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Seção 1 - Introdução 
 

Esta Carta de Infraestrutura tem por foco o setor ferroviário no país, modal claramente relevante do ponto 

de vista da logística de transportes e seu custo, e, logo, da competitividade da economia brasileira. As 

ferrovias no país têm um longo histórico e momentos de mudança estrutural na sua configuração: após a 

constituição da Rede Ferroviária Federal S.A. em 1957, e da Ferrovia Paulista em 1971, o marco mais 

relevante foi sua desestatização em 1996-98, e o subsequente esforço de modernização.  A desestatização 

das ferrovias nos anos 1990 foi essencial para a retomada dos investimentos e reversão do processo de 

deterioração das malhas, acentuado pela crise econômica dos anos 1980 e 1990.  

Após uma análise da matriz de transportes no país na próxima seção, com um histórico de sub-

investimento em todos os modais há muitos anos, e um viés “rodoviarista” que remonta à década de 1950, 

a Carta examina o desempenho dos investimentos ferroviários em 3 períodos distintos: a primeira década 

pós desestatização (1997-2006); os anos do PAC (2007-14); e o período mais recente (2015-19). Esta 

periodização revela a dominância dos investimentos privados ao longo do horizonte de análise, e a 

mobilização de investimento públicos nos anos do PAC. Ao mesmo tempo, há evidência de má alocação de 

recursos públicos, em contraposição aos avanços propiciados pelos investimentos privados, que 

resultaram em significativos ganhos de eficiência, em termos de capacidade de transporte, produtividade e 

segurança. Este contraste ilustra a importância de melhorar a qualidade da governança dos investimentos 

públicos e de projetos financiados basicamente com recursos públicos, desafio que permanece.  

Esse é um momento singular após a desestatização do setor nos anos 1990, pois os contratos de concessão 

expiram em poucos anos, e há uma oportunidade de lidar com as duas questões críticas para o setor no 

âmbito da renovação antecipada. Primeiro, uma melhora no ambiente regulatório, e que tenha por 

objetivo ampliar a competição e cooperação intra e intermodal. Segundo, promover – e garantir – o 

investimento tanto na modernização das linhas como a expansão da malha nos próximos anos.  

Alcançar esses objetivos irá depender de uma melhora da qualidade da regulação com a redução da carga 

regulatória e a micro gestão que ainda caracteriza a ação da Agência, apesar dos esforços recentes. Neste 

contexto, os contratos de concessão necessitam igualmente serem atualizados para prover maior 

segurança jurídica e refletir a necessidade de superar as maiores barreiras à competitividade do setor: a 

ampliação dos investimentos; a superação dos obstáculos físicos à maior eficiência (cruzamentos de nível, 

dentre outros), incluindo a questão da invasão da faixa de domínio, ainda que esta venha a depender de 

uma força tarefa que vai além da ANTT e da concessionária; e o compartilhamento da infraestrutura 

concedida em bases mais objetivas, facilitando a operação de ambos operadores e evitando ambiguidades 

por ausência de instrumentos eficazes de dirimir eventuais conflitos. A atualização regulatória irá se 

completar com a desregulamentação do setor já proposta no Congresso.  

Os novos contratos de concessão serão instrumentais para ampliar os investimentos nos próximos anos e 

superar o problema clássico do fim da concessão. A Carta compara a trajetória de investimentos das 

concessionárias privadas nos próximos 7 anos em 2 cenários: com e sem renovação antecipada. Projeta-se 

uma diferença de R$ 19,2 bilhões de investimento tanto na infraestrutura como na superestrutura, 

incluindo material rodante e a resolução de conflitos urbanos, como meio de tornar mais segura e benéfica 

a convivência das ferrovias e cidades no entorno, obrigação assumida no âmbito contratual.  
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Em suma, a renovação antecipada é uma oportunidade para a atualização do marco regulatório do setor e 

propiciar um salto nos investimentos nos próximos 6-7 anos. A combinação de ampliação dos 

investimentos privados, com aumento de capacidade de transporte ferroviário e melhoria do desempenho 

operacional, e a introdução de maior competição (e cooperação) intra e intermodal, abre caminho para o 

um forte protagonismo das ferrovias na matriz de transporte. Ao contribuir para eliminar gargalos 

significativos na infraestrutura do país e reduzir os custos logísticos associados à nossa matriz de 

transportes, as mudanças discutidas nesta Carta serão enxergadas nos próximos anos como de primeira 

ordem para a eficiência do sistema de movimentação de cargas no país, e logo a competitividade das 

empresas e o nível de bem-estar da sociedade.   
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Seção 2 – A Matriz de Transportes no Brasil 
 

As duas principais características da matriz de transportes do país são o desequilíbrio na participação dos 

modais – frente à natureza continental do território - e o baixo grau de integração ou complementação 

entre os modais. A elevada participação rodoviária tem suas raízes na criação do Plano Rodoviário Nacional 

(PRN) em 1944 e a criação do Fundo Rodoviário Nacional (FRN) em 1946, abastecido com impostos 

específicos. Este modal se consolidou como dominante com a implantação da indústria automobilística na 

década de 1950 e a construção de Brasília no centro geográfico do país, e conectada por meio de um 

sistema de rodovias, possivelmente então a opção mais flexível e de menor custo de investimento.   

Nas duas décadas seguintes, ampliaram-se os investimentos em rodovias em contraposição à progressiva 

deterioração da RFFSA (para a qual o investimento mais relevante foi a chamada Ferrovia do Aço) e da 

Fepasa, até a desestatização destas malhas na segunda metade dos anos 1990. A crise fiscal que abateu o 

país nos anos 1980 e 1990 impôs um freio aos investimentos públicos em transportes, e a matriz de 

transportes se cristalizou, gerando custos logísticos proporcionalmente elevados para o país (sendo a 

exceção mais relevante os investimentos na Ferrovia do Aço, e da Vale – então CVRD – na EFVM e 

principalmente na EFC). Frente a países continentais, estima-se gastos adicionais da ordem de 3-4 % do PIB 

por conta tanto do desequilíbrio da matriz (Quadro 1), do sub-investimento em todos os modais, assim 

como a baixa integração intermodal1.    

Quadro 1: Comparação Internacional da Matriz de Transporte de Carga 

País 
% TKU por modal 

Ferroviário Rodoviário 
Aquaviário e 
Dutoviário 

Rússia 81 8 11 

Canadá 46 43 11 

Austrália 43 53 4 

EUA 43 32 25 

China 37 50 13 

Brasil 23 60 17 

 

 

A insuficiência de investimentos, de fato, permeia todos os modais, uma vez que o país direciona 

anualmente entre 0,6% e 0,8% do PIB no setor de transportes. Para reequilibrar e modernizar todo o 

sistema seriam necessários investimentos da ordem de 2,5% do PIB mantidos ao longo de duas décadas. 

Os setores ferroviário e aquaviário demandam especial atenção2, pois apesar dos ganhos no período 2006-

18, permancem subrepresentados na matriz (Quadro 2). O aumento de participação desses modais para 
                                                           
1 De acordo com o Panorama ILOS “Custos Logísticos no Brasil – 2017”, o custo logístico brasileiro corresponde a 12,3% do PIB 

versus 7,8% do PIB no caso dos EUA, diferença de 4,5 pontos percentuais. 

2 Ver FRISCHTAK, C.; MOURÃO, J. “Uma Estimativa do Estoque de Capital de Infraestrutura no Brasil”, e “O Estoque de Capital de 
Infraestrutura no Brasil: Uma abordagem setorial”, Capítulos 3 e 4, em João De Negri, Bruno César Araújo e Ricardo Bacelette 
(orgs.), Desafios da Nação, IPEA, Brasília, 2018.  

Fonte: Plano Nacional de Logística e Transporte, Brasília, 2014; ILOS, 2018. 
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uma participação equivalente àquela observada nos EUA, resultaria em uma economia de mais de 20% dos 

custos com transportes de carga3. 

Quadro 2: Evolução da Participação dos Modais de Transporte de Carga no Brasil 

em % de TKU, 2006-18 

 

 

 

 

 

 

A insuficiência da malha de transportes é dada em primeiro lugar pela densidade. Enquanto o Brasil possui 

25 km de rodovias pavimentadas por 1.000 km2, no caso dos Estados Unidos são 438 km e da China, 360 

km. A densidade ferroviária é igualmente baixa quando comparada com países continentais: 3,4 km de 

trilhos/1000 km², 13,2 km na China e 29,8 km nos EUA4. No caso das hidrovias, o país é caracterizado pela 

baixa exploração de seu potencial, apesar de ser o modal mais econômico com o menor custo por 

tonelada-quilômetro para transporte em longas distâncias5. Com apenas 31% de utilização das vias 

navegáveis, a densidade hidroviária do Brasil é cerca de 2,6 km por 1000 km², bem inferior a de países com 

extensão territorial comparável, como EUA e China, cujas densidades alcançam 4,2 km e 11,5 km6. 

Reverter esse quadro de precariedade dependerá de reformas que promovam a modernização do setor de 

transportes no país, discussão que vai além desta Carta. O escopo das reformas necessárias 

especificamente no setor ferroviário tem uma dimensão regulatória relevante, e será discutido neste 

documento. Visto que mudar a matriz de transportes exigirá investimentos realizados ao longo de duas, 

três ou mais décadas, previsibilidade é chave. Não há como reequilibrar a matriz e prover maior integração 

dos modais sem uma política orientada por objetivos de médio e longo prazo, planejada de forma 

cuidadosa, construída em conjunto com o setor privado, e obedecendo às restrições fiscais e de 

capacidade de execução do Estado. É imperativo criar um ambiente de maior segurança jurídica e 

previsibilidade regulatória como condição necessária para consolidar a participação privada na ampliação e 

modernização do setor, cuja transformação maior em décadas recentes foi impulsionada pela 

desestatização da RFFSA. Nos próximos anos, as reformas deverão ser direcionadas para ampliar, em bases 

eficientes, a participação do setor na matriz de transportes, após os esforços realizados desde os anos 

1990, e documentados na seção 3 a seguir. 

 

 

                                                           
3 Mantidos a estrutura de custos de 2016. Ver “Custos Logísticos no Brasil 2016”, ILOS, 15/07/2016.  
4 Dados de 2018 da ANTF. 
5 A economicidade do modal hidroviário é sujeita ao tamanho do percurso (longas distâncias) e a lotação da embarcação 
(volume suficiente de carga).  
6 Confederação Nacional de Transportes,“Aspectos gerais da navegação interior no Brasil”, Brasília, 2019. 

Modal 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Rodoviário 64,8 64,9 65,6 66,6 67,2 62,8 60,0 

Ferroviário 20,3 19,9 19,5 18,6 18,3 21,0 23,3 

Aquaviário 11,1 11,6 11,4 11,7 11,3 12,6 13,2 

Dutoviário 3,8 3,5 3,4 3,1 3,2 3,6 3,4 

Fonte: ILOS 
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Seção 3 – Retrospectiva dos Investimentos Ferroviários 

Em 1957, as doze estradas de ferro de propriedade da União foram reunidas e deram origem à RFFSA. Até 
o final da década de 90, quando as ferrovias foram submetidas a um processo de desestatização, os 
investimentos no setor foram responsabilidade direta e indireta do Governo Federal. Entre 1960 e 1969, os 
valores investidos na companhia ficaram em torno de 2,02 bilhões de reais7 por ano. Quando incluído o 
aporte da Companhia da Vale do Rio Doce (CVRD), o montante de investimento anual do setor se eleva a 
R$ 2,45 bilhões. 

Durante a década de 1970, a RFFSA foi incluída no I e II PND e recebeu um aporte mais significativo de 

recursos, que alcançou uma média de R$ 6,2 bilhões anuais, voltados à recuperação e modernização da 

malha. Entretanto, essa trajetória foi interrompida pela crise fiscal da década seguinte e os investimentos 

da RFFSA se reduziram a R$ 3,6 bilhões por ano, parcialmente compensada com os investimentos da CVRD, 

que, entre 1983 e 1985, totalizaram R$ 7,8 bilhões, destinados à construção da Estrada de Ferro Carajás 

(Gráfico 1). O pico local de investimento observado em 1988 se deve ao esforço de conclusão da Ferrovia 

do Aço. Em 1992 a RFFSA foi incluída no Programa Nacional de Desestatização, e o agravamento das 

condições fiscais nos anos 1990 levou à contração dos investimentos da companhia para uma média anual 

de R$ 172 milhões entre 1994 e 1996.  

Gráfico 1: Investimentos Públicos no Setor Ferroviário 

Em R$ Bilhões de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na primeira década pós desestatização (1997-2006), os investimentos privados tiveram um crescimento 

acentuado e somaram R$ 27,74 bilhões, enquanto os investimentos públicos totalizaram R$ 2,52 bilhões 

(chegando ao nadir de R$ 0,02 bilhões em 2004). Impulsionados pelos PACs I e II, estes últimos têm uma 

retomada no período 2007-14, chegando ao seu maior valor nesse último ano. Nesse ciclo de 2007-14, o 

setor público alcança R$ 19,43 bilhões e o setor privado R$ 40,50 bilhões. Ainda que em ambos períodos os 

investimentos privados são claramente dominantes, a relação privado-público se transmuta de 11,01 para 

2,08 entre os dois períodos (Quadro 3). O terceiro ciclo de investimentos (2015-19) apresenta uma 

                                                           
7 Os valores estão corrigidos a preços de 2019 e foram retirados do trabalho “Investimento, Fontes de Financiamento e Evolução 

do Setor de Infra-Estrutura no Brasil: 1950-1996”, Ferreira e Malliagros (1999). 

Fonte: Elaboração Própria 
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desaceleração pronunciada dos investimentos públicos, e mais suave dos investimentos privados, que 

somam respectivamente R$ 5,61 bilhões e R$ 34,67 bilhões (uma relação de 6,18 para um). 

Quadro 3: Ciclos de Investimentos Pós – Desestatização 

Em R$ Bilhões de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Durante esses 3 ciclos de investimento, o setor público alocou (a preços de 2019) um total de R$ 27,56 

bilhões, basicamente para apoiar a construção de 3 ferrovias, das quais 2 ainda não são operacionais: a 

FIOL e a TNL. Tanto estas ferrovias quanto o tramo central da N-S – recentemente desestatizada – 

sofreram atrasos e aumentos de custos consideráveis, o que sugerem problemas de alocação de recursos 

públicos (Quadro 4). Afinal, os serviços ferroviários resultantes desses investimentos – após mais de 2 

décadas – ainda são marginais, pouco contribuindo para reduzir os custos logísticos ou melhorar a 

produtividade do sistema de transporte do país.  

 Quadro 4: Projetos Ferroviários Dominantemente Públicos 

Em R$ Bilhões de 2019 

 

No caso dos investimentos privados pós desestatização, estes somaram R$ 102,91 bilhões, voltados 

fundamentalmente para a ampliação da capacidade e modernização da malha. É importante recordar que 

– à exceção da Ferrovia do Aço (posteriormente MRS) – tanto a RFFSA quanto a FEPASA tinham sofrido um 

processo de deterioração na sua infraestrutura, superestrutura e material rodante. Nesse sentido, os 

recursos privados foram voltados para ampliar a produção, maximizar a eficiência das malhas e reduzir 

Ciclos 
Investimentos Relação Privado/ 

Público 
Privado Público 

1997 – 2006 27,74 2,52 11,01 

2007 - 2014 40,50 19,43 2,08 

2015- 2019 34,67 5,61 6,18 

Total 102,91 27,56 3,73 

 
2010 2019 

% da Obra 
Realizado 

 Atraso 
previsto  

(em anos) 
Ferrovias 

Custo 
planejado

**  

Data de 
Conclusão 
Estimada 

Gastos 
realizados

** 

Conclusão 
Esperada 

*** 

Aumento 
no custo 
por km 

FNS* 5,74 dez-12 7,33 dez-20 95% 28% 8 

FIOL* 7,06 dez-13 11,83 dez-21 56% 68% 8 

Transnordestina 5,14 dez-12 10,00 dez-27 34% 95% 15 

Fonte: Elaboração Própria 

Fonte: Elaboração Própria; Notas: * A FNS compreende o trecho Ouro Verde/ GO - Estrela D’Oeste/SP e a FIOL compreende o 

trecho Ilhéus – Barreiras; ** A unidade de custo planejado e gastos realizados é R$ milhões por km; ***a data de conclusão é 

estimativa baseada em reportes do Governo Federal e da CSN. 
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acidentes. Em alguns casos, esse processo implicou em investimentos significativos para ampliar 

capacidade (a exemplo da EFC, que teve seu potencial de transporte de minério e grãos duplicado); em 

outros, os investimentos foram direcionados para melhorar a qualidade da infraestrutura e eliminar 

gargalos (a exemplo da Malha Sul, que necessitou reformar cerca de 3500 km de vias, com instalação de 

trilhos, dormentes e lastros, e da MRS, que investiu em novos pátios, aumento da capacidade da malha, e 

modernização das vias e do sistema de sinalização); e para os casos em que o obstáculo maior para 

atender o contrato de concessão era aumentar a produção, isto exigiu investimentos em material rodante, 

comunicação e via permanente (a exemplo da FCA).  

Os resultados se materializaram em ganhos de produtividade e segurança das malhas, cujos parâmetros e 

metas correspondentes foram estabelecidos nos contratos de concessão8 (Quadro 5). O índice de 

acidentes sofreu uma redução de 85% entre 1997 e 2019, enquanto o volume transportado nos corredores 

mais do que dobrou e a produção ferroviária cresceu cerca de 3 vezes durante o mesmo período. Apesar 

desses números refletirem grande melhoria operacional, a velocidade média comercial (VMC) das 

concessionárias brasileiras, de cerca de 17 km/h, ainda está bem abaixo dos padrões internacionais, e daí a 

essencialidade das intervenções urbanas e reforma das passagens de nível. A título de comparação, as 

ferrovias de Classe I nos Estados Unidos têm média de 33 km/h, e sem progresso na VMC, o custo 

operacional inibe a competitividade do setor ferroviário e impede que o modal aumente sua participação 

na matriz de transportes brasileira. 

Quadro 5: Desempenho Operacional das Concessões Ferroviárias 

 

Apesar do significativo avanço dos investimentos nas últimas duas décadas, as normas que regem o setor 

ou sua aplicação ainda são um obstáculo ao investimento privado e à modernização do modal. Nesse 

sentido, é necessário avançar com uma agenda de reformas que visam garantir maior segurança jurídica e 

previsibilidade regulatória, incentivando ganhos de eficiência na operação das malhas existentes e 

investimentos, tanto na modernização quanto na ampliação do sistema. O escopo das reformas será 

tratado na próxima duas seções. 

                                                           
8 Os contratos de concessão dos anos 1990 estabelecem apenas dois parâmetros de desempenho operacional: produção anual, 
em TKU, e número de acidentes por milhão de trem x km. No caso do parâmetro de produção, as metas de volume de TKU são 
heterogêneas entre os contratos (valor absoluto ou  acréscimo percentual do valor de referência). Já para o índice de segurança, 
o padrão contratual é a meta de redução de 40% de acidentes no quinto ano. Essa meta foi atingida, no agregado de todas as 
concessionárias. Questões regulatórias são discutidas mais afundo na seção 4. 
9 Este índice trata da relação entre o número total de acidentes com a frota em tráfego e a quilometragem percorrida por esta 
frota. 
10 TKU: quantidade de toneladas úteis transportadas multiplicadas pela quilometragem percorrida. 

Parâmetro 1997 2002 2007 2012 2019 
Variação 

% 

Índice de Acidentes9  
(Acidentes por milhão de trem.km) 

75,5 35,5 14,0 13,4 11,1 85,5% 

Produção Ferroviária  
(Bilhões de TKU10) 

137,5 167,7 257,4 301,5 366,4 166% 

Volume da Carga Transportada  
(Milhões de TU) 

253,3 315,8 414,9 453,2 494,5 95% 

Fonte: Elaboração Própria com dados da ANTT 
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Seção 4 – A Questão Regulatória 
 

O processo de desestatização da malha ferroviária foi um movimento importante para a modernização do 

setor ferroviário, conforme evidenciado na seção anterior. A concessão de trechos da RFFSA  impulsionou 

a produtividade do sistema e os níveis de segurança, ampliando a capacidade de transporte por força de 

maiores investimentos e melhorias na gestão das malhas.   

O desenho regulatório adotado no modelo de concessão nos anos 1990 teve que enfrentar múltiplos 

trade-offs, em termos de incentivo ao investimento e promoção da concorrência. O modelo preservava a 

propriedade estatal da infraestrutura, com o concessionário assumindo a responsabilidade pela sua 

manutenção, além de investimentos na modernização e expansão da malha, com previsão de 

ressarcimento dos investimentos não amortizados ao final da concessão. Diferente do observado em 

concessões rodoviárias e aeroportuárias, os contratos no setor ferroviário não previam um programa 

detalhado de investimentos, e sim metas de produção e segurança, inclusive pela dificuldade de 

estabelecer valores de CAPEX e a preocupação em atrair operadores para uma malha deteriorada. 

Exatamente por conta da preocupação com a viabilidade do processo de desestatização, se outorgou aos 

concessionários a exclusividade na exploração da infraestrutura, e a operação de tráfego mútuo como 

forma prioritária de acesso à malha concedida.  

Em 2011, uma reforma no marco regulatório do setor (normatizada nas Resoluções 3.694/11, 3.695/11 e 

3696/11) propôs introduzir maior concorrência no âmbito das malhas concedidas (ao estabelecer diretrizes 

específicas para o direito de passagem e tráfego mútuo), e estimular investimentos em trechos saturados 

de modo a ampliar a capacidade instalada, além de padronizar e detalhar certas obrigações contratuais (no 

que tange a direitos dos usuários, usuário investidor, metas de produção e acidentes, além da declaração 

de rede). Entretanto, foi a Lei 13.448/2017, que prevê a possibilidade de renovação antecipada dos 

contratos de concessão da malha ferroviária (estes se encerram no período 2026-2029), que apresentou a 

possibilidade de efetiva modernização do setor, ao prever que a entidade competente “adotará no 

contrato prorrogado ou relicitado as melhores práticas regulatórias, incorporando novas tecnologias e 

serviços e, conforme o caso, novos investimentos” (art. 3º)11.  

As reformas no setor devem se voltar nos próximos anos para expandir o uso eficiente dos ativos, de modo 

a aumentar a oferta e impulsionar a qualidade do serviço. Uma dimensão relevante é ampliar a 

possibilidade de compartilhamento de malha concedida, tanto com outras concessionárias como com 

operadores ferroviários independentes. Em simultâneo, é essencial a atualização da regulação, 

modificando práticas regulatórias que constrangem a operação eficiente dos concessionários. A regulação 

– e os contratos – devem estar voltados aos resultados, à produtividade e eficiência da operação, com a 

resolução dos conflitos ferroviários urbanos e preservação das faixas de domínio das ferrovias, dentre 

outros elementos impeditivos ao aumento da velocidade média e integridade da operação, e promover os 

investimentos no setor, direcionados tanto ao aumento da eficiência dos ativos existentes como a 

construção de novos eixos alimentadores.  

Conforme sugerido, aumentar a eficiência operacional das ferrovias depende também da resolução das 

interferências urbanas. Quando da desestatização, o Decreto 1.832/1996 determinava a preferência da 

                                                           
11Outra iniciativa legislativa relevante ainda se encontra no Senado, e visa atualizar o marco regulatório do setor, reduzindo as 
barreiras à entrada e promovendo novos investimentos em trechos menos atraentes para os incumbentes (a exemplo do 
“shortlines” nos EUA, discutido a seguir). 
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travessia e a gradativa eliminação das passagens em nível. O Decreto não especificou, contudo, a 

responsabilidade dos investimentos correspondentes, assim como os contratos de concessão12. Em 2009, 

foi lançado o Programa Nacional de Segurança Ferroviária em Áreas Urbanas (PROSEFER – DNIT), que 

identifica pontos críticos nos corredores ferroviários, estabelece quais trechos são prioritários para a 

intervenção e a solução mais eficiente a ser empregada. O último relatório do PROSEFER, de 2019, apontou 

83 trechos ferroviários que necessitam intervenção, totalizando investimentos de R$ 10 bilhões em 

transposição em desnível, alteração de traçado ferroviário, passarela para pedestres, além da implantação 

de vedação da faixa de domínio. Seria necessária uma definição mais clara da entidade responsável pelo 

financiamento e execução desses projetos, instrumentais para garantir a melhoria de eficiência das 

malhas.  

Quanto às faixas de domínio, de acordo com o Decreto 1.832/1996 e os contratos de concessão, a 

manutenção da integridade é de responsabilidade da concessionária, que deve adotar providências 

cabíveis, inclusive de cunho judicial, para desocupação quando invadidas por terceiros. Contudo, o efetivo 

cumprimento das determinações legais tem sido bloqueado por múltiplos obstáculos, tanto de natureza 

jurídica quanto no âmbito operacional. A execução da remoção de terceiros da faixa de domínio depende 

do mandado de reintegração de posse expedido pelo Poder Judiciário, que, em muitos casos, por questões 

sociais e políticas, refuta ou impossibilita tais emissões. A resolução do impasse não cabe nos contratos de 

concessão, pois envolve poderes de agentes públicos que não são partes do acordo, celebrado 

exclusivamente entre a ANTT e a Concessionária. Nesse sentido, é essencial que esse obstáculo à 

segurança e eficiência da operação seja tratado em futuro próximo, em grupo de trabalho que reúna 

ministérios, agências públicas e concessionárias para articular, definir responsabilidades, e minimizar riscos 

sociais e ambientais da operação ferroviária.  

A modernização do setor irá demandar nos próximos anos pesados investimentos, que serão induzidos não 

apenas pela expansão do mercado, mas com toda a probabilidade, por dois grandes vetores: a redução do 

fardo regulatório do setor, que comportaria – mas não se limitaria a - uma desregulamentação inspirada 

no Staggers Act de 1980, como o PLS 261 discutido a seguir; e a Lei 13.448/17, que estabelece as bases 

para a renovação antecipada dos contratos de concessão. O restante desta seção discute o primeiro desses 

vetores; e a próxima, o impulso da renovação antecipada. 

Apesar dos esforços da ANTT para minimizar o fardo regulatório13, ainda há um excesso de normatização 

do setor, que representa, além de onerosas formalidades administrativas, uma redução de eficiência da 

operação. Isso porque, diversos parâmetros operacionais, como velocidade máxima autorizada, carga 

máxima por eixo, metas de segurança e treinamento de pessoal, são definidos pela ANTT, desconsiderando 

a capacidade técnica das concessionárias de auferir os parâmetros que maximizam a produtividade de suas 

linhas. Nesta perspectiva, é fundamental garantir maior autonomia para as concessionárias na gestão de 

seus ativos e na relação com outros operadores e usuários, a partir da livre negociação dos termos de 

interconexão e das tarifas de frete. A atuação da ANTT deve ser limitada ao monitoramento de 

indicadores-chave de desempenho e segurança operacional, ao acompanhamento dos investimentos 
                                                           
12 Os contratos de concessão atribuem responsabilidade às concessionárias apenas em relação à preservação da faixa de 
domínio, sem obrigação contratual de realizar intervenções urbanas, como construção de passarelas de pedestres e desativação 
de passagens em nível.  
13 A ANTT instituiu, em março de 2020, a Política de Redução do Fardo Regulatório (PRFR), desenvolvida com o propósito de 
diminuir os gargalos burocráticos do setor, com a eliminação de processos desnecessários ou desproporcionais à finalidade e a 
redução de custos de conformidade e atraso, custos esses relacionados ao atendimento dos requisitos impostos pela atuação 
regulatória, como custos administrativos e de operação. 
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contratados, e à eventual arbitragem de conflitos entre os agentes e de abuso tarifário. Essa proposta 

promove a simplificação do arcabouço regulatório, garante mais segurança jurídica e melhora a qualidade 

do serviço, na medida em que adota a regulação dos fins e resultados. 

A utilização mais eficiente da infraestrutura ferroviária envolve, com toda a probabilidade, uma reforma do 

próprio regime de concessão. Em 2017, 8,6 mil km (31% do total) de malha concedida não eram 

explorados, sendo 6,5 mil km (23% do total) considerados sem condições operacionais pelos 

concessionários. A reforma do marco regulatório de 2011, por meio da Resolução 3.696/11, buscava 

resolver esses dois problemas (saturação e abandono de trechos), com a criação de mecanismo de 

investimento por terceiros na malha saturada. Pela resolução de 2011, a capacidade ociosa de cada trecho 

poderia ser disponibilizada para fins de direito de passagem ou tráfego mútuo por outras concessionárias. 

Nos trechos ferroviários em que não existisse capacidade ociosa, os investimentos de expansão também 

poderiam ser efetuados pela concessionária visitante. Entretanto, as resoluções de 2011 não previam 

instrumentos voltados para induzir o investimento por parte da concessionária em seu próprio trecho; 

apenas introduziu mecanismos para viabilizar eventual investimento de terceiros em empreendimentos de 

seu interesse.  

Pela reforma de 2011, conjugada com os regulamentos vigentes14, trechos concedidos e não explorados 

(capacidade vinculada igual a zero) poderiam ser devolvidos pelo concessionário e objeto de nova 

concessão. Porém, na presença de competição potencial, uma alternativa que poderia viabilizar 

economicamente a reativação desses trechos seria a introdução do regime de autorização, promovendo 

investimentos em trechos abandonados ou subutilizados, e, que na maior parte dos casos, competem com 

rodovias em más condições ou outros modais. Não sendo, portanto, um monopólio natural, devem ter 

liberdade de investimento, operação, venda de serviços e precificação, como propõe o PLS 261, projeto de 

lei que ainda se encontra no Senado. Nos EUA, esse tipo de ferrovia é denominado de shortline, e opera 

em caráter privado e com maior liberdade regulatória. 

Atualmente o marco legal só permite exploração por entidades privadas de ferrovias no modelo de 

concessão. Mas esse modelo não é necessariamente superior ao modelo de autorização que possibilita 

maior liberdade de mercado, desde que haja competição real ou potencial – intramodal ou intermodal - ao 

longo do corredor ferroviário. As shortlines podem ser uma solução de transição e não devem se restringir 

a trechos já construídos, pois há no país grande potencial de investimento greenfield, conectando centros 

de carga com portos, além de outros modais de transporte. Mas no médio e longo prazo, é importante 

superar o regime de concessão e promover, para o setor no seu conjunto, uma redução sistemática da 

carga regulatória e uma mudança de compreensão da própria concepção de regulação. 

As mudanças no arcabouço regulatório e normas subjacentes são também necessárias pelos incentivos 

adversos ao investimento por conta da forma como este é contabilizado pelo regulador. Há, de modo 

geral, forte dissonância entre os valores aceitos pelo regulador, e os orçamentos de projetos ferroviários 

executados pelo setor privado e seus gastos efetivados. A razão é que os parâmetros e técnicas de cálculo 

para os orçamentos são referenciados pelo Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), criado e 

atualizado pelo DNIT. O SICRO tem papel importante para referência de obras públicas de transporte, 

sendo adequado para projetos de construção de rodovias. Entretanto, para o setor ferroviário, o 

mapeamento do sistema é irregular e impreciso, o que subestima o orçamento e o consequente 

                                                           
14 Título 6 da Resolução nº 44/2002 
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investimento das concessionárias em suas malhas15. A subestimativa do montante investido é ainda mais 

grave no cenário de renovação antecipada, no qual os valores de investimento fazem parte das obrigações 

contratuais das concessionárias16.  

Uma solução seria a transição do sistema de custo referencial para certificação de projetos, consistente 

com a experiência internacional. Em linhas gerais, as concessionárias ou construtoras ferroviárias 

contratam companhia especializada em gerenciamento de projetos para estimar, controlar e verificar os 

custos durante todas as fases da obra, atestando, na conclusão, o dispêndio total. Esse modelo reduz as 

assimetrias entre orçamento e o valor executado na obra, garante mais previsibilidade para as empresas, e 

permite o acompanhamento pelo Poder Público dos investimentos do setor privado de forma mais precisa 

e transparente. 

Quais seriam, então, as bases de uma reforma regulatória que atendesse os princípios de racionalidade e 

eficiência na operação do setor e na alocação dos recursos, competitividade do sistema logístico do país, e 

maximização dos ganhos de bem-estar? 

Primeiro, introduzir competição tanto no âmbito intramodal, como entre modais, lembrando que o setor 

rodoviário em particular é basicamente desregulamentado. Neste sentido devem-se promover ganhos de 

eficiência via modernização e inovação, sem, contudo, onerar excessivamente o setor na esfera 

regulatória, o que objetivamente impediria uma ampliação da sua participação na matriz de transportes. 

Em outras palavras, deve-se procurar reduzir a carga regulatória levando em consideração que a regulação 

via concessão é apropriada em condições de efetivo monopólio natural e sem espaço para competição, 

inclusive potencial, que não necessariamente se obtém para todas as malhas e trechos.  

Segundo, promover complementariedades e facilitar a articulação entre modais, não apenas no âmbito 

rodoferroviário, mas também a maior integração ferrovia-portos e outros meios aquaviários. Deve-se ter 

em conta que as ferrovias são mais competitivas na medida em que se conectam tanto com outras 

ferrovias, acessam diretamente os portos e ainda se alimentam – e são alimentadas – por rodovias e 

hidrovias, dentre outros modais. A eficiência do sistema – e a economia do país – obtêm ganhos 

significativos com a integração dos modais e seu funcionamento sem interrupções ou desconexões. Nesse 

sentido, a regulação deve considerar a necessidade de flexibilidade e adaptabilidade das ferrovias tanto 

para concorrer como cooperar com os demais modais. 

Terceiro, no desenho das reformas no âmbito operacional do setor, há ao menos duas considerações que 

não podem escapar ao regulador: por um lado, a natureza da operação ferroviária e as peculiaridades no 

transporte de cada tipo de produto. Assim, no caso de commodities minerais, por exemplo, a opção mais 

eficiente é o modelo verticalmente integrado mina-ferrovia-porto; por outro lado, há mais espaço para a 

atuação de operadores ferroviários independentes no transporte de carga geral e contêiner, e a regulação 

deve comportar essa opção. Por outro, qualquer que seja o desenho, a regulação necessita contabilizar os 

custos de transação envolvidos nas mudanças, no âmbito do exercício de avaliação de impacto regulatório. 

No caso específico de ferrovias, dado os elevados custos fixos e o elemento de rigidez associado ao modal, 

                                                           
15 Preços de materiais e serviços de construção abaixo do valor de mercado distorcem o custo efetivo das obras, com desvios 
entre 26% e 72% do custo estimado, com média de 44,1%. Tal variação revela o alto grau de imprecisão da metodologia vigente 
e representa um desincentivo os investimentos, cujo valor é de fato muito superior ao registrado pela ANTT. 
16 Mesmo o Sistema de Custos Referenciais Ferroviários (SICFER), apresentado pela ANTT em 2019, com base numa pesquisa de 
preços mais completa, ainda é problemático para auferir os custos de construções ferroviárias, na medida em que não 
contempla integralmente as especificidades dos projetos, como interrupções não programadas, obras complementares, 
entraves ambientais e outras interferências externas. 
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mudanças que aparentam trazer ganhos podem na realidade levar a perdas significativas de bem-estar (no 

sentido econômico).  

Finalmente, segurança jurídica e previsibilidade regulatória são essenciais para redução do prêmio de risco 

de qualquer atividade regulada. Nesse sentido tanto o desenho da regulação quanto os termos do contrato 

de concessão (ou eventualmente autorização, se houver) devem mirar não apenas o objetivo de permitir 

melhoras operacionais, e incentivar a inovação e os ganhos de produtividade no setor, como promover 

investimentos, fundamentalmente privados, mirando resultados – uma regulação finalística - e evitando 

práticas de expropriação regulatória com base em normas e métodos desatualizados. A regulação deve 

estar voltada para promover investimentos eficientes, direcionados para remover os gargalos do setor, 

reduzindo seus custos frente a outros modais, promovendo sua integração e conexão, e ainda ampliando a 

malha para – no seu conjunto – reduzir os custos logísticos do país. Um instrumento essencial nesse 

processo são as renovações antecipadas, objeto da seção 5.   
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Seção 5 – A Renovação Antecipada das Concessões Ferroviárias e  
o Novo Ambiente Contratual 

 

A renovação dos contratos, prevista na Lei 13.448/17, seria possivelmente a oportunidade maior de 

modernização do setor desde a desestatização da RFFSA, com a atualização dos contratos de concessão e 

uma rediscussão do marco regulatório. O redesenho do arcabouço regulatório deveria priorizar a eficiência 

operacional e o aumento de produtividade das linhas férreas existentes, sem, contudo, se calcar no micro 

gerenciamento pelo regulador, mas observando os resultados dos serviços; e preencher vácuos 

regulatórios no âmbito do planejamento de investimentos e resolução de conflitos urbanos.  

Os novos contratos não abandonam de todo o que pode ser caracterizado por uma carga regulatória 

excessiva que dificulta respostas eficientes das empresas a mudanças em tecnologias e dinâmica de 

mercado. A renovação dos contratos de concessão estabelece um determinado nível de investimento 

mínimo de contrapartida, definida no Plano de Investimentos pela ANTT, que mapeia e estipula obras 

prioritárias, com as respectivas localizações, prazos de conclusão e estimativa de custos. Ao mesmo tempo, 

os novos contratos estabelecem um gatilho de investimentos para evitar a saturação das malhas17, e 

cláusulas de garantia de execução e de alocação de riscos18, objetos relevantes e não contemplados 

anteriormente. Falta avançar num processo estruturado de desregulamentação consistente com o 

interesse público. 

A repactuação dos contratos atuais, além de antecipar investimentos nas malhas que seriam realizados 

apenas a prazo mais longo (5 a 10 anos), e impedir a deterioração da malha por força do problema clássico 

de fim de concessão, viabiliza ainda os denominados “investimentos cruzados”19, novos projetos 

ferroviários relevantes para a logística de transporte de carga do país. Nesta Carta é feita a projeção dos 

investimentos anuais – neste e nos próximos seis anos - sob dois cenários: com e sem renovação 

antecipada. No primeiro caso, os investimentos atingem R$43,6 bilhões versus R$24,4 bilhões sem 

renovação, uma diferença de R$19,2 bilhões (Quadro 6). Vale notar que a diferença entre os investimentos 

nos dois cenários se amplia na medida em que se aproximam os anos finais (as concessões expiram entre 

2026 e 2028), corolário da questão conhecida de fim de contrato de concessão20. A renovação antecipada 

garante maior estabilidade para que as empresas planejem e elaborem projetos de modernização e 

expansão, cujo retorno se daria somente no médio e longo prazo, num setor caracterizado por elevados 

custos afundados e longos ciclos de investimento. 

                                                           
17 “Investimentos Condicionados à Demanda”: caso a ferrovia atinja 90% no índice de Saturação da Ferrovia deve realizar 

investimentos para adequar sua capacidade operacional.  

18 O contrato determina um valor de Garantia de Execução, reajustado anualmente, a ser pago pela Concessionária em casos de 
descumprimento contratual. O contrato também define claramente as atividades cujo risco é da concessionária ou da 
concedente, reduzindo a insegurança jurídica. 
19 No caso da Vale, cujas ferrovias já foram duplicadas e a capacidade atual atende à demanda projetada, a solução é o 
investimento cruzado, no qual a Vale se compromete a construir a FICO, como contrapartida da renovação da EFVM e EFC. A 
proposta é vantajosa, já que a concessionária tem capacidade técnica para realizar a obra e viabiliza um importante corredor 
para escoamento de grãos. 
20 Ver, por exemplo, Guasch, J. Luis (2004). Granting and Renegotiating Infrastructure Concessions: Doing it Right. The World 

Bank; e Oliveira, G. Desafios da infraestrutura no Brasil. Editora Trevisan, 2018. 
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Quadro 6: Trajetória dos Investimentos Privados em Ferrovias21  

2020-26, R$ Bilhões correntes 

 

 

 

 

 

 

A partir da decomposição dos investimentos (Quadro 7), é possível constatar ainda que os valores 

projetados no caso de renovação antecipada são maiores para todos os grupos de investimento, com 

destaque para “Infraestrutura e Superestrutura”, no qual a diferença atinge R$ 11,6 bilhões no período ou 

60% da diferença total. Esses investimentos (obras civis, dentre outros) são particularmente relevantes no 

curto e médio prazo na geração de renda e emprego – isto é, numa perspectiva de “demanda” – ainda que 

seu efeito maior seja sobre a oferta de serviços, os custos de logística e a competitividade da economia. 

Quadro 7: Trajetória da Diferença dos Investimentos Privados – Por Grupo 

2020-26, R$ Bilhões correntes 

                                                           
21 Valores são referentes aos investimentos em capacidade e desempenho nas malhas concedidas (via permanente, material 
rodante, sinalização, etc.) e não incluem os investimentos em obras de redução de conflito urbano. Para o cenário “com 
renovação”, foram consideradas as renovações antecipadas da MRS, EFC, EFVM e FCA, TLSA e Rumo Malha Sul (o contrato da 
RMP já foi renovado e o valor a ser investido é constante nos dois cenários). O valor projetado pela FCA em 2020 é baseado no 
Plano Trienal de Investimentos declarado à ANTT.  

Cenários 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

Sem Renovação 4,78 4,33 4,92 3,42 2,75 2,51 1,68 24,40 

Com Renovação 5,62 6,62 8,12 6,93 6,11 6,23 4,01 43,63 

Grupo de Investimentos 
Diferença – Com e Sem Renovação  

Total 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Locomotiva e Vagões 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 1,0 0,2 2,2 

Infraestrutura e Superestrutura 0,3 1,0 2,0 2,4 2,4 1,9 1,6 11,6 

Sinalização 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 1,1 

Máquinas e Equipamentos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

Sustaining 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 

Outros 0,2 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,3 3,6 

Total 0,8 2,3 3,2 3,5 3,4 3,7 2,3 19,2 

Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelas concessionárias: RUMO, VALE, MRS, VLI, FTC e FTL 

Fonte: ver Quadro 6 
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O compromisso de investimentos contratuais se estende também para as obras de minimização de 

conflitos urbanos incluídas no Plano de Investimentos Obrigatórios, cuja responsabilidade é atribuída 

integralmente às concessionárias, eliminando certa ambiguidade existente nos contratos iniciais. É 

importante ressaltar que a renovação dos contratos de concessão pode ser um mecanismo que irá acelerar 

a resolução dos conflitos na faixa de domínio.  

De fato, as concessionárias já possuem o inventário das invasões e são as atuais titulares das ações 

judiciais possessórias em curso, além de deterem uma longa experiência em lidar com as dificuldades de 

assegurar a integridade da faixa de domínio. A eficácia das ações seria predicada, contudo, num plano de 

ação no qual o Ministério da Infraestrutura e a ANTT tenham o dever de fiscalizar as faixas de domínio, 

enquanto que o Ministério do Desenvolvimento Regional, junto ao Ministério Público, se comprometeria 

com o planejamento urbano da área, de forma a realocar os moradores para complexos residenciais, 

incluindo-os em programas de habitação federais. Já a concessionária assumiria a responsabilidade de 

solicitar os mandados de reintegração de posse, retirar as construções, e promover ações de proteção das 

faixas de domínio para impedir novas invasões.  

O impacto dos investimentos previstos com a renovação antecipada vai além da própria malha, e incluem 

seu entorno e o sistema ferroviário – e de logística de transportes - no seu conjunto. Ainda assim, os 

efeitos mais imediatos irão se traduzir na maior segurança do trânsito ferroviário e produtividade do setor 

nos próximos anos, com a expansão de capacidade das vias, o aumento da velocidade dos trens e a 

redução do transit time22. Como corolário do aumento de capacidade e eficiência, parte da carga 

rodoviária será captada pelas ferrovias, resultando na redução do preço do frete para o usuário e, 

consequentemente, do custo logístico do país23.  

Além da definição do cronograma e acompanhamento de investimentos obrigatórios, os novos contratos 

incorporam mudanças regulatórias essenciais para a operação ferroviária. Entre as adições está a diretriz 

para ampliação do compartilhamento de infraestrutura, com o objetivo de garantir, de forma isonômica, o 

direito de acesso a todos os operadores ferroviários e fomentar a concorrência setorial. 

O debate a respeito do compartilhamento de malha é especialmente importante dada a configuração do 

setor ferroviário brasileiro, composto por malhas operadas individualmente por diferentes empresas 

verticalmente integradas24. A interconexão entre as operadoras é garantida nos contratos de concessão 

assinados na década de 1990, sob os termos que a concessionária “garante o tráfego mútuo ou, no caso de 

sua impossibilidade, permite o direito de passagem”. A preferência ao tráfego mútuo reduz a agilidade da 

operação, eleva o custo para o visitante e o torna mais dependente do operador visitado, que, por essas 

razões, tem incentivos a declarar o tráfego mútuo em detrimento do direito de passagem. 

Esse problema foi endereçado no escopo das reformas de 2011, por meio da Resolução 3.695/11, que 

especificou as situações que caracterizam a impossibilidade do tráfego mútuo e determinam o recurso ao 

direito de passagem, com a introdução de mecanismos para que o concessionário visitante reivindique 

                                                           
22 Tempo médio de percurso. 
23 No caso da Malha Paulista, com os investimentos previstos, a capacidade saltará de 30 milhões de toneladas para 75 milhões 

de toneladas até 2023, a velocidade média comercial aumentará de 13,8 Km/h para 17,5 Km/h e a velocidade média de percurso 
aumentará de 15,2 Km/h para 23,9 Km/h nos primeiros 5 anos de prorrogação. De acordo com o Estudo Técnico de 
Fundamentação da Vantagem de Prorrogação da RMP, o benefício monetizável da redução do frete é R$ 2,7 bilhões. 
24 A maioria das concessionárias é dependente da interconexão para escoar suas mercadorias, via portos. Em 2016, as cargas 
associadas a tráfego mútuo ou direito de passagem na FNSTN, RMN, FCA, RMP e RMO foram, respectivamente, 59.2%, 57.6%, 
42.4%, 17.4% e 15% de suas produções. 
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esse direito. A Lei 13.448/17 reconhece a necessidade de adoção de diretrizes mais flexíveis de 

compartilhamento da malha concedida, e abole a preferência do tráfego mútuo em relação ao direito de 

passagem, além de estender a garantia contratual de acesso a essa malha ao operador ferroviário 

independente25. Os novos contratos formalizam essa regulamentação, e definem como prioritário o direito 

de passagem e os critérios técnicos para a interoperabilidade, assegurando a interconexão e redução da 

ociosidade dos trechos26. Um futuro passo para o setor é a instituição do direito de passagem como forma 

obrigatória para compartilhamento das vias27, já que o modelo, além de apresentar baixos riscos28, é o 

mais eficiente para reduzir os custos operacionais, viabilizar projetos de conexão ferroviária e aumentar a 

concorrência intramodal. 

Finalmente, quanto aos indicadores de qualidade de serviço, os novos contratos mantêm a regulação de 

metas anuais de segurança e produção, e ratificam as normas infralegais (em especial a Resolução ANTT 

n.º 5.831/2018) que estabelecem a apuração de metas por trecho, em substituição à meta global de 

produção. Uma regulação dessa natureza, ao desconsiderar o caráter mutável do fluxo de cargas (e outras 

variações exógenas às concessionárias), é inconsistente com as melhores práticas regulatórias, gera 

potencialmente ineficiências e aumenta os custos de operação no setor29. Nesta perspectiva, a atualização 

contratual traz também parâmetros técnicos de desempenho da infraestrutura, superestrutura, velocidade 

média comercial e frota principal a serem cumpridos pela concessionária. Deve-se advertir que o risco e os 

custos associados a uma intervenção regulatória excessiva não devem ser subestimados, e os princípios 

enunciados de boa regulação sugeridos na seção anterior – e de redução da carga regulatória, inclusive à 

luz da nova Lei das Agências aprovada em 2019 – devem ser seguidos, dada a importância de delimitar a 

gestão regulatória não apenas para a eficiência da operação ferroviária, mas pelo risco à modernização do 

setor. 

De modo geral, as inovações trazidas pelos contratos de renovação antecipada os tornam instrumentos 

legais mais completos e claros, e representam avanços ao longo de várias dimensões. Primeiro, os novos 

contratos são poderosos incentivos ao investimento pelas concessionárias num horizonte relativamente 

curto, tanto em malhas existentes quanto na ampliação do sistema no país. Segundo, os termos 

contratuais facilitam e provêm o compartilhamento da infraestrutura, estimulando a competição 

intramodal e a competitividade do setor. E, não menos importante, representam um estímulo à urgente 

resolução dos conflitos urbanos, ainda que esta dependa não apenas dos concessionários e da ANTT, mas 

de outros órgãos de Estado.  

 

                                                           
25 A figura do operador ferroviário independente é uma pessoa jurídica autorizada a realizar ou prestar o serviço de transporte 
ferroviário de cargas, não associado à exploração de infraestrutura ferroviária, para si ou para terceiros, e sua atuação foi 
regulamentada na Resolução 4.348/14 da ANTT. 
26 A ANTT define a obrigação de disponibilidade de capacidade para terceiros, a partir da capacidade ociosa declarada pela 
concessionária. Em caso de saturação da ferrovia, a concessionária deverá realizar investimentos de expansão para atender a 
demanda de outros operadores.  
27 Seria necessária a publicação de novo decreto do Regulamento do Transporte Ferroviário. 
28 O modelo pode permitir um eventual cream skimming, onde os novos entrantes capturam trechos mais lucrativos, 
prejudicando o desempenho financeiro das concessionárias (ver CNI, “A Nova Reforma Regulatória no Setor Ferroviário” Brasília, 
2013). Entretanto, tal situação ocorreria apenas em caso de definição de disponibilidade mínima para terceiros superior à 
capacidade ociosa dos trechos.  
29 O estabelecimento de metas de produção depende, é claro, da variação de demanda e outros fatores externos à 
concessionária. Uma meta de capacidade certificada independentemente, de forma a garantir disponibilidade de transporte em 
um determinado trecho se houver a correspondente procura, atenderia a finalidade da concessão e o interesse público. 
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A repactuação dos contratos de concessão ferroviários, que permite a melhoria da qualidade da 

infraestrutura e do serviço ferroviário no país, é, talvez, o passo mais relevante para se reequilibrar 

progressivamente – ou ao menos impedir maior deterioração – da participação das ferrovias na matriz de 

transportes no país, cuja modernização está sendo impulsionada por um grande programa de concessões 

rodoviárias, e de expansão portuária. A terceira onda de investimentos – após a desestatização da RFFSA e 

a renovação antecipada dos contratos – viria com a redução do fardo regulatório no bojo de uma reforma 

que tenha por referência um novo regime, mais flexível e consistente com um ambiente mais distante de 

um monopólio natural, em que predominam as forças de competição entre modais e no interior do próprio 

modal ferroviário.  
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Seção 6 – Conclusão 
 

Esta Carta tem por foco o setor ferroviário no país. Historicamente, e até meados dos anos 1990, o setor 

sofreu elevada degradação em função da instabilidade macroeconômica e crise fiscal. A desestatização da 

RFFSA e da Fepasa foram importantes marcos, na medida em que possibilitaram a recuperação e 

modernização das malhas, expansão da produção e produtividade, e redução dos índices de acidentes.   

O protagonismo privado foi modulado nos anos do PAC (2007-14), com a expansão dos investimentos 

públicos, cuja má alocação e baixa produtividade é evidenciada aqui, tanto em termos de sobre custos 

como de prazos excessivos na execução dos projetos. Ainda assim, as concessionárias privadas dominaram 

os investimentos nesse período - e de forma mais acentuada em anos mais recentes -, e na sua maior parte 

voltados a melhorias operacionais e expansão da capacidade. 

O setor se encontra na antevéspera de um novo grande ciclo de investimentos, desta vez acompanhado 

contratualmente com uma atualização do quadro regulatório, com a antecipação das renovações dos 

contratos de concessão. O desafio da regulação é múltiplo: introduzir maior competição e cooperação 

tanto intra quanto intermodal; incentivar melhorias operacionais, e ganhos de produtividade e 

competitividade, ampliando a capacidade de o setor competir com outros modais e a estes se conectar; e 

reduzir a própria carga regulatória, permitindo maior flexibilidade nas decisões operacionais e de 

investimento das concessionárias, e movendo o setor para um regime de autorização, com exceção de 

casos claros de monopólio natural. 

O Brasil tem uma matriz de transporte que necessita refletir um novo equilíbrio, fruto de investimentos 

eficientes em todos os modais, com ênfase particular em ferrovias e hidrovias. O desafio é reduzir os 

custos logísticos e se aproximar daqueles observados em países continentais. Esta Carta lança um olhar 

construtivo sobre um setor que terá um papel de crescente importância na competitividade do país nos 

próximos anos, alicerçado em políticas públicas de qualidade e uma regulação contemporânea.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contato 
 

Inter.B Consultoria Internacional de 
Negócios 
Rua Barão do Flamengo, 22 - sala 1001 
Rio de Janeiro, RJ, 22220-080 
www.interb.com.br 
Tel: +55 21 2556-6945 
Fax: +55 21 2556-2950 
 

../../../../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/GQDDKOHX/www.interb.com.br


 
21 

Anexo I 
 

Investimentos do Setor Ferroviário – 1990 a 2019 

 

 

A 

 

 

 

Ano 
Nominal Real (Valores de 2019) % do PIB 

Público  Privado  Total Público  Privado  Total Privado Total 

1990       2,10 - 2,10 - 0,08% 

1991       1,77 - 1,77 - 0,07% 

1992       1,60 - 1,60 - 0,06% 

1993       2,58 - 2,58 - 0,09% 

1994       0,58 - 0,58 - 0,02% 

1995       0,36 - 0,36 - 0,01% 

1996       0,60 - 0,60 - 0,02% 

1997 0,16 0,40 0,56 0,60 1,48 2,08 0,04% 0,06% 

1998 0,11 0,39 0,50 0,41 1,41 1,82 0,04% 0,05% 

1999 0,05 0,54 0,59 0,15 1,80 1,95 0,05% 0,05% 

2000 0,06 0,62 0,68 0,18 1,95 2,13 0,05% 0,06% 

2001 0,06 0,77 0,83 0,17 2,25 2,42 0,06% 0,06% 

2002 0,06 0,67 0,73 0,15 1,74 1,89 0,05% 0,05% 

2003 0,04 1,09 1,13 0,08 2,60 2,68 0,06% 0,07% 

2004 0,01 1,96 1,97 0,02 4,34 4,36 0,10% 0,10% 

2005 0,04 3,11 3,15 0,09 6,54 6,63 0,14% 0,15% 

2006 0,33 1,79 2,12 0,67 3,63 4,30 0,07% 0,09% 

2007 0,51 1,83 2,34 0,99 3,57 4,56 0,07% 0,09% 

2008 0,92 2,99 3,91 1,69 5,50 7,19 0,10% 0,13% 

2009 0,99 1,95 2,94 1,75 3,43 5,18 0,06% 0,09% 

2010 2,55 3,17 5,72 4,25 5,28 9,52 0,08% 0,15% 

2011 1,56 4,03 5,59 2,44 6,31 8,74 0,09% 0,13% 

2012 1,08 4,08 5,16 1,60 6,03 7,63 0,08% 0,11% 

2013 2,30 3,53 5,83 3,21 4,93 8,13 0,07% 0,11% 

2014 2,68 4,16 6,84 3,51 5,46 8,97 0,07% 0,12% 

2015 2,05 4,74 6,78 2,42 5,61 8,03 0,08% 0,11% 

2016 1,15 8,68 9,83 1,29 9,67 10,96 0,14% 0,16% 

2017 0,61 7,97 8,58 0,66 8,62 9,29 0,12% 0,13% 

2018 0,65 6,41 7,06 0,68 6,68 7,36 0,09% 0,10% 

2019 0,56 4,08 4,64 0,56 4,08 4,64 0,06% 0,06% 

Fonte: Elaboração própria 
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Anexo II 
 

Quadro Comparativo das Mudanças Contratuais 

	

Mudanças	Contratuais	 Contratos	1996/1997	 Contratos	de	Renovação	(baseado	no	contrato	da	RMP)	

Plano	de	Investimentos	

	

Sem	investimentos	mínimos	

obrigatórios	

	
São	estabelecidos	investimentos	mínimos	de	
contrapartida:	
-	Investimentos	com	Prazo	Determinado	

-	Investimentos	Condicionados	à	Demanda	
-	Plano	de	Recuperação	de	Trechos	
-	Possibilidade	de	investimentos	cruzados	
	
Estabelecidos	pela	ANTT		com	localização,	custos	e	prazos.	

Minimização	de	conflitos	
urbanos	

-	faixa	de	domínio:	responsabilidade	
da	Concessionária	
-	outras	obras	urbanas:		não	

estabelecido	

No	Plano	de	Investimentos,	ANTT	estabelece	obras	
prioritárias	(passarelas,	viadutos,	eliminação	de	passagens	
de	nível)	e	suas	estimativas	de	custos	e	prazos	a	serem	

realizadas	pela	concessionária.	

Compartilhamento	da	

Infraestrutura	Ferroviária	

Prioriza	o	Tráfego	Mútuo,	com	pouco	

incentivo	ao	Direito	de	Passagem	

	

Prioriza	o		Direito	de	Passagem,	estabelecendo	critérios	
técnicos	de	operação	e	negociação	de	tarifa		(COE’s)	

Indicadores	para	a	Prestação	
do	Serviço	

São	estabelecidas:	
1	-	Meta	de	acidentes	ferroviários	
(redução	percentual	por	ano)	

2	-	Meta	de	produção	em	TKU	
-	Apurado	por	ferrovia	

São	estabelecidas:	
1	-	Meta	de	acidentes	ferroviários	(valores	de	referência	
de	IAF	e	IAFG	por	ano)	

2	-		Meta	de	produção	em	TKU		
-	Apurado	por	trecho	

Parâmetros	Técnicos	

Estabelecido	posteriormente	pelas	
Resoluções	da	ANTT		

	-	1.431/2006	
-		1.573/2006	
-		2.748/2008	
-		5.232/2016	
	

Pelo	Caderno	de	Obrigações,	são	estabelecidos	
parâmetros	de	desempenho	da:	

- Infraestrutura	(especificações	técnicas	e	de	

medidas)	
- Superestrutura	
- Passagens	de	Nível	
- Instalações	
- Velocidade	Média	Comercial	(velocidade	

máxima)	
- Frota	Principal	(idade	máxima)	

Alocação	de	Risco	 Não	estabelecido	
Estabelece	 relação	 completa	 e	 define	 explicitamente	
quais	atividades	são	de	risco	da	Concessionaria	e	quais	
são	da	Concedente,	reduzindo	a	insegurança	jurídica.	

Garantia	de	Execução	 Não	estabelecido	

Garantia	de	fiel	cumprimento	da	Concessionária	de	suas	

obrigações	contratuais,	em	favor	da	ANTT.	Pode	ser	
utilizada,	por	exemplo,	em	casos	como:	
-	descumprimento	do	Plano	de	Investimentos	
-	 não	pagamento	das	multas	 aplicadas/	parcelas	 de	
Outorga	

-pela	 devolução	 dos	 Bens	 da	 Concessão	 em	
desconformidade	 com	as	 exigências	 estabelecidas	no	
Contrato	

 

 

Fonte: Elaboração própria 


