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INTRODUÇÃO
O setor ferroviário cumpriu um papel-chave no desenvolvimento econômico
produtivo de diversos países ao redor do mundo. Muitas nações, como Canadá
e Austrália, com matrizes econômicas originalmente focadas na exportação de
produtos primários e commodities, desenvolveram, em maior ou menor medida,
uma malha ferroviária que permitiu o escoamento da produção para os portos.
Outros países implementaram ferrovias como forma de ocupar e desenvolver
regiões, como os EUA. Ao mesmo tempo, o próprio investimento na indústria
ferroviária muitas vezes funcionou como dinamizador econômico, impulsionando
o desenvolvimento de indústrias adjacentes.
Este setor recebeu ao longo dos anos especial atenção governamental nos
diferentes países. Reguladores testaram diferentes modelos, transitando entre
a maior participação estatal e opções nas quais a iniciativa privada tinha papel
protagonista. Alguns países também experimentaram um regime de exploração
em que uma única entidade operava a infraestrutura (trilhos, faixa de domínio
etc.) e a superestrutura (operação de locomotivas, vagões etc.), enquanto outros
optaram por um regime com entidades separadas para as duas funções. Os desafios
são comuns a todos: achar a fórmula que permita fomentar investimentos, ampliar
cobertura geográfica e garantir preços competitivos e acessíveis para produtores
e passageiros.
No caso brasileiro, as participações dos setores privado e público foram mudando
ao longo do tempo, passando por estatizações e privatizações. O fato é que, ainda
que tenha havido períodos de expansão e investimentos, a malha ferroviária
brasileira não foi capaz de atingir o nível de desenvolvimento requerido pelas
dimensões do país, sobretudo para carga, como se pode ver na Figura 1.
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figura 1 | Ilustração da representatividade do modal ferroviário no transporte de passageiros.
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No contexto econômico atual, em particular a realidade pós-COVID, em que
o Brasil procura fervorosamente tornar a crescer, diminuir os gastos e destravar
investimentos, a ferrovia volta a se apresentar como importante alavanca
viabilizadora de crescimento, na medida em que representa uma opção logística
adicional, o que reduz o custo dos produtos e aumenta a competitividade do Brasil.
Como a situação fiscal do país não permite ao governo sustentar volumosos
investimentos, a regulação do setor ferroviário precisa avançar, com grande foco
em gerar eficiência e produtividade, destravar investimentos da iniciativa privada
e permitir crescimento ao país.
Para isso, e em função da inquestionável necessidade de melhoria da infraestrutura de transporte no Brasil, o momento atual é propício para aprender com
as referências de regulações de outras nações, trazendo os principais aprendizados
e sugestões para o modelo brasileiro, com uma ótica de desenvolver o setor logístico
do país.
Em particular, neste estudo analisamos em profundidade o modelo de regulação
(e do movimento histórico de desregulamentação) dos Estados Unidos.
Acreditamos que o modelo norte-americano traz valiosos aprendizados para o
contexto brasileiro, considerando importantes características: regime de exploração
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“vertical” (mesma entidade operando infraestrutura e prestando serviço
de transporte), investimento liderado pelo setor privado, desregulamentação
bem-sucedida ocorrida na década de 1980 que levou a grande aumento de
produtividade, queda de tarifas e ganho de participação do modo ferroviário.
Além deste país, são estudados outros seis: Austrália, Canadá, Alemanha, Rússia,
África do Sul e México.
Além do benchmark externo, para entender os problemas específicos do país,
bem como testar possíveis soluções para a regulação brasileira, realizamos 90
entrevistas com diferentes especialistas, dentre operadores, clientes, reguladores,
orgãos de controle, ministérios e financiadores.
De forma resumida, conforme movimento observado nos EUA, acreditamos que há
espaço para um grande movimento de simplificação regulatória no Brasil, de modo
que a regulação passe a tratar dos temas mais estratégicos (e menos no “micro”),
e de forma que os custos de investir e operar para o setor privado caiam,
diminuindo os custos para o consumidor final de transporte e destravando
investimentos no setor.

1.1 Ponto de partida

Até a década de 1990, o setor ferroviário do Brasil passava por um momento
de profunda crise e abandono. Como forma de destravar a logística e incentivar
a indústria automotiva nacional, o modo rodoviário foi colocado no centro da
estratégia logística. Rodovias foram construídas em paralelo a trilhos ferroviários,
que por sua vez careciam de investimento, e aos poucos a concorrência intermodal
foi roubando participação das ferrovias no transporte de carga.
A perda da atenção dos agentes, a ineficiência da gestão e a falta de investimentos
levaram as ferrovias a passar por severas dificuldades financeiras. Com o tempo,
a deterioração dos ativos começou a ser evidente, potencializada por manutenção
precária, acidentes e operação ineficiente.
Na década de 1990 foi instaurado o Plano Nacional de Desestatização, que incluía
um amplo pacote de concessões, e do qual as ferrovias faziam parte, começando
assim o processo de privatização via contrato de concessões que durou até
aproximadamente 1998.
Com o início deste novo modelo, as ferrovias inauguraram uma época de aumento
de investimentos, modernização e crescimento da capacidade de transporte.
De fato, nos mais de dez anos transcorridos entre 1997 e 2018, o setor recebeu
o volume de R$ 108 bilhões em investimentos acumulado (atualizado pelo IPCA),
o que se traduziu em aumento do número de locomotivas e vagões em 205%
e 159%, respectivamente. O aumento do investimento e a melhora na preservação
dos ativos levou também a uma significativa queda de 86% no índice de acidentes,
passando de 76 acidentes a cada milhão de trem-km em 1997 para 11 em 2018,
conforme visto na Figura 2.
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Figura 2 | Indicadores de volume transportado e segurança após privatização.

503

375
79 %

76 %

77 %

76 %

341

332

307

299

293

298
77 %

77 %

78 %

77 %

39,4

33,6

35,5

32,9

16,1
10,7
10,4

2016

2012

11,5

2014

13,0

2010

2006

24 %
2018

2008

24 %
2017

2002

21 %
2016

2004

24 %
2015

1998

23 %
2014

14,7

2000

24 %
2013

2005

23 %

25 %

2012

23 %

2011 22 %

20 %

2000

14,7

2018

75 %

53,1

77 %
2010 23 %

137
80 %

1997

20 %

19 %
2015

2018

20 %
2014

20 %

20 %
2013

2017

20 %
2012

18 %

20 %

2016

19 %
2010

2011

30 %

28 %
2000

2005

27 %

Carga
Geral

1997

Minerio

154

221

278

80 %

80 %

82 %

80 %

81 %

80 %

79 %

81 %

74 %

70 %
72 %

73 %

253

288

5,3 %

407

69,3

76 %

491

465

451

454

453

75,5

386

435

3,9 %

Segurança
(em acidentes/milhão de trem-km)

570

Produção do transporte
ferroviário (Bilhões de TKU)
539

Movimentação de carga
(Milhões de TU)

Fonte: ANTF (Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários)

Ainda assim, o setor hoje enfrenta importantes desafios. Por exemplo, as ferrovias
brasileiras estão na 88ª posição no ranking de qualidade de infraestrutura
ferroviária do Banco Mundial, e acima de 30% da malha não é operacional
ou é subutilizada. Mesmo após o aumento dos investimentos e da modernização,
o setor hoje tem um índice de competitividade (CNI) de 4,5 (de 10), abaixo de países
como Canadá (7,4), Austrália (7,3), África do Sul (5,7) e Rússia (5,4), entre outros.

1.2 Contexto atual: setor ferroviário pós-COVID-19

Na perspectiva global do setor ferroviário, a crise do COVID-19 causou queda
de produção das indústrias, e consequente diminuição no número de cargas
transportadas, provocada pelos lockdowns e redução de volumes. No caso
de passageiros, a queda no fluxo foi ainda maior, com as medidas de isolamento
e restrição ao transporte internacional. Neste sentido, muitas empresas ferroviárias
internacionais foram severamente impactadas pela crise.
Ao se analisar o impacto da crise no Brasil, a situação é bem diferente: de fato,
observa-se pequena queda no volume de transporte de cargas – 6% nos primeiros
5 meses de 2020 em comparação com o mesmo período de 2019, segundo dados
da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e ANTF (Associação
Nacional dos Transportadores Ferroviários). Importante ressaltar que a redução
se deve principalmente a fatores externos à COVID-19 (p.ex., alto volume
de chuvas atrapalhando a extração de minérios) e foi mais relevante nos dois
primeiros meses do ano, antes do choque global gerado pela pandemia.
A grande diferença entre o Brasil e demais países é o perfil de carga: no caso
brasileiro, os dois principais componentes da demanda são o minério de ferro
e os produtos agropecuários: 70% e 22% da TKU em 2019, respectivamente,
segundo dados da ANTT.
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No caso do minério, a perspectiva é que a redução do consumo global de minério de
ferro causado pela pandemia tenha pequeno impacto no Brasil, que atua com custos
operacionais competitivos globalmente e possui importante portfólio de projetos.
Assim, o setor projeta aumento na exportação em 2020 em comparação com o ano
anterior e crescimento de 2% ao ano na produção de minério de ferro até 2028,
como se pode ver na Figura 3.

Figura 3 | Composição de cargas ferroviárias e projeções de produção de minério de ferro e agropecuária.
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O principal fator do crescimento de demanda de transporte ferroviário deve ser
os produtos agrícolas, cujas cadeias de exportação foram pouco afetadas pela crise
e possuem boas perspectivas de crescimento no cenário pós-COVID.
No que diz respeito aos investimentos e projetos no segmento ferroviário,
o interesse do governo em apoiar o setor se mantém, na medida em que os fatores
que sustentam a tese de aumento do investimento e criação de novos projetos
no setor ferroviário continuam fortes: o Brasil ainda carece de mais e melhores
opções logísticas e o setor privado permanece interessado em investimentos
(p.ex., repactuação de contratos).
Em outra frente, as crises são propensas a acelerar a adoção de novas tecnologias
na busca por eficiência. Assim, as tecnologias digitais tendem a ganhar mais
destaque nas ferrovias brasileiras. Como exemplo, entrevistamos uma empresa
de plataforma de matching de frete, que mencionou ter atingido nos 2 primeiros
meses da crise suas metas de penetração de mercado para os próximos 2 anos.
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29 mai 2020
(realizado T1)

Além de tecnologias disruptivas, há uma série de melhorias da operação que
podem ser aceleradas pelas operadoras: otimização da manutenção, melhoria
do gerenciamento de ativos, novos modelos de previsão de demanda, novas formas
de precificação e automação dos equipamentos são algumas das aplicações
com grande potencial de impulso tecnológico e analítico.
“Atingimos em 2 meses nossas metas de penetração de 2 anos”
Executivo de plataforma digital de matching de frete
Por último, por mais que represente grande desafio, a COVID-19 pode deflagrar
um momento propício para avançar com a agenda de mudanças regulatórias
no setor ferroviário. Entre os motivos destacam-se:

•

A busca por maior eficiência em um cenário pós-crise sanitária, que demanda
redução dos custos gerados pelo fardo regulatório;

•

A publicação da Resolução n. 5.624, de 10 de março de 2020, pela ANTT,
que instituiu a Política de Redução do Fardo Regulatório com o intuito
de aumentar a eficiência das regulações, e reduzindo os custos;

•

As medidas temporárias emergenciais tomadas pelo Governo Federal e ANTT
que reduziram o fardo regulatório durante a pandemia, como a suspensão
de inspeções e a alteração de 2 horas para 24 horas o prazo de comunicação
de acidente grave, que podem servir de base para resoluções perenes no futuro;

•

O avivamento das discussões sobre a matriz de risco das concessões e eventos
passíveis de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, assim como
os procedimentos para efetuar esse reajuste.

Acreditamos que os resultados de muitas dessas discussões devem servir como
base para uma regulação perene sobre o tema, tendo em vista que o excesso
de regulação torna o setor menos atrativo.
Considerando este contexto, este artigo aprofunda as discussões sobre o modelo
regulatório brasileiro e seus temas operacionais, diagnosticando a situação atual,
comparando-a com diversos países – em especial os EUA – e trazendo sugestões
para otimizar a regulação em um Brasil pós-COVID-19.
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CASO DE ESTUDO
NOS EUA:

THE AMERICAN WAY

O setor ferroviário nos EUA é visto como referência global, com seus 220 mil km
de linhas férreas compondo uma densa malha de trilhos, responsável por mais
de 40% do transporte de cargas no país, segundo a AAR (Association of American
Railroads).
Outra característica interessante da regulação americana foram os ótimos
resultados de uma transformação ocorrida: após um processo de desregulação
ocorrido na década de 1980, o setor se viu em um novo ambiente que abriu
caminho para sair da crise em que se encontrava, tendo importantes impactos
em produtividade, volume transportado, investimentos, queda de tarifa
e retomada da relevância do modo ferroviário de transporte.

2.1 O Staggers Act

Antes da década de 1980, o setor ferroviário americano se encontrava em crise
profunda: infraestrutura antiga, acidentes frequentes, empresas ferroviárias
quebradas. Isso se refletia em um cenário com empresas em falência operando
aproximadamente 20% da malha, falta de capacidade de manutenção de próprias
linhas e queda da participação do setor ferroviário no transporte de 75% para 35%
em 50 anos, segundo dados da AAR e a Transportation Research Forum.
Tal situação impulsionou um processo de desregulação do setor, marcado pela
aprovação do Staggers Rail Act, com o objetivo de recuperá-lo. Os principais efeitos
do ato foram:

•

Maior flexibilização na precificação de tarifas;

•

Permissão de acordos bilaterais entre empresas para determinação
de passagem;

•

Simplificação no processo de venda e abandono de linhas, viabilizando
shortlines;

•

Necessidade de ganhos financeiros adequados reconhecida em lei;

•

Fiscalização somente em casos de abuso.
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A soma desses fatores permitiu a racionalização das operações ferroviárias,
levando ao aumento de capacidade e eficiência para a cadeia logística dos EUA
como um todo.
De início, se viram maiores ganhos de eficiência, com o impacto em aumento
de investimentos concentrado em um segundo momento (após 15 anos
da desregulação). De fato, o processo pode ser classificado em 3 fases,
conforme a Figura 4:
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•

Fase 1: Racionalização e otimização da malha;

•

Fase 2: Investimento para ganho de produtividade;

•

Fase 3: Consolidação de malha e aumento de capacidade.

Na primeira fase, houve consolidação dos maiores operadores ferroviários do país.
Os 75 operadores Class I (que são os maiores) existentes em 1965 se tornaram 7
ao final de 1995, segundo a AAR. Outro fenômeno identificado foi o foco
das operadoras em linhas-tronco, mais rentáveis, e em venda e abandono
de trechos economicamente menos interessantes.
Já na segunda fase pós-Staggers, uma cultura voltada para alto desempenho
ganhou força. Assim, os investimentos em infraestrutura de vias e de sinalização
cresceram, sendo o período também marcado pelo aumento de velocidade
e pela melhora na confiabilidade.
A última fase, ainda em curso, é marcada por maior consolidação, com
investimento focado em duplicação de malha, por melhorias via digital
(p.ex., no modelo de precificação) e por maior oferta de serviços.
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É importante destacar que o Staggers Act não aumentou os investimentos no curto
prazo, e também não fomentou projetos greenfield (novas linhas). De fato, o foco
em aumento de capacidade e ganho de eficiência se traduziu em investimentos
em linhas já existentes. Além disso, na prática houve um encolhimento da malha
desde a desregulação, conforme Figura 5 , apesar do Staggers ter conseguido
reverter a tendência de a ferrovia perder espaço na matriz de transportes,
conforme Figura 6.

Figura5|EvoluçãodamalhaferroviáriadosEUA,pós-Staggers Act.

Fonte: AAR; Análise BCG

Além disso, uma das grandes conquistas do Staggers Act foi o desenvolvimento
do segmento de shortlines, que são linhas de menor porte, com regulação e acordos
trabalhistas simplificados. Hoje estas já representam 29% das linhas dos EUA,
tendo crescido em 50 mil km (+229%) desde o Staggers, conforme a Figura 5,
via investimento brownfield (compra e investimento em trechos existentes).
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Muito da evolução dos shortlines é função da simplificação do processo de venda
e abandono de linhas que o Staggers permitiu. Isso facilitou o processo de troca
de gestão das linhas férreas, que antes era bastante burocrático e engessado. Após
um passado onde eram obrigados legalmente a manter ferrovias antieconômicas,
grandes operadores (os Class I) puderam então abandoná-las ou transferi-las para
investidores específicos. A retomada de shortlines também culminou posteriormente
no surgimento de grandes conglomerados, hoje controladores de mais da metade
dessas linhas.
Ao olhar para o impacto numérico do Staggers Act, fica ainda mais evidente
todos os benefícios proporcionados ao setor. Após 22 anos do ato, segundo a AAR
e o Transportation Research Forum, houve:

•

175% de aumento de produtividade;

•

68% de aumento de volume transportado;

•

60% de queda em tarifa cobrada;

•

65% menos acidentes.

Em um primeiro momento, o impacto operacional foi mais relevante do que
o crescimento do investimento na indústria: nos primeiros 15 anos houve 15%
de aumento no investimento anual, enquanto no período de 15 a 35 anos após
o ato esse aumento foi de 95%.

2.2 O ambiente regulatório atual das ferrovias americanas

Devido ao Staggers Act, as ferrovias americanas hoje estão inseridas em um
ambiente ferroviário bem mais liberal. Nele atuam diversas instituições que de
alguma forma estão relacionadas com a maneira com que o setor é regulamentado
– órgãos reguladores, associações, órgãos federais. Dentre essas diversas entidades,
é possível listar:

•

STB (Surface Transportation Board): órgão regulador independente responsável
pela esfera econômica da regulação;

•

FRA (Federal Railroad Administration): órgão regulador responsável por aspectos
de segurança;

•

NTSB (National Transportation Safety Board): agência investigadora ligada
ao Departamento de Transporte (DOT - Department of Transportation);

•

AAR (Association of American Railroads): principal associação ferroviária do país,
liderada pelas grandes operadoras da América do Norte;

•

AREMA (American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association):
associação de engenharia que provê manuais com diretrizes técnicas a ser
seguidas pelo setor;
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•

ASLRRA (Association of Shortline Railroad Association): associação voltada
à representação e suporte a shortlines;

•

APTA (American Public Transportation Association): associação voltada
ao transporte de passageiros;

•

FTA (Federal Transit Administration): órgão federal com foco em financiamento
e segurança, funcionando como instituição indireta de regulação para
financiados;

•

NMB (National Mediation Board): responsável por mediação entre sindicatos,
operadores e reguladores de temas trabalhistas.

A STB e FRA são os dois principais órgãos responsáveis pela regulação do setor
ferroviário nos EUA: o primeiro por providenciar a regulação de temas econômicos
e o segundo por regular aspectos de segurança.
Além dos dois principais órgãos reguladores, há um grupo de instituições
relevantes para o setor ferroviário americano: as associações. Isso porque elas
possuem grande grau de importância no que tange à padronização de aspectos
técnicos do setor. Inclusive é possível afirmar que, na esfera técnica, o setor é de
certa forma autorregulado. As associações protagonistas no país são: AAR, AREMA,
ASLRRA e APTA.
A AAR é a principal associação da América do Norte, com papel relevante
de autorregulação do setor, sobretudo do ponto de vista técnico. Composta pelos
maiores operadores ferroviários da América do Norte, possui atuação determinante
na padronização técnica da indústria americana. Além disso, tem forte atuação
lobista, se relacionando com os órgãos reguladores e fornecendo espaço de discussão
entre seus membros e afiliados.

2.3 Interconexão

Assim como no Brasil, o direito de passagem nos EUA é previsto em lei, mas deve
ser negociado entre os próprios operadores ferroviários.
Apesar de não ter havido muitas ocorrências na história norte-americana, os casos
de falta de acordo sobre preço e/ou condições de passagem podem ser levados
ao órgão regulador para mediação (STB). Tal modelo se mostra eficiente,
tendo em vista que:

•

Permite a possibilidade de negociação direta entre as empresas que possuem
melhor informação e conhecimento sobre os fatores relevantes da negociação,
com espaço para soluções rápidas e customizadas para cada caso;

•

Possui menor complexidade operacional: o acesso definido por ente externo
poderia gerar alto número de operações, culminando em potenciais atrasos
e acidentes;
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•

Evita uma decisão centralizada que, dada informação ruim, tenderia a gerar
decisões distorcidas;

•

Mediação de não-acordos feita por regulador com jurisprudência sobre o tema,
com baixa taxa de decisões revertidas pela justiça norte-americana.

Na prática, o modelo é montado de forma que a “ameaça” de intervenção estatal
nos casos de conflitos seja o maior incentivo para a resolução de divergências
entre as próprias empresas privadas.

2.4 Tarifa

A tarifa ferroviária também está sujeita à regulação nos EUA. E, se tratando
de um tópico econômico, o órgão responsável por regulá-la também é a STB.
Em suma, como o transporte ferroviário de cargas é visto como uma exploração
de atividade comercial, o frete americano acaba por ser definido pelo mercado.
Ou seja, as tarifas nos EUA são negociadas pelos operadores ferroviários, apesar
de estar sob regulação própria. Isso porque a regulação atua de forma a incidir
apenas em casos de abuso de preço, e não em todo o processo da precificação.
“Regula-se a exceção, não o dia a dia.”
Expert do setor ferroviário americano
Apesar da liberdade na definição do frete cobrado pelo transporte sob trilhos,
um questionamento da tarifa pode ser levado à STB em situações de potencial
abuso. Se a ocorrência se provar verdadeira, a agência reguladora estabelece um
teto tarifário temporário de preço no caso em questão. Contudo, para que a STB
possa ser acionada, são necessários o cumprimento de três critérios:

•

Denúncia de precificação acima de uma tarifa de referência (180% do custo
variável de longo prazo);

•

Percepção de domínio de mercado, com falta de opções alternativas
de escoamento;

•

Ausência de contrato firmado entre agentes livres.

Para o primeiro ponto, o valor de referência é montado via simulação: são estimados
os economics de um operador hipotético (operando na rota em questão) e a tarifa
cobrada não deve ultrapassar 180% dos custos variáveis estimados deste operador.
Já para o segundo critério, é feita uma análise para comprovar a falta de alternativas
de escoamento, incluindo também outros modos de transporte, como rodovias ou
hidrovias. Ou seja, se um embarcador tem alternativa de transporte em caminhões,
por exemplo, ele não possui espaço para pleitear uma intervenção.
Além de ser pouco frequente (menos de 5 casos nos últimos 20 anos), o processo
é, no geral, longo e custoso: em média mais de 3 anos de duração, com custos
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podendo alcançar a casa dos US$ 10 milhões. Novamente, os altos custos
e a ameaça de decisão subótima da intervenção governamental são vistos
como grandes incentivos para a resolução de questões entre os players privados.

2.5 Passageiros

O transporte ferroviário de passageiros nos EUA se concentra em uma grande
empresa estatal, a Amtrak, e conta também com outros operadores locais
de transporte. A estatal é responsável não só por operar rotas que vão de ponta
a ponta do país de dimensões continentais, mas também por operar rotas mais
curtas, porém bastante relevantes, como o corredor Nordeste (ligando Boston
a Washington).
Para viabilizar suas operações, o transporte de passageiros nos EUA conta com
subsídio governamental e requer acesso à infraestrutura ferroviária de operadores
de carga. No caso da Amtrak, conforme relatórios financeiros da própria empresa,
o subsídio somou US$ 1,9 bilhão em 2018, e a empresa ainda assim apresentou
prejuízo.
Em relação à discussão de interconexão com outras infraestruturas, hoje a Amtrak
também se apoia bastante nos trilhos de operadores de carga para transportar
seus clientes, considerando que aproximadamente 70% das milhas-passageiro
da empresa passam por trilhos destes operadores. Tal compartilhamento, porém,
envolve certos desafios operacionais. Por exemplo, a Amtrak não conta com
prioridade para uso de trechos de terceiros, ocasionando muitas vezes longas
esperas para os passageiros quando a empresa não consegue cumprir com os
horários pré-acordados entre ela e o operador de carga dono da via. Ou seja,
a prioridade de passagem é sempre dada conforme negociação entre o operador
da infraestrutura e os operadores de transporte.
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O MODELO
REGULATÓRIO DAS
FERROVIAS BRASILEIRAS:
DIAGNÓSTICO E
RECOMENDAÇÕES
A fim de diagnosticar a regulação ferroviária do Brasil, entrevistamos cerca de 90
pessoas, conforme já mencionado. Mesmo que as opiniões divirjam em temas
relevantes, e ainda que sejam reconhecidos avanços (por exemplo, a ANTT vem
desenvolvendo projetos importantes que miram na redução do fardo regulatório),
há um ponto em comum nas entrevistas: a melhoria do setor ferroviário deve
passar por melhorias da regulação atual.
Para entendermos melhor a situação regulatória na qual as ferrovias brasileiras
estão inseridas, analisamos dois níveis da regulação, com seus respectivos subitens:
1. Modelo regulatório – composto por temas estruturantes da regulação, com
maior potencial de impacto:
a.

Regime de exploração (vertical, horizontal)

b.

Interconexão

c.

Tarifas

d.

Regime de outorga (concessão, autorização etc.)

e.

Autorregulação

f.

Shortlines

g.

Passageiros

2. “Temas operacionais” (p. ex., do arcabouço regulatório, regras em minutas etc.)
– relacionado a temas do dia a dia do modelo regulatório atual:
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a.

Autorização de obras

b.

Inspeções

c.

Projetos associados

d.

Financiamentos, controle e capital

e.

Seguros

f.

Reversibilidade de bens

g.

Metas de segurança e acidentes

h.

Metas de produção

i.

Compartilhamento de risco e equilíbrio econômico-financeiro

j.

Capacidade de rede

k.

Recursos para P&D

l.

Dispersão tarifária

3.1 Diagnóstico e recomendações: modelo regulatório
3.1.1 Regime de exploração
De forma resumida, atualmente existem dois possíveis regimes de outorga para
gestão da malha ferroviária:

•

Modelo vertical: neste modelo, um único agente econômico cumpre as duas
funções, controlar a infraestrutura e operar o transporte ferroviário por cima dela.
Esse agente é responsável pelos investimentos em construção e manutenção tanto
das vias como do material rodante, o que permite otimizar a operação. Dado que
a malha e a operação possuem o mesmo “dono”, este modelo em geral exige regras
claras sobre interconexão para terceiros, para evitar abusos de poder econômico.

•

Modelo horizontal: diferentemente do caso anterior, neste modelo a gestão
da infraestrutura e a operação do transporte ferroviário são realizadas por
agentes econômicos diferentes. No geral, a empresa gestora da infraestrutura
é a responsável pela manutenção das linhas e a empresa operadora pela
manutenção do material rodante. Este modelo é mais fácil de ser aplicado
em geografias onde já existe malha extensa, e não há necessidade de grandes
expansões, em função dos economics desfavoráveis. De fato, na maioria dos países
observados onde o modelo horizontal é aplicado, as administradoras ou são
empresas públicas que recebem regularmente significativas transferências
de capital do governo ou são empresas privadas fortemente subsidiadas.
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A escolha do modelo demanda uma análise ampla que contemple uma série
de variáveis:

•

Facilidade de expansão da malha: No modelo vertical, e se não houver
necessidade de uso de outras malhas, é mais simples para o investidor decidir
e executar a expansão da malha, dado que o mesmo agente controla a operação
e faz a manutenção (logo, o negócio como um todo se torna atrativo para
o player privado). Ainda assim, no geral são necessários subsídios de governo
para expansão. No caso do modelo horizontal, como mencionado anteriormente,
a expansão da linha em geral é feita com forte apoio financeiro público,
seja a administradora de malha uma empresa pública, seja privada;

•

Concorrência: no modelo vertical, onde há malhas adensadas, a competição
acontece entre vias que cobrem os mesmos trechos, e entre modos de
transporte. Já onde as malhas são mais esparsas a competição ocorre somente
entre modos de transportes. Dada a natureza da operação da indústria,
com altos custos fixos e necessidade de escala, há uma marcada tendência
de consolidação entre os agentes, o que prejudica a realidade concorrencial.
Nos mercados que operam no modelo horizontal em geral há maior
multiplicidade de operadores, que são fomentados muitas vezes por tarifa
de uso da infraestrutura subsidiada via aportes do governo. Ao contrário
do modelo vertical, a competição acontece entre operadores dentro da malha,
independentemente da densidade.

•

Complexidade de implantação: a mudança de modelo para o horizontal
implicaria provavelmente em grandes gastos do governo, via reembolsos
de contratos atuais, bem como subsídios recorrentes futuros.

•

Colaboração vs. especialização: no modelo vertical existe a facilidade de
coordenação entre trilhos e trens, dada a titularidade única. A manutenção
fica focada na melhoria da produtividade da operação. De modo contrário, no
modelo horizontal há a possibilidade de ocorrer um conflito de interesse entre
agentes, já que o gestor da infraestrutura possui incentivos para reduzir gastos
com manutenção e há espaço para que aconteçam situações de free-riding.

Para os dois modelos é possível encontrar exemplos internacionais com diferentes
graus de sucesso. No caso do modelo vertical, os Estados Unidos e o Canadá são
países de referência, com o setor apresentando alta eficiência e competitividade.
O setor ferroviário mexicano também funciona no modelo vertical, porém viu
dificuldades em garantir acesso eficaz ao modo. Já a África do Sul, também no
mesmo modelo, enfrentou a queda da participação das ferrovias no transporte
de carga em relação ao modo rodoviário nesse século.
Para o modelo horizontal podemos olhar a Alemanha, onde o setor conta com
grande competição em sua malha, com mais de 100 operadores entre carga e
passageiro. No entanto, a empresa pública que administra a malha só consegue
operar graças aos grandes subsídios recebidos do Estado, acima de €6 bilhões por
ano. Na Rússia, também operando no modelo horizontal, achamos uma operação
eficiente com monopólio estatal tanto na administração da infraestrutura quanto
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na operação, porém também contando com a salvaguarda dos subsídios
(acima de US$ 1 B/ano).
Ainda que alguns agentes entrevistados defendam o modelo horizontal, reconhecese que a conjuntura atual do Brasil, sobretudo de contas públicas, não deixa outra
opção ao país que não seja o modelo vertical. Além disso, caso o país decidisse
adotar o modelo horizontal, a migração seria complexa, custosa e o governo teria
de assumir riscos de mercado (e.g., demanda), além de potenciais muitos bilhões
de reais de desembolso em indenizações.
3.1.2 Interconexão
Na discussão de interconexão estão englobados os temas de tráfego mútuo
e direito de passagem, questões de especial importância dentro do modelo
vertical, dados os questionamentos de que a empresa operadora da infraestrutura
e superestrutura pode dificultar ou impedir a passagem de terceiros para beneficiar
a operação própria. A fim de evitar esse problema, geralmente o órgão regulador
possui atribuições específicas para garantir a existência de mecanismos de controle
sobre o direto de passagem. Para isso, existem alguns modelos:

•

Regulador determina todas condições operacionais: Em alguns casos, o órgão
regulador tem a atribuição de determinar as condições da negociação de acesso.
O processo geralmente é anual e com interação entre empresas e regulador.
Em geral, a empresa divulga slots, preços para passagem e capacidade. Por sua
vez, o órgão regulador decide sobre a igualdade de acesso, os preços e condições.
Desta forma, o papel da agência lhe dá também a capacidade de diminuir
assimetrias de informação.

•

Regulador como árbitro / última instância: Na maioria dos países observados
existe garantia de acesso à infraestrutura prevista em lei, porém os agentes
privados negociam as condições de interconexão, incluindo eventuais
investimentos necessários para expansão. A câmara de arbitragem ou o
regulador só intervêm no caso de disputas que não podem ser resolvidas
entre as partes privadas. Para que esta situação funcione, o órgão regulador
deve possuir poder de decisão sobre as empresas e acesso à informação.
Este é o modelo adotado em países como EUA, Canadá, México, África do Sul
e Austrália, com diferentes graus de intervenção, o que impacta no prazo
e facilidade de implementação das decisões. No caso dos Estados Unidos,
por exemplo, a ação de mediador é superficial, aumentando o prazo de decisão.
No Canadá, por outro lado, existe um árbitro privado com legitimidade para
decidir nos casos de arbitragem, o que tende a acelerar o processo.

Na prática, existe um importante trade-off entre a reserva de capacidade
e o desafio do regulador de assegurar eficiência alocativa. Ou seja, garantir e
disponibilizar diretamente capacidade para o direito de passagem e tráfego mútuo,
por exemplo, pode até aumentar o número de transportadores, porém envolverá
grandes gastos: aumento de custo de transação, complexidade de gestão do tráfego,
continuidade de controle do operador, incerteza quanto ao florescimento de
competidores (barreiras de entrada continuam muito altas), desafio ao regulador
de resolver conflitos devido à assimetria de informação, dentre outros.
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Em termos gerais, os agentes privados possuem maior nível de informação
sobre aspectos técnicos e operacionais e, portanto, maior capacidade de alcançar
condições eficientes para questões complexas. A ingerência governamental
em condições de acesso aumenta a possibilidade de soluções menos eficientes.
Em resumo, acreditamos que a regulação no Brasil deva ter regras flexíveis
e grande participação do setor privado na resolução de conflitos, de modo a:

•

•

•

Promover negociação prévia entre as empresas:

ǟ

A possibilidade de negociação traz celeridade ao processo (menos
interlocutores);

ǟ

Soluções rígidas podem não se adequar a casos específicos;

ǟ

Governo sem acesso a informação e capacitação para resolução de conflitos;

ǟ

Em linha com referências externas;

ANTT ou câmara de arbitragem deve ser acionada em caso de disputa:

ǟ

Diretrizes dadas sobre regras e racional claros;

ǟ

Modelo de regulador-árbitro dá maior agilidade e capacitação para resolução
de casos, enquanto também garante a imparcialidade da solução;

ANTT precisa ser capacitada para garantir resposta ágil e bem fundamentada
aos casos extremos:

ǟ

Sistematizar acesso às informações;

ǟ

Focar em controle dos grandes indicadores de qualidade de serviço
e cumprimento dos contratos.

3.1.3 Tarifas
A tarifa do serviço é um dos principais critérios levados em conta pelos usuários
na hora de escolher a rota e o modo de transporte, tendo sido considerado
em entrevistas com clientes um fator de escolha mais relevante na média que
confiabilidade da entrega, integridade da carga, segurança, tempo de percurso,
eficiência energética e emissões de poluentes.
Sendo determinado pelo mercado, tanto no Brasil como no resto do mundo,
os preços são estabelecidos da mesma forma: maximizando o retorno do prestador
de serviço, sendo limitado pela regulação e competição (entre competidores
do mesmo modo ou com outros modos de transporte). Ou seja, as operadoras
brasileiras, precificando de forma racional, estabelecem preços em geral logo
abaixo da alternativa logística mais cara, que no Brasil para grande parte do
volume de carga são os caminhões. Com isso, um eventual aumento de tarifa
rodoviária (p. ex., via tabela de frete) tende a aumentar também a tarifa
ferroviária.
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Outro ponto polêmico que estudamos foi como a tarifa ferroviária no Brasil
se compara com a de outros países. Ainda que seja bastante complexo comparar
tarifas, visto que vários fatores as influenciam (tipo de carga, tamanho e densidade
da malha, custos de combustíveis, dentre outros), não identificamos grandes
diferenças em termos absolutos, conforme Figura 7.

Figura 7 | Proxy da tarifa: receita/ton-km de players selecionados em diferentes países.
Monopólio estatal, falta de
regulador e de mecanismo
para desaﬁo de preços

Receita/ton-km de principais players em diferentes países (em
USD/ton-km, 2017)

Empresa conta com
subsídios governamentais
e menor preço de diesel

Operador
ferroviário
Tipo de carga
Tamanho de malha
(em km)
Preço do diesel
(USD/litro)

0,038

0,040

Austrália

EUA

México

Aurizon

Union Paciﬁc

KCS

Agro, produtos
industriais

Carvão,
minério de
ferro, outros

Agro, químicos,
carvão, bens
industriais

Bens
industriais,
agro

8k

12k

2,7k

51,7k

3,6k

0,94

0,94

1,01

0,007

0,035

0,037

0,037

0,038

Rússia

Canadá

Brasil

Brasil

RZD

CN

VLI

Rumo

Agro,
químicos,
carvão, bens
industriais

Petróleo e
quím., metais/
minerais,
grãos/fertiliz.

85,2k

32,8k
0,88

0,55

Distâncias menores e
preço do diesel impactam
preço médio de frete

Modelo misto:
horizontal e
vertical

Agro, produtos
industriais

0,70

0,055

0,057

Alemanha África do Sul
DB Cargo AG

Transnet

Auto, petro e
Agro, carvão,
quím., carvão, auto., metais/
metais/minerais
minerais

0,85

33k
1,40

Fonte: Relatório financeiro de operadores; Bloomberg; Statista; Análise BCG

Quem se destaca com tarifas menores entre os países analisados é a Rússia,
com uma receita de 0,007 USD/ton-km, o que se explica pelo monopólio estatal
com subsídios governamentais. O país também usufrui de um preço relativamente
menor do diesel. Por outro lado, existem casos como o da Alemanha e da África
do Sul, que possuem tarifas maiores (0,055 e 0,057, respectivamente). No caso
da Alemanha o valor devem-se a distâncias médias menores e ao preço do diesel,
além do perfil de carga. Na África do Sul, ainda que o setor esteja sob um monopólio
estatal, há falta de condições de mercado ou um outro mecanismo que desafie
a definição de preços.
Um outro ponto relevante é que nos diferentes países existem mecanismos
para conter “abusos” de tarifas de operadores ferroviários. No Brasil as tarifas-teto
cumprem este papel, sendo homologadas pela ANTT. Nelas há uma parcela fixa
por unidade de carga que é diferente para cada concessão, e uma parcela variável
por distância percorrida (faixas km). Concessionárias não podem cobrar acima
deste price cap. Por outro lado, os Estados Unidos, como já mencionado, possuem
conceito similar, mas modelo diferente: somente há intervenção se o preço cobrado
estiver acima de um teto (180% do custo variável teórico simulado), desde que não
haja contrato firmado entre agentes livres e que o consumidor não possua
alternativas logísticas (p.ex., caminhão).
A grande liberdade tarifária do modelo americano é tida como um fator-chave
para aumento de produtividade e investimentos pós-Staggers, já que implica
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21k
0,95

Ø 0,038

na simplificação regulatória, maior clareza na regulação tarifária e maior autonomia
para definição de tarifas e políticas comerciais, bem como menor necessidade de
intervenção governamental, o que por sua vez destrava investimentos. Neste sentido,
acreditamos que o modelo deva ser replicado no Brasil.
Há de se reconhecer, entretanto, que do ponto de vista de nação, a liberalidade
tarifária não abaixa os altos preços de frete, fator-chave para a competitividade
do país. Nos EUA e Austrália, por exemplo, há maior densidade de malha,
o que favorece a competição entre operadores ferroviários, atrelado ao fato que,
em muitas regiões, existe a opção de escoamento via barcaça. Acreditamos
que a redução de frete virá apenas com o aumento de opções logísticas,
e não com um controle artificial (e inviável) das tarifas.
O exemplo da tabela de frete pós-crise dos caminhoneiros mostra como é
praticamente impossível determinar centralmente e controlar preços. Existem
muitas variáveis que afetam o preço, e elas são dinâmicas. Qualquer tentativa
será bem imprecisa, incompleta e difícil de se controlar.
O problema é que para ter crescimento da relevância de ferrovia via expansão
de malha, são necessários subsídios ou cofinanciamento do governo, já que projetos
greenfield de ferrovias apresentam no geral baixo retorno em função de seus riscos
e economics. No cenário atual de crise fiscal brasileira, o governo tem opções
de fomentar investimentos via repactuação dos contratos de concessão, seja com
o aumento de capacidade na malha atual, seja com novas linhas via contrapartida
de investimento.
3.1.4 Regime de outorga
Uma outra discussão relevante dentro do marco regulatório envolve o tipo
de regime no qual se encaixam os contratos de obras e operações ferroviárias.
Para fins desta discussão centraremos em dois deles: autorização e concessão.
Ao analisarmos a evolução regulatória de outros setores-chaves de infraestrutura
no Brasil, podemos extrair alguns aprendizados sobre como foram contornados
alguns dos desafios em comum aos das ferrovias.
No caso do setor portuário, por exemplo, há a convivência de dois modelos de
outorga diferentes. Em 2013 o setor empreendeu uma reforma ampla na tentativa
de atrair a participação de empresas privadas e assim destravar investimentos,
porém fazendo as ressalvas necessárias para garantir certo nível de isonomia
concorrencial.
Na prática, com a aprovação da Lei dos Portos, em 2013, houve importante
destravamento de investimentos privados, como indicam as movimentações
dos Terminais de Uso Privativo (TUPs – privados), que cresceram 26% entre
2013 e 2018, enquanto em Portos Organizados (POs – públicos) as movimentações
aumentaram 11%, segundo os Ministérios de Economia e de Infraestrutura.
Do ponto de vista do investidor, em geral, investir em TUPs envolvem maiores
riscos de obra e licenciamento (enquanto normalmente investimentos em
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terminais tendem a ser brownfield). Por outro lado, pela sua natureza,
os POs possuem mais amarras regulatórias:

•

Os projetos de TUPs possuem baixo nível de rejeição, sendo a maior parte
dos projetos aprovados;

•

Processo de autorização de TUPs tende a ser mais curto que o de concessões,
pois depende de menos agentes e tem menos etapas;

•

TUPs têm em geral mão de obra mais eficiente (produtiva), barata e flexível
ao utilizarem contratação direta, enquanto POs devem contratar mão de obra
via OGMO (órgão gestor de mão de obra);

•

Os POs devem encaminhar pedido formal à Agência Nacional de Transportes
Aquaviários – ANTAQ, com entrega de documentação e justificativa, para
solicitar a aprovação de reajuste tarifário.

Considerando o setor ferroviário, acreditamos que o modelo de autorizações tem
potencial de destravar investimentos. Afinal, pela sua simplificação regulatória,
as autorizações tendem a tornar os investimentos mais atrativos, sobretudo ao
reduzir os custos da operação – p.ex., obras, inspeções, seguros, reequilíbrios
e outros. Além disso, o modelo abre a possibilidade de projetos atenderem
demandas setoriais e regionais específicas, além de possível maior prazo para
amortização de investimento e maior liberdade de determinação de preços.
De forma agregada, tal mudança traria benefícios para o país, como modernização
de trechos existentes, a ocupação de trechos inoperantes, aumento da capacidade
e potencial expansão da malha (ainda que pequeno), possível maior competição
no setor e a possibilidade de melhoria regulatória para o segmento como um todo.
Indo além, o ideal seria não só haver a liberação das novas autorizações, como
também as atuais concessões migrarem para autorização. Desta forma, haveria
simplificação regulatória isonômica para todo o setor, aproximando a regulação
brasileira ao modelo americano. Contudo, é inegável a alta complexidade deste
movimento, considerando não somente as questões legais e contratuais,
como o processo de repactuação dos contratos de concessões em andamento.
3.1.5 Autorregulação
A autorregulação pode tomar diferentes formas. No caso da América do Norte,
por exemplo, o foco de atuação do autorregulador (ARR) está em definir os padrões
operacionais e técnicos de equipamentos e sistemas, garantir o alinhamento entre
os padrões definidos pela associação e pelo regulador, e funcionar como canal
de interação entre operadores ferroviários e órgãos reguladores. Esse modelo
de autorregulação permite uma maior autonomia e eficácia na discussão e definição
de aspectos técnicos, assim como em agilidade na tomada de decisões referente
à operação.
A questão da definição dos membros do autorregulador depende completamente
do escopo de atuação da entidade. Onde o escopo é técnico, como no caso da AAR,
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quem lidera a organização são as grandes operadoras ferroviárias. Outros
stakeholders do setor (outros operadores, clientes, fabricantes etc.) podem
até participar, porém em geral não nas instâncias decisórias. Por exemplo,
no caso da AAR, outros players fazem parte de comitês consultivos por meio de
dois programas: “Programa de Afiliados” e “Programa de Associados”. Do primeiro
participam as operadoras não-Class I, operadoras de transporte de passageiros
de curta distância e operadoras estrangeiras. O Programa de Associados é voltado
a diferentes players do setor ferroviário (p.ex. fornecedores, prestadores de serviço
de manutenção etc.).
Esta composição do órgão autorregulador americano é compatível com seu modelo
de autorregulação restrita: o escopo é focado em temas e decisões técnicas.
Portanto, é justificável a participação protagonista dos operadores, pois são eles
que possuem os conhecimentos técnicos do setor.
No Brasil, caso, por exemplo, a ANTF assuma este papel, seriam necessárias
mudanças relevantes: aumento de corpo técnico e capacitações da associação
para viabilização do novo papel. A entidade de autorregulação requer uma
estrutura compatível com o conjunto das suas funções e complexidade dos temas.
Por exemplo, a AAR possui seis áreas principais, duas subsidiárias e
aproximadamente 70 funcionários.
3.1.6 Shortlines
As chamadas linhas shortlines normalmente apresentam particularidades quando
comparadas com grandes linhas ferroviárias. Elas possuem um papel relevante
na conexão de unidades produtivas – p.ex. fazendas, fábricas, minas – com linhas
principais, e geralmente se instalam em trechos menos atrativos e subutilizados
por grandes operadores.
Por serem linhas com operações de menor porte, a regulação é simplificada,
com exigências regulatórias mais brandas (p.ex., menor frequência de inspeção,
liberação do envio de relatórios financeiros etc.) e o processo de venda e
devolução de linhas é simplificado, com fácil troca de gestão. Ademais, além do
Capex ser reduzido (em geral são projetos brownfields), nos EUA há menor atuação
dos sindicatos e a aquisição de linhas shortlines regionais preexistentes possuem
apoio fiscal, chegando o crédito a 50% do investimento. Sem este apoio
de simplificação regulatória e financeira, as shortlines provavelmente não teriam
se desenvolvimento na mesma magnitude.
Em relação aos critérios para a classificação de shortlines, não existe uma
metodologia única para a classificação. Identificamos as seguintes possibilidades:
faturamento, volume transportado e carga por eixo.

•
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Nos Estados Unidos, conforme informações da STB, linhas com faturamento
de até USD 35,8M são consideradas Class III, de USD 35,8M a 447,6M Class II,
e acima disso Class I. No Canadá, trechos que faturam menos de CAD 250M
são considerados shortlines, e mais que este montante, Class I.
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•

Na classificação apontada pela Sysfer, é utilizado o critério de volume
transportado por toneladas úteis (TU), sendo diferenciadas 6 classes. A Classe 1
reserva-se a cargas maiores que 30.030.000 TU anuais e a Classe 6 a cargas
menores que 1.155.000 TU anuais.

•

Uma terceira opção considera carga por eixo, critério utilizado pela associação
australiana (ARA), que classifica os trechos com base na carga por eixo que
trafega na via férrea. Esta classificação estende-se de A+ (>30ton) a E (<15,5ton),
porém nenhuma é especificamente chamada de shortline.

Ao contrário do que a intuição indicaria, a extensão da linha não é um critério
diretamente aplicado, ainda que shortlines tendam, sim, a cobrir distâncias mais
curtas (nos EUA, 80% possuem até 200 km de extensão).
Ainda que novas shortlines greenfield sejam improváveis, o potencial para shortlines
brownfield no Brasil é inegável, considerando vários trechos hoje subutilizados.
Contudo, existem uma série de desafios para a concretização deste potencial:

•

Dependência de simplificação das regras e exigências regulatória e trabalhista,
assim como ocorreu nos EUA;

•

Falta de titulação de parte dos imóveis (terrenos, pátios, estações) associados
às concessões – no caso de devolução, não há necessariamente matrículas
e registros precisos dos ativos;

•

Questionamentos existentes quanto ao processo de devolução de trechos
e outros ativos.

Para viabilizar o potencial de shortlines no Brasil, o governo poderá, além de
promover uma simplificação regulatória e resolver a questão da devolução de
trechos, prever mecanismos de desapropriação, autorizações de uso e obrigações
para construção de novos trechos, bem como incentivos financeiros para os
investimentos.
3.1.7 Passageiros
Nos últimos anos, a participação das ferrovias no transporte total de passageiros
no Brasil tem sido de aproximadamente 0,2% (em passageiro-km, excluindo
metrôs e veículos leves sobre trilhos, VLTs), abaixo de países como EUA e Canadá,
onde encontramos participações de 0,6% e 0,8%, respectivamente, e bem abaixo
de Austrália e Rússia, onde a ferrovia conduz 2,9% e 16,9% dos passageiros-km,
respectivamente, segundo dados do SCI e PNLT (Plano Nacional de Logística
e Transporte).
Vale destacar que essa mesma defasagem que existe no transporte de passageiros
em ferrovias existe no transporte de cargas em ferrovias, com lacuna ainda maior:
o modo ferroviário transporta 15% da carga no Brasil versus 43%, 46%, 43% e 81%
nos EUA, Canadá, Austrália e Rússia, respectivamente.
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Buscamos responder três grandes perguntas sobre o transporte ferroviário
de passageiros:

•

(1) É possível haver projetos de passageiros sem subsídios?

•

(2) Como seria o convívio de trens de passageiros com transporte de carga?

•

(3) Qual seria o custo de compartilhamento da infraestrutura?

Em relação à primeira pergunta, verificamos que o negócio de transporte
de passageiros nos países de referência é em geral deficitário. Nos Estados Unidos,
conforme já mencionado, a Amtrak recebeu em 2018 US$1,9 bilhão em subsídios
e ainda assim fechou o ano com US$ 800 milhões de prejuízo líquido. Por sua vez
a Prasa (Passenger Rail Agency of South Africa), na África do Sul, recebeu US$1,1
bilhão de subsídio para fins operacionais e de Capex.
Há exemplos nos quais empresas conseguiram contornar a situação, como no
Japão, onde ferrovias foram viabilizadas através da exploração das oportunidades
imobiliárias associadas. Contudo, dadas as características específicas deste país
(densidade populacional, renda per capita, tipo de locomotivas etc.), acreditamos
que o caso tenda a ser exceção.
Em relação ao convívio de trens de passageiros com transporte de carga,
nos EUA o compartilhamento das vias entre carga e passageiros é obrigatório
e 70% das milhas percorridas pelos trens da Amtrak passam por trilhos de carga.
Esta convivência traz consigo, porém, desafios operacionais relevantes,
como a determinação da prioridade de passagem.
Sobre os impactos de eventuais custos de compartilhamento de malha entre
carga e passageiro no Brasil, utilizar a malha operante atual para o transporte
de passageiros implicaria em grandes despesas: investimento para adequação
de via, perda de capacidade para o transporte de carga (com impacto em aumento
de custos para embarcadores), maior gasto de manutenção atrelado ao uso da via
férrea, dentre outros.
Na prática, considerando o contexto, é importante que possíveis projetos de
transporte de passageiros sejam negociados entre os agentes privados, incluindo
eventuais compensações e obrigações, sem imposições unilaterais do governo.

3.2 Diagnóstico e recomendações: “temas operacionais”
da regulação (incluindo arcabouço regulatório)

A análise da regulação atual do transporte ferroviário de cargas no Brasil
indica diferentes tipos de desafios para o setor. Em conjunto, os contratos
de concessão, resoluções normativas da ANTT, além de leis e decretos que
afetam o transporte ferroviário de cargas se traduzem em uma série de obrigações
sobretudo às operadoras que, em muitos casos, acabam por abordar detalhes
técnicos e operacionais que não necessariamente refletem os objetivos maiores
da regulação: segurança, concorrência e qualidade do serviço. Ao mesmo tempo,
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outros temas relevantes não são tratados com clareza pelo arcabouço regulatório
atual, deixando uma lacuna regulatória capaz de gerar incerteza e insegurança,
prejudiciais ao desejado aumento do investimento.
Em dezenas de entrevistas realizadas com operadores, órgão regulador, membros
do governo, clientes e especialistas do setor, doze temas emergiram como os
responsáveis pelos principais “pontos de dor” no dia a dia da regulação ferroviária.
São eles:

•

Autorização de obras;

•

Inspeções;

•

Autorização para projetos associados;

•

Anuência para financiamentos, alterações em capital e controle;

•

Reversibilidade de bens;

•

Metas de segurança e redução de acidentes;

•

Seguros;

•

Metas de produção;

•

Capacidade de rede;

•

Compartilhamento de risco e equilíbrio econômico-financeiro;

•

Recursos para P&D;

•

Limites à dispersão tarifária.

Ao analisar as normas e obrigações contratuais aplicáveis a esses assuntos,
nota-se, de forma geral, ênfase do regulador nos “meios” pelos quais as operadoras
devem conduzir suas atividades, muitas vezes com a pormenorização de detalhes
técnicos e estado de conservação de itens e materiais. O resultado desse foco
em “microrregulação” é um fardo regulatório superior ao necessário para criar
incentivos adequados aos operadores a fim de que posssam alcançar os objetivos
mais amplos da regulação do transporte ferroviário.
A fim de promover um setor mais eficiente e produtivo, realizamos propostas
de mudança no arcabouço baseadas em cinco pilares principais:

•

Eficiência da gestão privada: aproveitamento dos benefícios da gestão
privada, que é um dos pressupostos-chave da concessão de serviços públicos.
Para maximizar esses benefícios a regulação deve implicar em menor
intervenção governamental possível;
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•

Foco em resultados: órgão regulador deve mirar em seus objetivos principais:
segurança, qualidade de serviços e concorrência no setor, tendo em mente que
o acompanhamento e fiscalização de temas micro (técnicos e operacionais)
nem sempre resultam em ganho regulatório;

•

Simplificação de processos: adoção de processos simples, especialmente
nos casos em que incentivos entre regulador e regulado estiverem alinhados.
A simplificação e transparência levam à agilidade e redução de incertezas
e do fardo regulatório;

•

Inspiração em melhores práticas: regulação deve se inspirar em melhores
práticas internacionais, com destaque para o caso dos EUA, por sua maturidade;
e também nacionais, buscando exemplos de atuação em outros setores
regulados no Brasil (p.ex., portos).

•

Pragmatismo: soluções devem ser factíveis, considerando realidade prática.
Por exemplo, definir preço centralmente não considera todas variáveis,
não é dinâmico, além de não haver acesso às informações

De fato, considerando as propostas resumidas na figura 8, acreditamos que
o regulador (sobretudo, a ANTT) deixaria de focar seus esforços nos meios
da regulação ferroviária e passaria a regular fins e seus resultados pretendidos.

Figura 8 | Resumo das mudanças propostas do arcabouço regulatório
Tema

Regulação atual

Regulação proposta

Obras

• Continuidade da simpliﬁcação da análise
pormenorizada de projetos e obras, incluindo
restrição da validação de orçamentos

• Foco em obras de grande porte que afetem
reversibilidade da capacidade da concessão

Inspeções

• Múltiplos processos com foco em microtemas e
estado de conservação de itens e materiais

• Monitoramento de indicadores-chave de desempenho
e segurança com gatilhos para inspeção

Projetos associados

• Autorização prévia da ANTT para projetos que
utilizem ativos da concessão e gerem receita

• Concessionárias devem apenas informar projetos
realizados e apurar receitas

Financiamento, controle e capital

• Autorização prévia para todo tipo de alteração e
ﬁnanciamento com bens da concessão em garantia

• Autorização da ANTT apenas para alterações que
resultem em mudança do controle direto

Reversibilidade de bens

• Ausência de processos e critérios claros para
reversibilidade de ativos ao ﬁm da concessão

• Reversibilidade de ativos necessários à oferta de
determinada capacidade de transporte

Metas, segurança e acidentes

• Metas globais de redução, incluindo acidentes não
controláveis pelas concessionárias

• Metas segregadas, com previsão de investimento em
conscientização para acidentes não controláveis

Seguros

• Obrigatoriedade de seguros de RO e RCG; ANTT
como cossegurada

• Seguro opcional, desde que ofertada garantia
alternativa no caso de RO; ANTT fora da apólice

Metas de Produção

• ANTT estabelece metas de produção por trecho

• Ausência de metas de produção

Capacidade de rede

• Cálculo da ANTT por trecho não considera gargalos
em corredores e linhas

• Cálculo deve reﬂetir capacidade real dos trechos

Equil. econômico-ﬁnanceiro

• Ausência de matriz de risco e critérios claros para
pedidos de reequilíbrio, cálculo e compensação

• Adoção de matriz de risco e critérios claros para
pedidos de reequilíbrio, cálculo e compensação

Recursos para P&D

• Contratos de renovação incluiriam valores mínimos
para gastos com P&D

• Ausência de pisos para gastos com P&D

Dispersão tarifária

• Contratos de renovação incluiriam limites à
dispersão tarifária

• Ausência de limites à dispersão tarifária

Notas: RO = Seguro de Riscos Operacionais; RCG = Seguro de Responsabilidade Civil Geral
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CONCLUSÃO
Por meio das sugestões apontadas tanto para o modelo regulatório quanto
para o arcabouço regulatório, não se propõe uma desregulamentação completa
do setor ferroviário, mas sim uma grande mudança do foco regulatório, que
deixará de tratar de microprocessos e microtemas e passará a ser mais estratégico,
focado em grandes temas e objetivos do setor, sobretudo na área de segurança.
Por fim, é inegável que exista um grande potencial para aumentar a
representatividade e produtividade das ferrovias no Brasil e destravar
investimentos de longo prazo no setor. Ainda que seja difícil estimar o exato
impacto financeiro das mudanças regulatórias propostas, caso apenas ¼ do
impacto verificado nos EUA ocorresse no Brasil, o aumento de volume
transportado via ferrovias seria na ordem de 50 bilhões de TKU (~50% da carga
geral atual), além de aumento de pelo menos R$500 milhões em investimento/
ano em 10 anos.
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