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Resumo: Apesar dos notórios avanços promovidos no sistema ferroviário brasileiro 

durante a primeira década após a privatização da RFFSA, a reforma realizada na década 

de 1990 não logrou êxito na expansão da malha ferroviária e tampouco na ampliação de 

serviços e redução de preços para os clientes das ferrovias; cenário agravado pelas 

políticas de crédito barato para incentivo ao modal rodoviário. Visando destravar a 

deficiência de infraestrutura ferroviária no País, o PLS261/2018 contempla uma alteração 

no enquadramento constitucional das atividades de transporte ferroviário e uma 

ampliação do uso do mecanismo de autorizações já previsto na Constituição, mas pouco 

utilizado em decorrência da ampla maioria das ferrovias no País ser enquadrada na 

categoria de “serviço público”. Portanto, serão discutidas neste artigo as modificações 

regulatórias propostas pelo projeto de lei, as perspectivas do mercado ferroviário 

brasileiro caso o mesmo seja aprovado, e apresentadas algumas observações sobre 

potenciais discussões futuras que possam complementar a reforma ferroviária. 

 

Abstract: Despite the notable advances made in the Brazilian railroad system during the 

first decade after the privatization of the RFFSA, the reform carried out in the 1990s 

succeeded in neither expanding the rail network, nor in expanding services and reducing 

prices for railroad customers – a scenario aggravated by cheap credit policies to 

encourage road transportation. In order to unlock the country's railway infrastructure 

deficiency, PLS261/2018 contemplates a change in the constitutional framework of rail 

transport activities and an increase in the use of an authorization system already provided 

for in the Constitution. However, little use as a result of the vast majority of the country’s 

railroads character of “public service”. Therefore, this article will discuss the regulatory 

changes proposed by the bill, the prospects of the Brazilian rail market if approved, and 

present some observations on potential future discussions that may complement the 

railroad reform. 

 

 

 



1. Apresentação 

 

Após o processo de privatização realizado na década de 1990, o mercado 

ferroviário brasileiro presenciou notórios investimentos por parte dos novos investidores 

em modernização e aquisição de material rodante, revitalização de linhas férreas e outros 

equipamentos, que propiciaram uma drástica queda nos índices de acidentes e relevantes 

melhorias operacionais; porém muito pouco foi feito no referente à expansão da malha 

ferroviária e consequentemente ocorreram poucas mudanças na dinâmica operacional do 

setor. A maioria dos investimentos realizados pelas concessionárias e por parte dos 

programas de governo direcionados ao modal ferroviário se concentram em corredores 

de exportação, o que reforça a especialização da indústria no segmento denominado 

Heavyhaul e mantém a sua dinâmica em nichos com pouca ou nenhuma integração entre 

si e isola diversas indústrias e cadeias de suprimentos de potenciais benefícios do uso do 

transporte ferroviário. Por fim, cerca de 57% da malha ferroviária brasileira encontra-se 

subutilizada ou completamente ociosa por desinteresse das atuais concessionárias na 

operação de diversas linhas e da ausência de mecanismos que possibilitem a sua operação 

por outros interessados. 

 

2. Análise 

 

As limitações das ferrovias no Brasil se devem em grande parte à forma de 

exploração do setor: o transporte ferroviário é caracterizado como um serviço público de 

competência da União, embora passível de transferência à iniciativa privada por meio de 

concessões. Consequentemente, o mercado ferroviário é limitado pelas barreiras de 

entrada do regime de concessões de serviços públicos, que consistem no processo de 

licitações e na baixa concorrência decorrente do regime de monopólio de exploração 

garantido pelas agências reguladoras. Ainda, a pouca clareza nos mecanismos de 

compartilhamento de infraestrutura, fixação de preços e instabilidade jurídica contribuem 

para agravar o cenário de baixos incentivos ao investimento nas ferrovias, como pode ser 

observado no pouco interesse por parte das concessionárias em expandir a malha 

ferroviária e transportar mercadorias que não sejam dos acionistas. 

 

 

 



3. Definição de shortlines 

 

Criado nos Estados Unidos em 1911, o conceito de shortline abrange as ferrovias 

denominadas Classe II e Classe III pela classificação desenvolvida pela ICC (Interstate 

Commerce Commission) e posteriormente utilizada pela agência sucessora STB (Surface 

Transportation Board, criada em 1996), que utiliza como critério de separação das 

companhias ferroviárias a sua receita operacional. Posteriormente, a AAR (Association 

of American Railroads) e a RAC (Railway Association of Canada) também criaram 

classificações próprias de companhias ferroviárias de acordo com a extensão da malha e 

receita operacional, nas quais também se define como uma shortline uma companhia 

ferroviária de pequeno/médio porte, em contraste com as companhias Classe I, que 

possuem abrangência nacional em seus países de atuação (Estados Unidos, Canadá e 

México). Apesar das divergências quanto aos critérios de classificação, a AAR, STB e 

RAC concordam quanto aos principais propósitos das shortlines no mercado ferroviário 

norteamericano: (I) Integrar indústrias que utilizam o transporte ferroviário para fins 

particulares; (II) alimentar o tráfego de mercadorias das ferrovias maiores; e (III) realizar 

o transporte de passageiros, seja para fins turísticos como comerciais. 

 

Embora sempre tenham existido diversas ferrovias de pequeno e médio porte na América 

do Norte, as shortlines apenas se consolidaram como uma categoria de destaque após o 

Staggers Act em 1980, cujas principais medidas foram a flexibilização de preços e a 

simplificação dos processos de compra e venda e desativação de linhas férreas. Com a 

posterior onda de fusões e aquisições entre as companhias Classe I, muitas linhas férreas 

se tornaram redundantes e o consequente aumento da oferta de ativos no mercado 

propiciou a entrada de diversas novas empresas, de forma que o número de shortlines 

saltou de 220 para 603 nos Estados Unidos e 12 para 53 no Canadá e a participação dos 

pequenos e médios operadores, que em 1980 era de 10%, saltou para 30% nos anos 2010 

(Bitzan et al., 2002; Pinheiro, Ribeiro, 2017). De acordo com a ASLRRA (American 

Shortline and Regional Railroad Association), as shortlines são para muitas indústrias a 

única forma de acesso ao sistema ferroviário, além de providenciar a primeira e última 

milha em um segmento relevante dos fluxos de transporte: 9% das mercadorias 

movimentadas pelas shortlines trafegam dentro da mesma ferrovia, 33% são originadas 

em uma shortline e enviadas para o destino final por outro modal de transporte, 48% são 



transferidas de uma companhia Classe I para uma shortline para chegar ao destino final, 

e 10% são movidas entre companhias Classe I através das shortlines. 

 

Já no contexto brasileiro, o desenvolvimento das ferrovias de pequeno porte ganhou 

impulso com os incentivos governamentais criados no final do Século XIX, dos quais o 

mais notório é a Subvenção Quilométrica de 1873 (Decreto nº2.450, de setembro de 

1873). Em 1940 foi criada pelo MVOP (Ministério da Viação e Obras Públicas) uma 

classificação de companhias ferroviárias de acordo com a receita, segundo a qual o País 

contava com 11 companhias de primeira categoria, 6 de segunda categoria e 34 de terceira 

categoria. Entretanto, a partir da década de 1960, teve início uma reestruturação do 

sistema ferroviário brasileiro que incluiu a desativação da maioria das ferrovias 

classificadas como de terceira categoria por serem consideradas antieconômicas e pouco 

adequadas ao modelo de negócios ferroviário, conforme descrito por Nunes (2011, 

p.129): 

 

(...) as ferrovias não foram “abandonadas” e, muito menos, passaram por um 

processo generalizado de desmonte. Na verdade, foram desativados alguns 

serviços de seu modelo de negócios, particularmente aqueles cujas funções 

“extrapolavam” os propósitos da exportação de mercadorias provenientes dos 

interiores dos países em direção aos portos. Os milhares de quilômetros de linhas 

erradicados, em sua maioria, pertenciam a pequenas ferrovias e ramais que, desde 

a década de 1920, enfrentavam a concorrência dos automóveis, caminhões e 

“jardineiras”, em seus respectivos trechos. Vale lembrar que a maior parte das 

linhas havia sido implantada para atender a uma maior demanda de transportes 

externa à região. Estavam direcionadas aos portos e possuíam uma estrutura pouco 

voltada para a integração física com outras regiões subnacionais ou para os demais 

países vizinhos. Eram utilizadas, até a chegada do caminhão e ônibus, para quase 

todo tipo de transportes terrestres – inclusive para transportar mercadorias 

bastantes inadequadas àquele modal. Haveria ainda, dentre outros, problema 

estrutural no modelo de negócios destas empresas que construídas, em sua maioria 

no final do Século XIX e início do XX, pouco conseguiram se adaptar à maior 

concorrência dos outros modais, a partir da década de 1950. Foram, portanto, as 

pequenas ferrovias ou pequenos ramais considerados antieconômicos que, após a 



completa encampação do sistema ferroviário, acabaram riscadas do mapa 

ferroviário sul-americano. 

 

Todavia, o processo de supressão dos ramais considerados antieconômicos no Brasil 

seguiu muitas vezes diretrizes controversas e pouco claras: em muitos casos o processo 

de erradicação seguia orientações políticas, e diversos ramais foram erradicados sem ter 

sido feita nenhuma avaliação de possibilidade de recuperação dos mesmos. Das cerca de 

34 ferrovias de terceira categoria, restaram em 2019 apenas quatro, ao passo que a quase 

totalidade das linhas férreas pertencentes às companhias ferroviárias de primeira e 

segunda categorias foram repassadas às concessionárias no processo de privatização da 

década de 1990. Portanto, a proposta de incentivo às shortlines no Brasil é dedicada à 

viabilização do reaproveitamento das linhas que pertenciam às ferrovias de primeira e 

segunda categorias que se encontram ociosas e subutilizadas em decorrência do atual 

modelo de concessões não possuir mecanismos adequados para que novos operadores 

possam adquirir as linhas e serviços que não interessam às principais concessionárias. 

 

4. Análise da proposta de reforma ferroviária  

 

Visando destravar o setor ferroviário, foi criado em 2018 o PLS261/2018 (Projeto 

de Lei do Senado nº261/2018) “Dispõe sobre a exploração indireta pela União do 

transporte ferroviário em infraestruturas de propriedade privada”, e prevê uma ampliação 

do uso do mecanismo de autorizações para a exploração do transporte ferroviário e a 

autorregulação das atividades. Para isso, o projeto contempla alterações no 

enquadramento constitucional das atividades relacionadas ao transporte ferroviário no 

que diz respeito à sua caracterização constitucional, regulação e demais procedimentos 

como desapropriações e receitas acessórias. O objetivo almejado com a promoção do 

regime de autorização é a simplificação e flexibilização do processo de entrada de novos 

investidores no mercado ferroviário, bem como a redução da regulação econômica em 

detrimento da regulação de normas de segurança.  

 

Apesar de já existir e ser previsto na Constituição de 1988, o mecanismo de autorização 

é pouco utilizado em decorrência de o transporte ferroviário ser juridicamente 

caracterizado como um serviço público de competência da União e, consequentemente, 

habitualmente repassado à iniciativa privada em regime de concessão através de 



licitações. No atual cenário, somente podem operar por autorização as estradas de ferro 

classificadas como particulares, o que inevitavelmente restringe o uso desse regime a 

projetos isolados do sistema ferroviário nacional; e no referente ao transporte de 

passageiros, o uso de autorizações é limitado às ferrovias que não realizem serviços 

regulares, o que limita severamente a criação de projetos destinados a esse segmento no 

País. Consequentemente, o regime de autorizações possui uso bastante limitado no 

cenário nacional, sendo apenas utilizado atualmente pelas pequenas ferrovias industriais 

localizadas na região norte do Brasil (Estrada de Ferro Jari, E.F. Juriti e E.F. Trombetas), 

ao passo que praticamente todas as demais se enquadram no regime de concessões por 

serem consideradas “públicas”. 

 

Entretanto, as ferrovias que operam por autorização possuem diversas vantagens sobre as 

concessionárias: (I) maior facilidade de entrada no mercado, (II) prazo ilimitado para as 

operações, e (III) maior flexibilidade nas atividades de construção e desativação de linhas 

férreas, operações e formação de preços. Ainda, o regime de autorizações não confere às 

empresas quaisquer privilégios de monopólio nas atividades, em contraste com a prática 

habitual do mecanismo de concessões de inibir a concorrência ou conferir aos vencedores 

das licitações o monopólio na exploração dos ativos arrendados. Logo, a reforma proposta 

pelo PLS261 implicará significativas mudanças na dinâmica do mercado ferroviário 

através da eliminação de diversos entraves do atual modelo de concessões, dos quais se 

pode listar: (I) barreiras à entrada, (II) influências políticas nas operações, (III) limitação 

dos investimentos decorrente de prazos estipulados nos contratos, e (IV) regulamentação 

das operações. 

 

Uma das principais limitações do sistema de concessões é o principal incentivo à melhoria 

da qualidade de serviços e redução de preços: o risco da entrada de novos concorrentes. 

No atual regime regulatório, as empresas já estabelecidas podem praticar preços altos e 

serviços de baixa qualidade sem nenhum risco de atrair novos concorrentes e têm poucos 

incentivos para competir entre si; ainda, como a concessão de estradas de ferro é um 

processo político, é passível de corrupção e influência política para impedir a entrada de 

novas empresas. Tais características podem ser bem observadas na atual dinâmica do 

sistema ferroviário brasileiro, notória por sua divisão em sistemas isolados, com baixa 

integração entre si – o que reduz consideravelmente a competição intramodal – e cujas 



altas barreiras à entrada deixa diversas cadeias logísticas à margem do mercado 

ferroviário.  

 

Além da limitação de incentivos à concorrência intra e intermodal, o modelo de 

concessões também desincentiva o investimento no longo prazo: Como os contratos 

possuem prazos delimitados, os concessionários tendem a investir apenas enquanto for 

possível obter retorno dentro do período contratual. Com efeito, os investidores tendem 

a concentrar os recursos nas operações de cargas próprias e de maior rentabilidade em 

detrimento da movimentação de mercadorias de terceiros – situação agravada pelas 

sucessivas políticas governamentais de subsídios ao modal rodoviário nas últimas duas 

décadas. Por fim, como o regime regulatório não possui nenhuma diferenciação de linhas 

férreas de acordo com o porte das operações, a exigência de iguais investimentos e 

retornos em grandes corredores de exportação e ramais secundários inviabiliza as 

operações dos últimos, por causa das inevitáveis divergências técnicas e operacionais. 

 

5. Conclusões 

 

A reforma realizada na década de 1990 promoveu notórios aprimoramentos no 

sistema ferroviário, mas não logrou êxito na expansão e diversificação do transporte 

ferroviário devido à ausência de incentivos concorrenciais; situação agravada pelas 

políticas de incentivo ao modal rodoviário nas últimas duas décadas, que contribuíram 

para a manutenção da predominância deste na matriz de transporte brasileira. Caso seja 

aprovada, a reforma proposta pelo PLS261 representará uma verdadeira abertura de 

mercado no setor ferroviário, ao simplificar os processos de construção e operação de 

novas ferrovias, ampliar a concorrência intramodal e a liberdade de atuação das empresas, 

com destaque para o compartilhamento de infraestrutura e fixação de tarifas. A redução 

das barreiras à entrada no mercado ferroviário é essencial para a diversificação dos 

serviços de transporte e a redução de custos logísticos não apenas para os atuais clientes 

das ferrovias, mas também para todas as indústrias que ainda se encontram à margem do 

progresso que as ferrovias há um século e meio trazem para o País. 

 

No longo prazo, a alteração da dinâmica de funcionamento do mercado ferroviário 

implicará uma necessidade de transformação do papel do poder público como ente 

regulador, visto que a regulação econômica deverá perder grande parte de sua importância 



em detrimento da regulação de normas de segurança (como ocorre nos Estados Unidos e, 

em menor escala no Canadá e México). Ainda, a proposta poderá abrir espaço para novas 

discussões sobre a criação de uma classificação de companhias ferroviárias de acordo 

com sua receita, simplificação de impostos e leis trabalhistas para as ferrovias de 

pequeno/médio porte (como o programa 45G de crédito tributário para as shortlines nos 

Estados Unidos), bem como a aplicação dos mecanismos das autorizações nas atuais 

concessões. Por fim, é importante rever os conceitos de “ferrovia pública” e “ferrovia 

particular” e consequentemente todo o arcabouço constitucional com o objetivo de 

garantir que a proposta do PLS261 atinja todo o seu potencial no objetivo de sanear a 

crônica deficiência de infraestrutura ferroviária no País decorrente de décadas de políticas 

públicas baseadas na premissa equivocada de que o dirigismo estatal poderia ser mais 

eficiente que a liberdade econômica para o desenvolvimento de uma malha ferroviária 

adequada às demandas do País. 
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