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Características da Rede Ferroviária Alemã
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 Extensão: 33.890 km (maior rede europeia (COMISSÃO EUROPEIA, 2012)); 

 

 Em 2009 a Alemanha era o país com a rede ferroviária mais densa do 
mundo, com 117,35m de linha férrea por km². A densidade no Brasil é de 
3,9m/km² (STATISTA, 2015); 

 

 Dos 600 operadores que  atuam no transporte de cargas na União Europeia, 
315 são alemães (COMISSÃO EUROPEIA, 2012); 

 

 Antes da reforma de liberalização proposta pela UE, através da Diretiva 
440/1991, o setor ferroviário alemão consistia um monopólio estatal 
verticalmente integrado 

 

... mas desde então vem passando por um processo de reforma em direção à 
segmentação vertical do setor e introdução de competição (unbundling). 

 

 



Corredores de escoamento de carga 
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Fonte: 
UMWELTBUNDESAMT, 
2010, p. 26 



Principais atores do setor: o ambiente 
institucional  
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 Agência Federal de Indústrias de Rede (Bundesnetzagentur); 

 Autoridade Ferroviária Federal (Eisenbahnbundesamt); 

 Ministério dos Transportes e Infraestrutura Digital (Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infraestruktur); 

  Deutsche Bahn AG (dona da infraestrutura); 

 Operadores Ferroviários.  

 

Garantias Legais de Competição Intrasetorial 

 

 Art. 102 do Tratado da União Europeia 

 §§14b e 14f da Lei Geral de Ferrovias (Allgemeines Eisenbahngesetz/1994); 

 §§19 e 20 da Lei Antitruste Alemã (Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen/1998);  

 

 

 

 

 

 

 

 



...a Reforma (primeira etapa) 
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Plano Europeu 

 Diretiva UE 440/1991;   

 Diretivas UE 18 e 19/1995.  

 

Plano Nacional 

 Projeto de “privatização” do setor elaborado pela Comissão Governamental 
de Transporte Ferroviário, sustentando ampla reforma legal;  

 Aprovação de pacote normativo, com destaque para a Lei Geral de 
Ferrovias; 

 Transformação da DB em S.A. (AG) : “privatização formal”. 

 Transformação da DBAG em holding (1997 – 1999), quando se entregou às 
subsidiárias as unidades de negócio e a propriedade da infraestrutura, 
restando a gestão à controladora DB, cujo capital está até os dias de hoje 
100% sob o domínio estatal.  



A Holding Deutsche Bahn (DB AG) 
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Fonte: Deutsche Bahn, Integrated Report, 2014 

 



....a Reforma (segunda etapa) 
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Plano Europeu 

 Diretivas UE 49, 50 e 51/2004;   

 Regulamento Europeu nº 881/2004. 

 

Plano Nacional 

 inserção do §14 na LGF, intensificando a ideia do livre acesso;  

 regulamento de utilização da infraestrutura (Eisenbahninfrastruktur-
Benutzungsverordnung – EIBV/2005); 

 §9a da LGF, determinando a desverticalização legal.   



....a Reforma (terceira etapa => “privatização 
material”) 
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Plano Europeu 

 Diretivas UE 58/2007;   

 

Plano Nacional 

 Discussão sobre os modelos de privatização do capital da DBAG. Análise 
sobre 4 aspectos:  

(i) concorrência e interesse dos clientes;  

(ii) eficiência do modelo negocial e o mercado de capitais;  

(iii) implicações orçamentárias da alteração dos modelos; e  

(iv) quadro institucional.  



....a Reforma (terceira etapa >> “privatização 
material”) 
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Concorrência Intramodal no Transporte Ferroviário de Cargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prognoses para as seguintes categorias de bens: (i) ferro, aço e outros metais; produtos químicos aplicados na agricultura e que 
são matéria prima, de modo geral; e (iii) veículos de locomoção (automóveis, motocicletas, caminhões) e máquinas, produtos 
esses considerados prontos ou semiprontos, assim como bens alocados em contêineres. 

 

 

Modelos  Separação (das 

Getrentntesmodell) 

 

Propriedade (das 

Eigentumsmodell) 

 

Variação de design do 

modelo de propriedade (das 

Eigentumsmodell – 

Gestaltungsvariante) 

 

Integrado 
(das integrierte 

Modell) 

 

Holding de 

participação 

financeira (das 

Finanzholding-Modell) 
 

 

Prognoses 2005 2020 2020 2020 2020 2020  

Desempenho no transporte da DB 

AG 79 92 89 91 89 91 

Bilhões 

t

k

m 

Desempenho no transporte dos 

concorrentes 9,4 33 21 31 20 29 

Bilhões 

tkm 

Fatia de mercado dos 

concorrentes no desempenho do 

transporte ferroviário 
10,7% 26,6% 19,3% 25,1% 18,4% 24,4% 

 

Desempenho de vendas da DB 

AG 2.573 3.148 3.319 3.186 3.338 3.205 

Milhões 

de Euros 

Fatia de mercado cativa das 

ferrovias, no transporte de bens 

em geral. (indicativo de 

capacidade na competição 

intermodal) 

15,8% 17,1% 15% 16,6% 14,8% 16,4% 

 

 



Algumas reflexões para a regulação nacional 
a partir da experiência alemã 
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 Qual a melhor maneira de se operar um processo de reforma regulatória? É 
desejável a aprovação de pacotes legislativos com princípios gerais?  

 Quem deve ser o detentor/gestor da rede: o poder público ou a iniciativa 
privada? 

 Deve-se garantir a neutralidade dessa rede? Quem deve ser responsável por 
esta tarefa? 

 Como organizar a competição na esfera intramodal?  

 Dadas as características do Brasil e suas diferenças face à Alemanha, é o 
unbundling um meio desejável para se aumentar a participação do modal 
ferroviário na matriz de transporte de carga? 

 A quem deve caber a gestão da capacidade da rede no modelo 
desverticalizado? E no modelo verticalizado, mas com repartição da rede 
nacional em subredes? 

 

 



 

          Obrigada! 

 

                Patricia.pinheiro@fgv.br 

                Mariam.daychoum@fgv.br 
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