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Diversos estudos contemporâneos têm evidenciado a necessidade de aumento da 
competição no setor ferroviário, visando reduzir as ineficiências geradas pelos 
monopólios regulados pelos governo. Especialmente no Brasil, o regime baseado em 
concessões governamentais de ferrovias como um serviço público se mostrou 
extremamente incapaz em promover investimentos adequados na expansão e 
modernização do sistema ferroviário como um todo, com exceção dos principais 
corredores de exportação de commodities. Entretanto, as discussões sobre 
desregulamentação desse mercado – especialmente na literatura brasileira – sempre 
tomam um caráter superficial por causa da contradição evidente com a teoria utilizada 
pelo mainstream neoclássico, que afirma que ferrovias são monopólios naturais que 
requerem regulações para evitar práticas monopolistas por parte das empresas. 
 
São muito pouco discutidas as origens e as consequências do movimento antitruste 
ocorrido nos Estados Unidos no final do Século XIX, que serviu de base para a criação 
dessas regulações econômicas impostas nas ferrovias ao redor do mundo. Por isso, o livro 
Ferrovias, mercado e políticas públicas: as shortlines como solução para o transporte 
ferroviário no Brasil busca estudar de forma aprofundada as origens do antitruste nos 
Estados Unidos como um movimento político, seus reflexos nos mercados ferroviários 
brasileiro e norteamericano, e as perspectivas dos mesmos após a onda de 
desregulamentações ocorrida no final do Século XX. Ao longo da obra, é demonstrada a 
hipótese de pesquisa de que as leis antitruste e suas derivadas mais restringiram do que 
incrementaram o desempenho da indústria ferroviária, sob o pretexto de corrigir as 
supostas “falhas de mercado” apontadas pela literatura econômica convencional. 
 
O livro é dividido em cinco grandes capítulos, ao longo dos quais o transporte ferroviário 
é abordado sob a ótica das shortlines, definidas na literatura norteamericana como uma 
categoria de companhias ferroviárias de pequeno e médio porte que vêm exercendo uma 
importante função empreendedora na América do Norte. Embora tenham existido desde 
o Século XIX – majoritariamente nos Estados Unidos, e em menor escala no Canadá e 
México – esse grupo de pequenas empresas ganhou maior destaque após as desregulações 
realizadas nesses três países, quando foram flexibilizadas as normas para que as grandes 
companhias ferroviárias pudessem abrir mão de serviços que não fossem mais de seu 
interesse, criando um grande leque de oportunidades para empreendedores no setor 
ferroviário. Esse fenômeno das shortlines é então comparado com a experiência 
brasileira, para investigar os motivos pelos quais essa categoria foi quase completamente 
erradicado no País, em detrimento do modal ferroviário e pela ferrovia voltada quase que 
completamente ao transporte de commodities para um grupo seleto de indústrias. 
 
A parte 1 é dedicada apenas à introdução do transporte ferroviário enquanto atividade 
comercial e sua importância para a sociedade, enquanto na parte 2 é realizada uma análise 



econômica do mesmo em uma análise comparativa das escolas Austríaca e Neoclássica 
acerca do problema dos monopólios naturais. Nessa etapa, são apresentadas as 
divergências das duas correntes sobre os conceitos de competição e monopólio, 
argumentando em favor da primeira. O corpo teórico austríaco é então utilizado como 
referencial no estudo histórico, buscando evidenciar a importância do retorno do conceito 
de competição calcado em rivalidade nas ciências econômicas, e o caráter ex post da 
teoria do monopólio natural como uma justificativa para um arcabouço regulatório criado 
por razões meramente políticas. 
 
No terceiro capítulo é apresentada a história das ferrovias no Brasil, desde o surgimento 
na metade do Século XIX e a crise ocorrida no período republicano, passando pelo 
declínio do Século XX que levou à estatização do sistema ferroviário e à criação das 
concessões da década de 1990. A seguir, é apresentado o estudo do desenvolvimento das 
ferrovias no mercado norteamericano, separado em três etapas: Desenvolvimento inicial 
e surgimento do movimento antitruste, apogeu e declínio do regime regulatório 
estabelecido pela agência governamental Interstate Commerce Commission, e a reforma 
promovida a partir dos anos 1970 que resultou no fim da ICC, na reestruturação e 
desregulação do sistema ferroviário. Por fim, no último capítulo são apresentadas as 
conclusões e propostas diversas reformas a serem realizadas no setor ferroviário brasileiro 
para um modelo de gestão mais orientado no empreendedorismo e livre iniciativa e menos 
no protagonismo estatal. 


