente à fixação de tarifas, 

construção e desativação de linhas férreas. Como as ferrovias norte-americanas 

historicamente sempre foram privadas, a reestruturação segue como principal diretriz a 

manutenção dos direitos de propriedade das companhias ferroviárias quanto à 

propriedade da infraestrutura e compartilhamento da mesma por livre negociação entre 

as empresas. Consequentemente, tal arranjo em que as mesmas empresas atuam na 

construção e manutenção da infraestrutura e na prestação dos serviços de transporte 

tornou-se conhecido como gestão verticalizada; e contrasta com a segmentação entre 

essas duas operações ferroviárias na estrutura organizacional denominada 

desverticalização ferroviária. 



 

O modelo administrativo baseado na integração vertical consiste na realização de duas ou 

mais etapas de uma cadeia produtiva, e tem como principal vantagem a resolução do 

chamado problema do hold-up: Por exemplo, no caso de uma usina termoelétrica 

abastecida por uma mina de carvão, a empresa proprietária da mina pode romper o 

contrato e exigir maior remuneração pelo fornecimento de carvão. Nesse caso, a usina 

tem a opção de pagar mais, se envolver em custosas negociações ou ficar sem o carvão e 

fechar; mas se a usina simplesmente comprar a mina de carvão, os custos de transação 

desaparecem (Dilorenzo, 2004). Popularizada pelo empresário John Rockefeller, 

fundador da empresa de refino de petróleo Standard Oil (notória pela internalização de 

diversos insumos e atividades complementares ao seu negócio principal), a prática da 

verticalização industrial é muito comum em casos de alta especificidade nas operações, 

como é o caso de diversas indústrias que possuem ferrovias próprias para a movimentação 

de suas mercadorias. 

 

A integração entre as atividades de construção e manutenção de infraestrutura e prestação 

dos serviços de transporte é o arranjo mais comum do mercado ferroviário por causa da 

necessidade de coordenação nas operações. Conforme apontado por Pinheiro e Ribeiro 

(2017), a propriedade de infraestrutura e prestação de serviços pela mesma companhia no 

mercado ferroviário se justifica por diversas particularidades das atividades de transporte 

ferroviário em relação aos demais serviços de infraestrutura, como eletricidade, 

telecomunicações, e demais modais de transporte, que fazem com que as operações sejam 

mais exigentes que as de outras indústrias, como: (I) interação física permanente entre os 

ativos-chave (trilhos e veículos ferroviários); (II) maior interferência do desgaste dos 

ativos-chave durante as operações; (III) alta complexidade operacional decorrente das 

diferenças entre os tipos de serviços (cargas, passageiros, trens de alta velocidade, etc.); 

e (IV) maiores riscos de segurança em caso de mau funcionamento e falhas operacionais. 

Ainda, autores como Ibáñez (2006) argumentam que as ferrovias em diversos casos 

enfrentam forte concorrência dos demais modais de transporte, o que também não ocorre 

com os demais serviços de infraestrutura que não possuem substitutos, como é o caso dos 

setores de energia, fornecimento de água e esgoto, gás e telecomunicações. 

 

Segundo Durço (2011), a competição em um mercado ferroviário baseado na integração 

vertical pode ocorrer de duas formas: (I) por meio de concessões nas quais a competição 



entre os investidores conduza o setor a uma operação eficiente, como no caso do México 

e Japão; ou (II) por meio da competição direta intra e intermodal, como no caso dos 

Estados Unidos e Canadá. No primeiro caso, no qual comumente as companhias 

ferroviárias são regionalmente segmentadas, é necessário que haja maior clareza quanto 

aos mecanismos operacionais referentes às formas de compartilhamento de infraestrutura, 

abuso de clientes cativos e expansão da malha e erradicação de linhas antieconômicas, 

em decorrência do relativo poder de monopólio que as empresas possuem em decorrência 

do isolamento regional; já no segundo, é importante a redução ou eliminação de 

assimetrias econômicas e jurídicas que possam prejudicar a atuação das empresas, 

principalmente no referente à duplicação de infraestrutura. Entretanto, a competição por 

meio de concessões geralmente mostra resultados inferiores por causa da tendência ao 

fenômeno denominado path dependence: não é incomum que as concessões permaneçam 

nas mãos dos mesmos proprietários, tanto por causa dos mercados serem menos 

diversificados nos países que adotam modelos de concessões, como pelos eventuais 

transtornos e descontinuidades administrativas impostos pela interrupção de uma 

concessão para a sua relicitação por parte do agente regulador. 

 

 

3. Análise  

 

A maioria das pesquisas feitas sobre a desregulamentação no setor ferroviário 

falha em apresentar resultados conclusivos sobre a questão da integração versus 

separação vertical devido ao uso de uma metodologia1 adequada e à insuficiência de 

evidências empíricas. O principal argumento utilizado para a desverticalização ferroviária 

é o de que a prestação de serviços de transporte seria uma etapa do processo produtivo 

passível de ser transformada em mercado competitivo, ao passo que a infraestrutura 

ferroviária seria um “monopólio natural”, o que justifica a abertura de mercado apenas 

das operações ferroviárias. Porém, a organização monopolista dos serviços de construção 

e manutenção da infraestrutura ferroviária implica sérias limitações para esse modelo 

administrativo em relação aos modelos de integração vertical baseada na desregulação 

total das atividades (como o adotado na América do Norte), como será demonstrado a 

seguir. 

                                                 
1 A metodologia é contraditória porque 



 

O argumento do monopólio natural se baseia em três premissas equivocadas que 

sustentam a possibilidade de monopólios controláveis pela regulação estatal: (I) o de que 

o mercado seria estático e sua organização invariante ao longo do tempo, sem nenhum 

risco de entrada de novas empresas; (II) de que um monopólio estatal seria menos 

ineficiente que um monopólio privado; e (III) de que a duplicação da infraestrutura 

ferroviária seria inviável – e quando possível, inconveniente para o mercado. Tais 

argumentos são derivados de: (I) um abandono do entendimento do mercado como um 

processo econômico em constante transformação em detrimento de um outro baseado em 

estruturas estáticas, (II) do abandono de uma visão institucional para uma baseada na 

especialização técnica, e (III) do uso de julgamentos cada vez mais arbitrários dos 

fenômenos econômicos. Com efeito, essa narrativa tem servido de base para políticas 

públicas equivocadas que limitam o desempenho das ferrovias em modelos 

desverticalizados e a competitividade das mesmas em relação aos demais modais de 

transporte. 

 

Conforme demonstrado por MacHovec (1995), a mudança na interpretação da 

competição é a principal causa para o surgimento do conceito de monopólio natural. 

Enquanto para os adeptos da chamada Escola Clássica a competição representava um 

processo de rivalidade presente em todas as atividades econômicas, após a formalização 

da economia na década de 1930 a definição de mercado competitivo foi alterada para um 

ambiente no qual o preço é equivalente ao custo marginal de produção, sob as hipóteses 

de produtos homogêneos, ausência de barreiras à entrada e conhecimento perfeito por 

parte de todos os agentes econômicos. Com a preocupação excessiva com tal alocação de 

recursos, os economistas passaram a ignorar o processo competitivo que antecede a 

alocação eficiente, e a considerar diversas práticas naturais do processo de competição 

como a discriminação de preços e diferenciação de produtos e serviços como ameaças à 

competição. 

 

Consequentemente, o mercado ferroviário antes visto como altamente competitivo passou 

a ser considerado um “mercado imperfeito” no qual a competição seria inviável ou traria 

resultados insatisfatórios se comparados com um monopólio regulado. Porém, a premissa 

de que a indústria ferroviária – ou apenas as atividades relacionadas à infraestrutura – seja 

um monopólio natural não justifica de forma alguma a regulação ou a estatização do setor. 



Se em um ambiente não obstruído o arranjo espontâneo se dá com a presença de uma 

única empresa, qualquer intervenção governamental com o intuito de regular a mesma 

com base no argumento de que uma monopolista ofertaria os serviços a preços acima do 

socialmente desejável não passa de uma arbitrariedade, conforme descrito por Rothbard 

(1962): 

 

Tal visão deturpa completamente o sentido no qual a ciência econômica assevera 

que a ação no livre mercado é sempre ótima. Ela é ótima, não do ponto de vista 

das visões éticas e pessoais de um economista, mas do ponto de vista das ações 

livres e voluntárias de todos os participantes e na satisfação das necessidades 

livremente expressas dos consumidores. A intervenção governamental, portanto, 

sempre e necessariamente se afastará desse ótimo. 

 

Ainda, a teoria não explica de que forma a regulação do monopólio seria viabilizada de 

forma sustentável. A proposta de criação de uma agência reguladora para forçar o 

monopolista a ofertar os serviços a preços considerados socialmente aceitáveis (conforme 

demonstrado no gráfico abaixo, o ponto no qual a receita média Rme seja igual ao custo 

marginal Cmg) requer duas ilusões: a de que tanto o agente regulador como o agente 

regulado conheçam perfeitamente todas as grandezas envolvidas no mercado; e a de que 

ambos sejam igualmente bem intencionados e não regulem o preço de forma a maximizar 

os lucros do monopolista e repartí-lo entre si. Nem a ampla discussão promovida por 

Stigler (1971) e os teóricos da Escola Pública sobre a fragilidade desse modelo regulatório 

e o fenômeno da captura regulatória, entretanto, convence os economistas e legisladores 

modernos a rever esse modelo regulatório utilizado como premissa de pesquisas e base 

para a formulação de políticas públicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 1 – Regulamentação do preço em um monopólio natural 

 

Fonte: Pyndick e Rubinfield (2002). 

 

A monopolização estatal da infraestrutura ferroviária também seria de pouca ou nenhuma 

contribuição na resolução desse problema, dada a maior probabilidade de ocorrer a 

captura regulatória, visto que tanto o regulador como o regulado seriam entes estatais. A 

ausência de concorrência também poderá implicar em distorções no mercado, dado o 

menor incentivo por parte do fornecedor de infraestrutura em realizar investimento, ou 

alocar recursos de forma inadequada às demandas da sociedade. Com efeito, em ambos 

os cenários ocorreria desincentivo ao investimento privado, devido aos maiores custos de 

transação decorrentes tanto da dependência do setor público para a viabilidade das 

operações ferroviárias como da restrição às normas operacionais definidas pelo 

fornecedor da infraestrutura. 

 

O caso mais comum no qual pode-se enquadrar é o denominado “monopólio sobre 

espaços limitados”, nos qual é possível notar a presença de um único produtor, como no 



caso de pequenas localidades atendidas apenas por uma ferrovia, visto que a duplicação 

da infraestrutura se torna inviável. Segundo Mankiw (2005), essa situação consiste em 

um tipo de monopólio natural que pode se tornar um mercado competitivo com o aumento 

da demanda. Esse fenômeno, entretanto, está longe de consistir em um monopólio natural 

em razão da ausência de preços de monopólio, conforme descrito por Rothbard (1993):  

 

Quantas empresas serão lucrativas em qualquer linha de produção é uma questão 

institucional e depende de dados concretos como o grau de demanda do 

consumidor, o tipo de produto vendido, a produtividade física dos processos, a 

oferta e a precificação dos fatores, o prognóstico dos empreendedores, etc. 

Limitações espaciais tendem a ser de pouca importância; como no caso das 

mercearias, os limites espaciais podem permitir apenas o menor dos “monopólios” 

– o monopólio sobre a porção de calçada pertencente ao vendedor. Por outro lado, 

as condições podem ser tais que apenas uma empresa seja viável naquela indústria. 

Mas nós vimos que isso é irrelevante; “monopólio” é uma denominação sem 

sentido, a menos que preços de monopólio sejam atingidos, e novamente, não há 

como determinar quando o preço cobrado pelo bem é um “preço de monopólio” 

ou não. 

 

Mesmo que as restrições de espaço e demanda permitam que apenas uma firma operasse 

em um mercado, não ocorre a formação de monopólios em virtude da ausência das 

condições necessárias à caracterização de um monopólio. Em um mercado com baixa 

demanda, a possibilidade de entrada de novas firmas torna impossível ao único produtor 

presente cobrar preços de monopólio; portanto, apenas a intervenção estatal pode 

produzir monopólios. Por fim, há o argumento de que a monopolização em determinados 

mercados é preferível à livre concorrência porque a duplicação da infraestrutura seria 

inconveniente aos consumidores: seria muito custoso para a sociedade ter mais de uma 

companhia ferroviária, empresa de fornecimento de energia elétrica ou de distribuição de 

água e gás construindo trilhos, redes e encanamentos pelas cidades. 

 

Longe de ser essencial para o funcionamento dos mercados de economias de escala, o 

problema da duplicação de estruturas é decorrente de interferências estatais da mesma 

forma que os monopólios “naturais”. A duplicação de infraestrutura pouco ou nada afeta 

o desempenho das empresas, da mesma forma que a presença de economias de escala não 



consiste em uma ameaça ao mercado, mas uma virtude competitiva. A questão do uso de 

infraestruturas em economias de escala e sua duplicação é bem descrito por Demsetz 

(1988): 

 

O problema da duplicação excessiva de sistemas de distribuição se deve à 

incapacidade de algumas comunidades de estipular preços adequados para o uso 

destes recursos escassos.  O direito de utilizar ruas, passagens e vias públicas é o 

direito de utilizar recursos escassos.  A ausência de um preço para a utilização 

destes recursos escassos — um preço que deve ser alto o bastante para refletir os 

custos de oportunidade de usos alternativos, como os serviços de um tráfego 

contínuo e paisagens não danificadas — irá levar à sua utilização excessiva.  A 

estipulação de uma tarifa apropriada para o uso destes recursos escassos iria 

reduzir o grau de duplicação para níveis ótimos.  

 

O argumento da “conveniência”, portanto, também não passa de uma arbitrariedade, visto 

que em um mercado não obstruído a ocorrência de duplicações de infraestrutura não 

ocorreria por outro motivo senão a demanda por parte dos consumidores em utilizar os 

recursos em questão. Logo, o termo “duplicação excessiva” é desprovido de qualquer 

significado em um ambiente de mercado no qual haja liberdade para os produtores e 

consumidores alocarem os recursos da forma mais adequada. Qualquer monopolização 

de serviços de infraestruturas (inclusive o ferroviário) sob o argumento de ser mais 

“conveniente” ou “racional” apenas produziria uma má alocação dos recursos onde talvez 

a duplicação fosse a solução mais adequada.  

 

 

4. Evidências 

 

Nos anos seguintes à reforma realizada na Suécia (1988), a desverticalização 

ferroviária foi adotada nos países da União Europeia por meio da promulgação do First 

Railway Package em 1991 (dos quais será estudado nesse artigo o caso do Reino Unido 

em particular, 1994), e na Austrália, através de uma reforma realizada em 1997. A escolha 

por esses países para análise se deve a: (I) reforma da Suécia ser a base para todo o modelo 

de gestão adotado na Comunidade Europeia, (II) o Reino Unido ter sido o único país a 

realizar uma privatização total em seu sistema ferroviário em um regime baseado na 



desverticalização, e (III) a Austrália ser dos países de primeiro mundo, um dos mais 

parecidos com o Brasil em seu contexto histórico. Embora os países analisados tenham 

optado pelas reformas com o mesmo objetivo em comum (promover a competição e a 

eficiência no mercado ferroviário), as reestruturações tiveram desfechos bastante 

distintos, cujas vantagens e desvantagens serão apontadas e analisadas para uma 

discussão sobre medidas que podem ser proveitosas no Brasil. 

 

 

4.1. Suécia 

 

Com os crescentes déficits acumulados pela estatal SJ (Statens Järnvagar) em um 

ambiente de crescente competição com o modal rodoviário, a Suécia foi o primeiro país 

europeu a abrir o mercado ferroviário para reverter o declínio dessa indústria. O modelo 

de desverticalização (que posteriormente serviria de base para toda a reforma regulatória 

implementada nos países da União Europeia) consistiu na separação completa das 

atividades de construção e manutenção da infraestrutura dos serviços de transporte 

ferroviário, e baseava-se na premissa de que a separação vertical colocaria o modal 

ferroviário em condições de igualdade com o rodoviário pela retirada dos custos fixos da 

infraestrutura do operador de transporte. Com a reforma, a estatal SJ foi dividida em duas 

empresas: a estatal SJ AB, que opera em regime de livre concorrência com diversos outros 

operadores ferroviários; e a também estatal Banverket, autoridade proprietária de 

virtualmente toda a malha ferroviária do país que detém o monopólio dos serviços de 

infraestrutura no país, e cuja abertura à concorrência não se encontra prevista no atual 

modelo de gestão adotado no país.  

 

 

4.2. Reino Unido 

 

Apesar de ter sido planejada durante o governo de Margaret Thatcher (1979-

1990), a privatização da estatal British Rail foi inicialmente conduzida de forma bastante 

lenta, iniciando-se em 1984 com a venda das subsidiárias Sealink e BR Hotels, tendo a 

BR sido privatizada apenas dez anos depois. O monopólio da estatal Bitish Rail criado 

por meio do Transport Act de 1947 foi encerrado com a promulgação do Railways Act 

de 1993, já no governo de John Major (1990-1997), dando início a uma reforma baseada 



na separação total das atividades de infraestrutura e serviços de transporte. Os serviços 

de transporte foram vendidos em cerca de 25 franquias com duração mínima de sete anos, 

ao passo que a gestão de infraestrutura foi repassada à Railtrack Corporation de forma 

monopolista sob a fiscalização do Office of Rail and Road, agência reguladora 

responsável pelos setores de transporte ferroviário e rodoviário (Durço, 2015; Santos, 

2012). 

 

Não tardou para que o modelo de gestão proposto se mostrasse insatisfatório por motivos 

previsíveis. A manutenção do monopólio da infraestrutura somada à total separação das 

atividades (que impedia os operadores de se envolverem em problemas relacionados à 

infraestrutura, como falhas de sinalização) e à curta duração das franquias (que 

desincentiva os operadores a realizar investimentos de longo prazo) constituía um 

ambiente pouco sustentável no longo prazo. Em meio a uma série de acidentes (dos quais 

o mais notório foi a o descarrilamento de Hatfield, ocorrido no dia 17 de outubro de 2000) 

e ao crescente aumento de custos de manutenção da infraestrutura ferroviária, a insolvente 

Railtrack foi incorporada à estatal Network Rail, cujas atividades se iniciaram em 3 de 

outubro de 2002. 

 

Apesar das melhorias técnicas e operacionais nas décadas de 2000 e 2010, o modelo de 

gestão baseado em franchising é alvo de frequentes críticas por causa das tarifas altas em 

relação aos demais países da Comunidade Europeia, a despeito do aumento dos subsídios 

governamentais. Ainda, o mercado ferroviário britânico sofre com baixa concorrência 

intramodal e conflitos de agência decorrentes dos curtos prazos contratuais e da total 

separação das atividades de infraestrutura e serviços de transporte. As tarifas altas e 

lotação dos trens de passageiros em relação aos da Europa continental já motivaram 

diversas discussões sobre a reestatização dos serviços de passageiros e a recriação da 

British Rail, porém devido às enormes turbulências políticas surgidas em 2016 com o 

Brexit (envolvendo a saída do Reino Unido da Comunidade Europeia), até 2019 muito 

pouco foi feito envolvendo o sistema ferroviário britânico. 

 

 

4.1. Austrália 

 



De todos os países desenvolvidos passíveis de utilização como benchmark no que 

diz respeito ao transporte ferroviário, a Austrália talvez seja o mais parecido com o Brasil 

no referente ao contexto socioeconômico no qual as ferrovias estão inseridas. Como 

observado por Bulhões e Paranaíba (2019), a Austrália também não foi fundada como 

uma colônia de grandes perspectivas, e também se desenvolveu como um país 

esparsamente povoado com uma economia bastante fragmentada e baseada na exportação 

de commodities. Consequentemente, seu sistema ferroviário também foi construído em 

diversos subsistemas isolados entre si e projetados sem nenhum plano de integração: o 

país possui três bitolas (1,067m, 1,435m e 1,60m), e inclusive a dificuldade de integração 

da malha levou o modal ferroviário a ser preterido pelo rodoviário durante o Século XX. 

 

Devido à adoção de uma série de políticas liberais durante os Séculos XX e XXI, a 

Austrália se tornou um dos países mais prósperos do mundo, ao passo que o Brasil vive 

uma realidade bastante distinta após décadas de planos econômicos centralizados. 

Inevitavelmente, o tratamento dado às ferrovias também divergiu substancialmente no 

final do Século XX, e o sistema ferroviário australiano saiu do ostracismo muto mais 

rapidamente que o brasileiro. Embora as reformas realizadas na Austrália não tenham 

contemplado uma desregulamentação total (a gestão da infraestrutura permanece estatal), 

a maior transparência do processo resultou em um desenvolvimento muito mais 

sustentável no longo prazo.  

 

O programa de reestruturação ferroviária teve início em 1975, quando o governo federal 

criou a Australian National Railways Commission, incorporando os sistemas ferroviários 

regionais e a empresa federal Commonwalth Railways. A nova empresa tinha como 

objetivo reverter a situação deficitária das ferrovias australianas dentro de um prazo de 

dez anos, e reestruturou o sistema ferroviário erradicando serviços deficitários, rompendo 

o monopólio ferroviário no transporte de commodities, concentrando o tráfego em linhas 

principais, modernizando o material rodante e acelerando o processo de unificação de 

bitolas iniciado na década de 1930. Em 1994, as operações interestaduais da Australian 

National foram transferidas para a National Rail, e em 1996 o governo federal anunciou 

os próximos passos da reforma ferroviária, incluindo a futura privatização da Australian 

National. 

 



No dia 1º de novembro de 1997, os serviços de passageiros de longo curso Indian Pacific, 

The Ghan e Overland foram vendidos para a Great Southern Rail; os serviços 

interestaduais do sul do país para a Genesee & Wyoming Australia; e a NA Tasrail para 

a Australian Transport Network. Por fim, o último passo foi a criação da ARTC 

(Australian Rail Track Corporation) em julho de 1998, com o objetivo de gerir toda a 

infraestrutura ferroviária, e a Australian National foi definitivamente fechada em outubro 

de 2000. Com as reformas, a Austrália desenvolveu um ambiente de livre concorrência 

no qual os operadores ferroviários enfrentam competição intra e intermodal, em uma 

malha cuja infraestrutura vem sendo fornecida por uma agência governamental. 

 

Apesar da predominância da ARTC, nem toda a infraestrutura é obrigatoriamente 

fornecida pelo governo, e tampouco há um monopólio estatal no setor. Há liberdade para 

a construção e operação de ferrovias inteiramente particulares para finalidades específicas 

(como é o caso de algumas mineradoras e produtores de cana de açúcar), bem como o 

arrendamento de linhas para particulares pela agência governamental. O sistema 

ferroviário australiano é, portanto, marcado pela transparência e simplicidade no processo 

de tomada de decisão e deverá no longo prazo possuir mais concorrência e liberdade tanto 

no fornecimento de infraestrutura como no de prestação de serviços de transporte. 

  

 

5. Conclusões 

 

Como pode ser observado em todos os países que desregulamentaram o setor 

ferroviário, as atividades nas quais se abriu o mercado presenciaram melhorias 

operacionais e reduções de preços para os consumidores. Entretanto, a maioria das 

pesquisas sobre a desregulamentação no mercado ferroviário apresenta dificuldades para 

analisar o desempenho dos diversos modelos de gestão devido a deficiências 

metodológicas e de indicadores adequados para a mensuração das práticas e resultados. 

O uso do modelo teórico de monopólios naturais se mostra inadequado para a análise do 

mercado ferroviário devido à incapacidade de explicar porque a manutenção de 

monopólios estatais na infraestrutura ferroviária se faz necessária ou mesmo mais 

benéfica que um ambiente concorrencial. 

 



Se os monopólios ferroviários em toda a cadeia produtiva do setor foram condenados por 

sua ineficiência, a preservação do regime monopolista nos serviços de infraestrutura 

logicamente estará fadada ao fracasso – ou pelo menos possui grandes chances de se 

tornar o próximo entrave ao desenvolvimento do setor. Inclusive, a própria ideia por trás 

da desverticalização é contraditória: Se a liberação da concorrência nas operações 

ferroviárias é de um sucesso inquestionável, não há motivo para que não se tente o mesmo 

na operação de linhas férreas. Tendo em vista que a concorrência é um processo e não 

um estado de equilíbrio, a dominância de algumas empresas por qualquer período de 

tempo é um fenômeno tanto natural como inevitável – e a própria dinâmica do setor 

ferroviário inviabiliza a denominada “competição perfeita” devido à alta especificidade e 

diferenciação de serviços possíveis nesse mercado. 

 

Como foi observado no estudo de caso do Reino Unido, a privatização da malha 

ferroviária como um monopólio regulado não demorou uma década para se mostrar um 

completo fracasso, e mesmo com a reestatização da mesma, o sistema ainda sofre com 

limitações na concorrência intramodal. Já a experiência australiana demonstra que o 

monopólio da infraestrutura não é necessário, visto que a criação de linhas férreas para 

motivos particulares em nada afeta o funcionamento do mercado como um todo. Por fim, 

com a replicação do modelo de gestão adotado na Suécia, a competição intramodal 

também vem se fazendo cada vez mais crescente com a integração cada vez maior entre 

os países da Comunidade Europeia, tanto na construção quanto na operação ferroviárias. 

 

Mesmo com a liberação para particulares construírem ferrovias em mercados como o 

australiano, a presença de linhas férreas desverticalizadas deverá permanecer restrita aos 

corredores de integração, ao passo que nas estradas de ferro de caráter regional haverá 

uma maior tendência à verticalização dos serviços e compartilhamento por direito de 

passagem. Como pode ser observado na Austrália e Suécia, esse fenômeno ocorre porque 

a desverticalização não é um arranjo espontâneo do mercado ferroviário, o que implica 

maiores custos de transação quando as atividades são realizadas por empresas separadas.  

Logo, esse modelo se mostra viável apenas s nas situações em que os benefícios da 

abertura e múltiplos operadores e a competição intramodal superam os custos 

operacionais decorrentes da separação das atividades em linhas férreas construídas com 

o único intuito de fornecer capacidade de tráfego a terceiros. 

 



Consequentemente, a flexibilidade para a construção de ramais e linhas particulares é 

essencial para operadores que desejem maior flexibilidade nos serviços e aliviar a 

complexidade da tomada de decisões por parte do gestor da infraestrutura de acesso 

aberto. Como a gestão de uma malha ferroviária desverticalizada requer um papel mais 

incisivo do poder público no setor ferroviário, a autonomia e transparência nos processos 

e decisões na agência estatal são essenciais para o bom funcionamento do sistema 

ferroviário. Independente do arranjo organizacional estabelecido no setor, o desempenho 

do mercado ferroviário após qualquer reforma é intrinsecamente dependente da clareza 

das funções dos agentes públicos e privados, da solidez dos direitos de propriedade e da 

liberdade econômica para a realização de transações e operações com a maior agilidade 

e menores custos possíveis. 
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