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CApítulo 1

intRodução

Fábio Ferreira Durço1

A ideia da publicação deste livro remonta o final da década de 1990, quan-
do os jornais impressos traziam uma ampla cobertura do processo de desestati-
zação das ferrovias e enalteciam o renascimento da indústria ferroviária brasilei-
ra. A princípio, eram apenas recortes de jornais arquivados cuidadosamente em 
uma pasta fichário, que funcionaram, primordialmente, como estímulo para 
compreender o que se passava no Brasil e aproximar-me, talvez, da minha ver-
dadeira vocação: a de historiador.

A partir de 2006, depois de reunir uma centena de artigos de jornais sobre 
ferrovias, e já como aluno do curso de pós-graduação lato sensu da Escola de 
Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (EESP), escrevi o primeiro 
trabalho acadêmico sobre o setor ferroviário, que analisou o papel das ferrovias 
no desenvolvimento econômico brasileiro após o processo de desestatização 
iniciado em 1996.

Já em 2011, como aluno do mestrado em economia na EESP, e depois de 
vários anos integrado à Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio 
Vargas (FGV DIREITO SP) direcionei o foco da pesquisa para a questão regu-
latória, em especial sobre o monopólio natural, a concorrência e o risco moral.

Dessa forma, os primeiros capítulos deste livro derivam diretamente da 
minha dissertação de mestrado, denominada “A Regulação do Setor Ferroviário 
Brasileiro: Monopólio Natural, Concorrência e Risco Moral”, que analisou a 
eficiência econômica do arcabouço regulatório do setor ferroviário brasileiro e 
sua influência sobre o desenvolvimento do modal ferroviário no País e sobre as 
empresas detentoras dos atuais contratos de concessão vigentes desde a desesta-
tização das ferrovias, iniciada em 1996.

Minha hipótese é que a regulação, ainda que mínima, foi fundamental, na 
segunda metade da década de 1990, para criar as condições jurídicas e econômicas 

1 Mestre em Economia pela FGV–EESP (2011), pós-graduado em Economia pela FGV–EESP/CEABE (2006), pós-graduação em 
Administração de Empresas (2003) pela FGV–EAESP/CEAG, Graduado em Administração de Empresas (1999). Graduando 
em Direito pela PUC/SP. Foi consultor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD - ONU) e integrou a 
equipe de coordenação do Projeto Pensando o Direito, realizado no âmbito da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério 
da Justiça (SAL-MJ). Desde 2004, trabalha na Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO SP). 
Atualmente, é vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu da FGV DIREITO SP (GVlaw).
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necessárias para a desestatização do setor. Por outro lado, a despeito dos avanços 
econômicos do modal ferroviário nos primeiros quinze anos de concessão, é pos-
sível constatar distorções, exemplificadas pela baixa concorrência, pelo abandono 
de alguns trechos e pela falta de integração entre as malhas ferroviárias.

Ao longo deste livro, também serão avaliadas as premissas da Agência Na-
cional de Transportes Terrestres (ANTT) relativas ao aperfeiçoamento do novo 
marco regulatório do setor, com o intuito de fomentar a concorrência por meio 
da definição de metas de produção por trecho, da devolução de trechos não 
utilizados pelas concessionárias e da definição de critérios mais objetivos para 
calcular o valor do pedágio, de modo a garantir o direito de passagem.

Por essa razão, serão analisados os aspectos históricos do desenvolvimento 
das ferrovias no Brasil, as condições e premissas que nortearam o Estado no pro-
cesso de desestatização, os instrumentos contratuais, os investimentos privados 
nas estradas de ferro, a experiência de outros países na condução de reformas 
para o fortalecimento do transporte ferroviário e finalmente as novas resoluções 
propostas pelo poder concedente em 2011, que são, conjuntamente, intituladas 
“o novo marco regulatório do setor ferroviário”.

O capítulo 2 apresenta uma síntese do histórico das ferrovias brasileiras, 
abrangendo o período de 1854 a 1995. Também são identificadas as mudanças 
políticas, econômicas e sociais que levaram ao colapso da indústria ferroviária 
no Brasil a partir da década de 1980.

O capítulo 3 aborda o processo de desestatização das ferrovias (iniciado em 
1996) e o arcabouço regulatório vigente na segunda metade da década de 1990, 
fundamental para a estruturação jurídica e financeira dos contratos de concessão. 

Já o capítulo 4, de autoria conjunta com Luís Felipe Valerim Pinheiro, ana-
lisa os instrumentos contratuais, em especial em relação ao problema de risco 
moral sobre o direito de passagem. Quando o atual modelo de concessão das 
ferrovias foi elaborado (na primeira metade dos anos 1990), havia uma lógica 
política e econômica bastante diferente da dos dias atuais. O que orientou a 
construção dos contratos de concessão naquela época foi a necessidade de redu-
zir as despesas do Estado brasileiro, por meio da transferência dos déficits das 
estatais para a iniciativa privada. A preocupação principal da desestatização das 
ferrovias era eliminar o déficit. O contrato refletia essa lógica. 

O problema do risco moral sobre o direito de passagem é um dos pontos 
mais relevantes da proposta de alteração do marco regulatório do setor. Con-
forme será apresentado neste livro, essa questão representa um dos principais 
entraves para a falta de competitividade no setor ferroviário.

O capítulo 5 aborda a evolução da indústria ferroviária brasileira ao lon-
go dos últimos quinze anos, sua importância econômica e os desdobramentos 
sobre os setores correlacionados, como indústria de vagões e material rodante. 

Por sua vez, o capítulo 6 apresenta um estudo comparado sobre as refor-
mas introduzidas no sistema de transporte de cargas e passageiros em vários 
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países do mundo, com o objetivo de reverter os decréscimos dos níveis de pro-
dução, em parte, como consequência da competição com automóveis, ônibus, 
caminhões e aviões, além de oleodutos e hidrovias.

Na sequência, o capítulo 7, desenvolvido por Mário Engler Pinto Júnior, 
aprofunda a discussão sobre o uso de instrumentos regulatórios para assegurar 
o compartilhamento da rede existente, apresenta o modelo de separação vertical 
e a nova proposta do governo brasileiro para o setor ferroviário, que prioriza o 
livre acesso. Finalmente, o capítulo aponta alternativas para o uso de contrato 
de parceria público-privada aplicadas ao setor.

Já o capítulo 8, elaborado conjuntamente por Cleveland Prates Teixeira, 
Frederico Araújo Turolla e Pedro Augusto Godeguez da Silva, traz uma discus-
são de dois elementos-chave de desenvolvimento do setor ferroviário: o modelo 
estrutural, incluindo possível cooperação público-privada, e o marco regulatório 
do setor. O capítulo também apresenta a questão de como criar e manter uma 
infraestrutura valendo-se de instrumentos de parceria público-privada (PPP), os 
modelos disponíveis para tanto e uma reflexão sobre a experiência regulatória 
em outros países e sua aplicação, de forma propositiva, ao contexto brasileiro.

Finalmente, o capítulo 9, elaborado por Fernando Scharlack Marcato, con-
textualiza as recentes propostas de alteração do novo modelo regulatório do 
setor ferroviário brasileiro (atualizadas até a data de elaboração deste capítulo) e 
pontua questões que podem impactar em sua estruturação e eficácia. 


