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Resumo 
Diversos autores argumentam que os déficits das empresas ferroviárias que formaram a Rede 
Ferroviária Federal (RFFSA), em 1957, estavam relacionados ao excessivo poder de barganha 
dos ferroviários no período que se estende desde o fim do Estado Novo (1945) ao Golpe civil-
militar de 1964. Seguem, portanto, uma arguição alinhada com os princípios defendidos pelo 
Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG). Afinal, teria o excesso de trabalhadores e a 
baixa produtividade no período que antecede o Golpe civil-militar no Brasil contribuído para a 
ineficiência do setor ferroviário? O objetivo neste trabalho é analisar a possível relação entre 
déficits, apresentados pelo conjunto das empresas que vieram a formar a RFFSA, e o nível de 
emprego e salário dos ferroviários no período 1948-1963. A hipótese é que diversos outros 
fatores poderiam ter sido os causadores dos déficits, portanto, estes não se limitavam ao 
‘excessivo’ poder de barganha dos ferroviários. 
 
Palavras-chave: RFFSA - Trabalhadores Ferroviários - Ferrovias - Déficit ferroviário - Nível 
de emprego. 
 
 
Abstract 
Several authors argue that the deficits of the railway companies that formed the Rede 

Ferroviária Federal (RFFSA) in 1957 were related to the excessive bargaining power of 

the railway workers in the period from the end of ‘Estado Novo’ (1945) to the civil-

military coup of 1964. There follows, therefore, an argument in line with the principles 

defended by the Program of Economic Action of the Government (PAEG). After all, 

would the excess of workers and the low productivity in the period before the civil-

military coup in Brazil contributed to the inefficiency of the rail sector? The objective of 

this paper is to analyze the possible relationship between deficits, presented by the 

group of companies that came to form the RFFSA and the level of employment and 

salaries of railroad workers in the period 1948-1963. The hypothesis is that several 

other factors could have been the cause of the deficits, so these were not limited to the 

'excessive' bargaining power of the Railway workers. 
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O objetivo neste trabalho é analisar a possível relação entre os déficits, 

apresentados pelo conjunto das empresas que vieram a formar a RFFSA, e o nível de 

emprego e salário ferroviário no período 1948-1963. 

Trata-se de uma a temática já abordada por diversos autores cujos enfoques 

prevalecem certa proposição de que os déficits das empresas ferroviárias, e em 

particular daquelas que formaram a Rede Ferroviária Federal (RFFSA), em 1957, 

estavam relacionados ao excessivo poder de barganha dos ferroviários no período 

imediatamente após o fim do Estado Novo (1945) e o Golpe civil-militar de 1964.  

Santos (1961:11), ao analisar a crise das ferrovias brasileiras, afirma que a 

RFFSA fora o resultado da reunião de empresas ferroviárias já estatizadas, quase todas, 

em lastimável estado de desordem e abandono e com demasiada interferência política na 

administração, o que estimulava o empreguismo, especialmente em anos eleitorais2. 

Para este autor tal empreguismo teria relação direta com o déficit devido tanto ao 

fenômeno do excesso de servidores quanto ao fato de possuírem vantagens e garantias 

típicas do funcionalismo público federal. 

Azevedo, ao analisar as causas dos déficits da E. F. Noroeste, também argumenta 

haver, desde a década de 1940, uma necessidade premente de se remodelar a 

administração da rede e o equipamento ferroviário do país. Segundo este autor, entre 

1938 a 1947 a receita daquela companhia, por exemplo, teria quadruplicado; no entanto, 

"a receita é integralmente consumida na despesa de custeio" (1953:110). Dentre as 

causas dos déficits, o autor aponta a obsolescência do material empregado, bem como o 

aumento da participação de transportes de produtos cujas remunerações ficavam abaixo 

de cargas mais pesadas (café, por exemplo). Assim, por ter de aceitar o encargo de 

transportar outros produtos de frete baixo (algodão, arroz, toras, etc.), "será fácil 

compreender que a Noroeste, transportando maior volume de mercadorias e 

movimentando maior número de trens não tenha tido um aumento correspondente de 

rendas" (idem, p. 112). O autor acrescenta a este cenário por ele denominado sombrio a 

competição crescente das rodovias e o "crescimento quantitativo do funcionalismo e as 

majorações de vencimentos e de salários". Prossegue Azevedo: 
Numa via férrea em que o número de empregados subiu, no decênio 
de 1938 a 1947, de 4.111 a 6.752 (...) cuja despesa com pessoal, em 
1947, foi de (...) mais de 60% da receita industrial arrecadada e 60% 

                                                           
2 Segundo o autor a quantidade de empregados nas ferrovias do governo federal havia aumentado 
sensivelmente nos anos eleitorais: “principalmente em 1950, quando foram admitidos nada menos que 
20.000 novos servidores! Pois, é essa a uma das causas mais graves da situação apontada acima – o 
empreguismo – o grande vício da vida política brasileira”. (SANTOS, 1961:2;14). 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Déficit e nível de emprego ferroviário na segunda metade do século XX 

 

3 

do total da despesa (...) os encargos excessivos com o funcionalismo 
numeroso e, por isso mesmo, mal remunerado, não só exaurem e 
devoram a maior parte das rendas, em prejuízo das obras e dos 
serviços técnicos, como também dificultam a racionalização do 
serviço público e tendem a instaurar na Estrada o regime da 
burocracia, tirando-lhe o caráter de uma indústria, sujeita aos mesmos 
princípios que regem as aplicações de capitais, e trazendo-lhe mais um 
elemento patogênico ao organismo depauperado (AZEVEDO, 
1953:118). 
 

Nesta mesma linha argumentativa Cipollari e outros (1978:5), afirmam que 

vinha ocorrendo no país a "uma visível política de baixos investimentos e aumentos 

reais de salários, bem como de aumento na quantidade de empregados; ao ponto de as 

despesas com pessoal superarem em cerca de três vezes o total das receitas obtidas com 

a operação daquelas ferrovias". 

Portanto, o déficit seria o resultado desta combinação perversa de empreguismo, 

mais linhas arruinadas, material rodante obsoleto, e meio de tração, e que resultaria em 

desprestígio ferroviário “em virtude da má qualidade dos serviços oferecidos pela 

grande maioria das nossas estradas de ferro e pelos déficits assustadores que lhes 

maculam anualmente os balanços” (Santos, 1961: 3). Vale observar que tais proposições 

estavam alinhadas aos princípios defendidos pela equipe econômica do governo civil-

militar, lideradas por Roberto Campos (Planejamento) e Octávio Gouveia de Bulhões 

(Fazenda); segundo estes, os excessos de demanda causados pela expansão do crédito às 

empresas e o aumento dos salários superiores ao aumento da produtividade eram os 

fatores causadores do aumento dos déficits públicos (Lara Resende 1990: 215). Em 

novembro de 1964, deu-se início à implantação do Programa de Ação Econômica do 

Governo (PAEG)3, que, dentre outras ações, impôs uma profunda política de 

“saneamento” das ferrovias estatizadas por meio da imposição de forte arrocho salarial e 

redução no nível do emprego dos ferroviários, na tentativa de se eliminar ou atenuar os 

déficits.  

Segundo Cipollari et al. (1978: 54) tais políticas teriam como objetivo central se  

“eliminar as distorções ocasionadas pelo empreguismo que vigorava até então”. De 

                                                           
3 O PAEG listava entre os seus objetivos: “(i) acelerar o ritmo de desenvolvimento econômico 
interrompido no biênio 1962-1963; (ii) conter, progressivamente, o processo inflacionário, durante 1964 e 
1965, objetivando um razoável equilíbrio de preços a partir de 1966;(iii) atenuar os desníveis econômicos 
setoriais e regionais, assim como as tensões criadas pelos desequilíbrios sociais, mediante melhoria das 
condições de vida; (iv) assegurar, pela política de investimentos,  Oportunidades de emprego produtivo à 
mão de obra que continuamente aflui ao mercado de trabalho; (v) corrigir a tendência a déficits 
descontrolados do balanço de pagamentos, que ameaçam a continuidade do processo de desenvolvimento 
econômico, pelo estrangulamento periódico da capacidade de importar” (RESENDE, 2014:198). 
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acordo com este autor, as mobilizações dos ferroviários, no período anterior a 1964, 

impediam a efetiva redução do nível de emprego e de salários no setor, o que, por sua 

vez, dificultava a racionalização tão necessária à redução dos custos. 

No entanto, embora tenham ocorrido intervenções governamentais nas ferrovias 

antes de 1964, estas interferências não lograram o objetivo de sanear o setor; ainda que 

o Regime de exceção, instaurado com o Golpe, tivesse em mãos (fortes) todos os 

instrumentos para erradicar a suposta “política demagógica de elevação dos salários 

reais e manutenção de elevado volume de emprego”, que teria contribuído 

decisivamente para que se chegasse “a uma situação em que as despesas com pessoal 

fossem mais que o dobro das receitas operacionais” (CIPOLLARI et al., 1978: 54). 

De acordo com Rodrigues (2004), a despeito dos esforços administrativos de 

empresas ferroviárias, ao longo dos dez anos seguintes à formação da RFFSA, as 

medidas adotadas “não eliminaram o déficit operacional, em função de uma política de 

pessoal equivocada”. Segundo este: 

O quadro de pessoal foi sendo gradualmente reduzido; linhas e ramais 
de baixa densidade de tráfego e antieconômicos foram erradicados; a 
frota de locomotivas a vapor foi substituída por locomotivas diesel-
elétrica e a de vagões foi renovada com a aquisição de veículos de 
fabricação nacional e importados; (...) o transporte de pequenas 
expedições e de passageiros foi sendo gradualmente suprimido por 
falta de competitividade com o modo rodoviário; o sistema tarifário 
foi unificado e eliminado os vários zeros tarifários; um abrangente 
programa de treinamentos de pessoal foi implantado; [...] a operação 
foi racionalizada, sendo dada prioridade ao transporte de granéis, 
produtos siderúrgicos, cimentos e outras cargas tipicamente 
ferroviárias, sempre que possível em trens unitários (Rodrigues 2004: 
171). 
 

Parece, portanto, que o problema ferroviário não se restringia somente a uma 

suposta política salarial “demagógica” praticada antes de 1964. Aliás, até mesmo a 

premissa de Cipollari e outros, e a própria orientação do PAEG sobre a 

responsabilização dos déficits ferroviários - segundo a qual –  salários majorados por 

critérios demagógicos4 deveriam ser reduzidos – já trás em si muito das características 

de uma afirmação falsa. Vale lembrar que a concepção de 'salário', nesta perspectiva 

(Cipollari-Paeguiana) não se coaduna com o que se costuma definir em Economia este 

termo. Estas proposições parecem limitar a definição de salário como algo equivalente a 

(apenas) fator de produção; que ocorre do lado da demanda (no domínio da 

empresa/governo). No entanto, sabidamente, salário também é influnciado pelo outro 

                                                           
4
 Demagogia aqui entendida como promessas que não podem ser cumpridas. 

https://www.sinonimos.com.br/pratica-de-promessas-que-nao-podem-ser-cumpridas/
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lado, o da oferta, pois igualmente é um produto que é ofertado no mercado de trabalho; 

portanto, algo mais que um fator de produção. Considerando-se que este mercado de 

trabalho é construído no campo das relações socioeconômicos de uma sociedade, se esta 

é democrática ou onde se pratica o livre mercado, se pressupõe a liberdade de 

compradores e vendedores acordarem sobre seus preços.  

Segundo Sandroni (1999:542), os salários, como um dos principais objetos de 

análise do pensamento econômico, têm sido parte de intensos debates estudados desde 

os primórdios da Economia Política. Segundo David Ricardo, o salário de um 

trabalhador é determinado pelo número de artigos indispensáveis a sua subsistência. Isto 

é, deveria limitar-se a garantia de um nível mínimo necessário à perpetuação da classe 

trabalhadora. Ricardo dizia ainda que o aumento ou a diminuição da mão de obra (em 

função da variação da pressão demográfica), é que, influenciaria o preço desta 

‘mercadoria’. Para Marx, salário equivaleria ao valor da força de trabalho que, como 

afirmara Ricardo, corresponderia ao mínimo necessário à formação e preservação do 

trabalhador, mas, em Marx, equivaleria aos custos de reposição da capacidade de 

trabalho do operário. Diferentemente da afirmação de Ricardo a pressão demográfica 

não seria o elemento regulador da oferta de mão de obra e do valor geral dos salários, 

mas a existência do chamado “exército industrial de reserva”. E, de acordo com Marx, 

essa influência depressiva do exército industrial de reserva sobre o valor dos salários 

poderia ser revertida pela ação sindical e política dos trabalhadores.  

Já, de acordo com a teoria marginalista, o problema salarial deveria ser enfocado 

segundo a utilidade que cada contratação de mão de obra teria para o empresário. A 

contratação de novos empregados somente seria útil na medida em que o emprego de 

cada trabalhador adicional fosse capaz de criar uma produtividade marginal; em outros 

termos, desde que fosse rentável ao empregador. Se essa condição não se realizasse 

(rentabilidade), a contratação perderia sua utilidade. E mais, a produção passaria a 

sofrer um “rendimento decrescente”, que exigiria corte nos custos salariais. No entanto, 

do ponto de vista do mercado (no sentido lato), conforme nos assegura Jevons:  
Cada trabalhador deve ser visto, assim como cada proprietário de 
terras e cada capitalista, como alguém que acrescenta ao estoque 
comum parte dos elementos constituintes e barganha pela melhor 
parcela do produto que as condições do mercado o permitam 
reivindicar com sucesso (JEVONS, 1996:37). 
 

De onde se conclui que não se pode imputar ao ofertante (de trabalho) a culpa 

pelo fato de o demandante, no caso a empresa, pagar um valor considerado por terceiros 
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(Cipollari e outros, e Governo Militar) supostamente abusivo; obtido, na visão destes, 

por meio de uma suposta negociação demagógica. A afirmativa “critérios demagógicos” 

parece remeter, portanto, àquela análise (Cipollari-Paeguiana) ao campo da 

subjetividade, por comportar esta visível juízo de valor.  

Conforme é amplamente conhecido, numa sociedade capitalista é usual que 

todos os agentes econômicos busquem se utilizar dos recursos disponíveis no 

mercado/sociedade em que operam para obter a venda mais vantajosa para si. Logo, é 

falso se esperar que um verdureiro, um padeiro ou uma indústria de locomotivas 

queiram vender mais barato seus respectivos produtos, ou que um capitalista queira 

receber menos pela remuneração possível ao seu capital. Em resumo, não faz sentido 

esperar que vendedores da força de trabalho queiram vendê-la por um preço abaixo 

daquele que eles conseguem impor ao seu comprador.  

Quanto às questões centrais deste artigo: haveria de fato ocorrido excesso de 

trabalhadores devido ao empreguismo a partir da redemocratização ocorrida em 1946? 

Teria este fenômeno contribuído para a ineficiência do setor ferroviário neste período 

que antecede o Golpe civil-militar no Brasil? A hipótese neste trabalho, embora não se 

descarte a possibilidade de haver ocorrido casos pontuais de excesso de trabalhadores, é 

que diversos outros fatores poderiam ter sido os causadores dos déficits, portanto, estes 

não se limitavam ao ‘excessivo’ poder de barganha dos ferroviários. Dentre estas 

causas, pelos menos cinco5 poderiam ser as principais responsáveis pela condição 

deficitária daquelas ferrovias, naquele período, a saber: do lado da oferta, a) as empresas 

que formaram a RFFSA (e isso fica perceptível no pós-Segunda Guerra) se deparavam 

com visível defasagem técnico-operacional devido à reduzida capacidade de realização 

de investimentos em bens de capitais (locomotivas e vagões mais modernos, trilhos 

mais potentes, telecomunicações mais eficientes, etc.) que as impediam de aumentar a 

eficiência do material de tração e de reboque. Vale observar que entre 1934 e 1948, 

diante dos crescentes aumentos dos custos, os administradores privados já haviam 

‘devolvido’ milhares de quilômetros de vias (deficitárias) à União; b) Além disso, 

verifica-se um crescente aumento dos custos, que se modificam quando comparados em 

dois períodos distintos: entre 1930-1945, e entre 1945-1963. Na primeira etapa o 
                                                           
5
 Tem-se aqui plena consciência que os déficits não se limitam a estes cinco grupos de causas. Conforme 

nos adverte Marshall: "As forças a serem encaradas são tão numerosas que o melhor é tomar poucas de 

cada vez e elaborar um certo número de soluções parciais como auxiliares de nosso estudo principal" 

(1998:10). 
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aumento dos custos é sobejamente influenciado pelo aumento dos custos dos materiais 

utilizados na operação ferroviária. Na fase seguinte o aumento das despesas foi 

influenciado mais pelo aumento do custo da mão de obra devido tanto à incorporação 

dos ferroviários à condição de servidores públicos quanto pelo maior poder de barganha 

conquistado pelos trabalhadores naquele período democrático. c) Do lado da demanda, 

as ferrovias passaram a sofrer com a reconfiguração do mercado de transportes 

brasileiros, que no pós-Segunda Guerra foi se tornando decrescentemente demandante 

dos serviços ferroviários; o que impunha às empresas considerável redução nos preços 

dos fretes, comparativamente ao aumento dos custos.  d) Verifica-se ainda a ocorrência 

de aumento do custo de oportunidade em função da expansão dos transportes de 

passageiros, (especialmente na modalidade subúrbios); cujas receitas representavam em 

torno de um quinto daquelas obtidas com o transporte de mercadorias.  e) Por fim, 

acrescente-se ainda o fato de as empresas estatizadas prestarem serviços aos órgãos 

federais públicos sem receber a correspondente remuneração. 

Este trabalho está dividido em outras quatro partes, além desta introdução. Na 

segunda parte “Estrutura ferroviária às vésperas da estatização, 1934-1955” traça-se um 

amplo panorama do setor ferroviário nacional com vistas a apontar algumas das 

questões estruturais centrais que afetavam as empresas que formaram a RFFSA. Fortes 

evidências indicam que o conjunto das ferrovias brasileiras vinha apresentando 

ineficiências estruturais – que se manifestavam por meio dos déficits crescentes -; 

ineficiências estas que foram agravadas durante a Segunda Guerra Mundial (1939-

1945). Na terceira seção “Aumento de produção em um cenário de rendimento marginal 

decrescente?” analisam-se as deficiências advindas do próprio modelo de negócios 

ferroviários. Embora, após 1948, ocorresse aumento da produção em um contexto de 

redução do quadro de funcionários – alcançados por meio de investimentos em 

locomotivas, carros, vagões e substituição de trilhos – o déficit seguiu crescente, 

indicando uma lógica de rendimento marginal decrescente – segundo a qual, apesar de a 

ferrovia (RFFSA) produzir mais tal produção recebia valor marginalmente decrescente. 

Na penúltima parte denominada “Transportando mais, por menos?” se analisa a 

impossibilidade de manutenção dos níveis dos preços dos fretes antes obtidos por cada 

unidade de tráfego realizada frente à crescente concorrência rodoviária e a prestação de 

serviços gratuitos aos órgãos públicos federais. Por fim, são realizadas algumas 

considerações finais. 

Pressupõe-se neste trabalho a existência de ao menos três subperíodos muito 
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específicos do mercado de transportes ferroviários brasileiro: 1930-1945 (marcado pelos 

“choques adversos” provocados pela crise cafeeira e Segunda Guerra Mundial, entrada 

em vigor da legislação trabalhista brasileira, e por profunda modificação na relação 

custos/receitas); 1945-1955, como o momento em que se iniciou um novo padrão de 

transportes terrestres que buscou reestruturar o sistema rodoviário, por meio do Plano 

rodoviário Nacional (1944) e por meio da criação do Fundo Rodoviário Nacional 

(1945). Vale destacar que este subperíodo é marcado também por algumas políticas de 

suposto alento ao setor ferroviário que se deu por meio da publicação do Decreto Lei n. 

7632 de 12 de junho de 1945, que autorizava as ferrovias a cobrarem duas taxas 

adicionais de 10% sobre as tarifas ferroviárias a serem aplicadas por vinte anos, para a 

constituição de dois Fundos: de Melhoramento e de Renovação Patrimonial; por outro, 

destaca-se também pela publicação do Decreto-lei n.2698, de 27 de dezembro de 1955, 

que pela primeira vez autorizou medidas mais drásticas como a erradicação (ou a 

substituição) de ramais considerados antieconômicos por rodovias, dentre outras 

medidas. Por meio deste instrumento legal se implantou uma política estatal de 

erradicação de linhas férreas, bem como se definiu o meio pelo qual aqueles ramais 

seriam substituídos6. Por fim, o subperíodo 1955-1963, quando as propostas de 

estatização de quase a totalidade do mercado ferroviário nacional tornou-se um fato, que 

perdurou até meados da década de 1990.  

Quanto às fontes utilizadas, vale destacar o uso intensivo das Estatísticas das 

Estradas de Ferro do Brasil, elaboradas pelo Ministério de Viação e Obras Públicas 

(MVOP)7 e os Relatórios da RFFSA. 

 

 

Estrutura deficitária ferroviária às vésperas da estatização (1934-1955) 

 

Destacam-se nos manuais de Economia ao menos duas abordagens bastante 

                                                           
6
 Parte da arrecadação dos impostos provenientes da diferença de preços entre os combustíveis e 

lubrificantes líquidos derivados do petróleo fabricados no Brasil e importados passariam a ser 

direcionados para a “pavimentação de rodovias e na construção, revestimento ou pavimentação de 

rodovias, destinadas a substituir ramais ferroviários reconhecidamente deficitários” (BRASIL, 1956:149); 
7 Dados estatísticos das estradas de ferro brasileiras que foram publicados nos relatórios do Ministério da 
Agricultura Comércio e Obras Públicas, até 1897. A partir da lei n. 560, de 31 de dezembro de 1898, 
tornou-se obrigatória a organização de estatísticas completas do tráfego, sob moldes uniformes, em todas 
as vias férreas de propriedade ou concessão federal, publicadas pela Imprensa Nacional, sob o título 
"Estatística das Estradas de Ferro da União e concedidas pela União". Desde 1921, a compilação desses 
dados passou a cargo da "Inspectoria Federal das Estradas", que passou proceder à publicação anual da 
estatística de todas as estradas de ferro nacionais. (BRASIL, MVOP, 1943:9). 
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relevantes para se definir os objetivos de uma empresa. De acordo com a teoria clássico-

marginalista o empresário sempre buscará a maximização do lucro total utilizando-se 

para isso os recursos disponíveis tais como capital, trabalho, tecnologia, etc. Correntes 

não alternativas, por sua vez, consideram como sendo objetivo empresarial o aumento 

da participação nas vendas do mercado de tal modo a que se obtenha a maximização da 

margem sobre os custos de produção. Em outros termos, maximizar a produção para um 

dado custo total ou minimizar o custo total para um dado nível da produção; sempre, 

portanto, com o objetivo de atingir um resultado superavitário. 

Aplicando-se tais conceitos ao setor ferroviário, supõe-se, portanto, que o saldo 

(superavitário ou deficitário) pode ser considerado assimetricamente como o principal 

indicador do vetor lucro-prejuízo da operação ferroviária. Assim, são responsáveis pelos 

saldos (superavitários ou deficitários), a partir da demanda: o valor do frete que os 

consumidores estão dispostos a pagar por cada unidade transportada. Portanto, quanto 

maior a demanda pelos serviços ferroviários maiores seriam as possíveis vantagens da 

empresa ofertante – de onde se pode deduzir que do lado desta, o valor pago pelo frete 

ou tarifas será um dos principais fatores à obtenção dos saldos (superavitários ou 

deficitários). Logo, do ponto de vista do ofertante, os saldos, que este deseja que sejam 

positivos, serão obtidos em função da capacidade de utilização de níveis de fatores de 

produção adequados, de tal modo que custos relativos à mão de obra (fator trabalho) 

bem como aqueles relacionados aos investimentos (fator capital) possam maximizar 

aqueles resultados. Assim, o resultado econômico obtido por uma empresa ferroviária 

sairá desta combinação entre mercado demandante dos serviços (que rendam fretes 

favoráveis às ferrovias) e o baixo custo com fatores de produção (capital e trabalho), de 

tal modo que destas condições resultarão o sucesso ou insucesso (superávit ou déficit, 

respectivamente) dos negócios de uma empresa ferroviária. 

Conforme se constatará adiante, as empresas que formaram a Rede Ferroviária 

Federal S. A. (RFFSA), em 1957, longe estavam daquela condição que se pudesse 

denominar como casos de sucessos empresariais. Vale destacar que esse conjunto de 

empresas era apenas uma parte daquele conjunto que se pode classificar como sendo o 

sistema ferroviário nacional - que vinha passando por profundas transformações desde 

meados da década de 1930.  

A partir de uma perspectiva histórica, verifica-se que a criação da RFFSA estava 

contida em um amplo e longo processo de concentração de empresas, que se aprofundou 

desde o primeiro governo constitucional de Vargas, e prosseguiu até 1961, com a 
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desapropriação da Companhia Paulista pelo governo do Estado de São Paulo. Momento 

a partir do qual quase a totalidade das linhas férreas brasileiras foi transferida ao 

controle estatal (federal ou estadual). 

Esse movimento de concentração de empresas foi se constituindo a partir de dois 

polos distintos: um público e outro privado. Do lado público destaca-se o conjunto 

daquelas empresas que foram sendo adquiridas a partir da década de 1930, por meio de 

encampações ou desapropriações, e agregadas às que já haviam sido estatizadas 

anteriormente. Este conjunto, formado pelas públicas, se dividia em dois subgrupos: 

daquelas empresas de propriedade e administradas pela União, e daquelas de 

propriedade e administradas pelos Estados. No outro polo destacavam-se aquelas 

empresas pertencentes a particulares.  

O que se observa, ao longo deste período (1934-1955) é que a União ou Estados 

(com destaque para o Estado de São Paulo) foram ampliando as suas respectivas 

condição de proprietários de quase a totalidade das linhas férreas em funcionamento no 

País, conforme se pode observar, abaixo.  

 
Gráfico 1 - BRASIL. Linhas férreas, a partir da propriedade: 1930-1955 

 
Fonte: BRASIL, MVOP. (Anos diversos). 

 

No início da década de 1930, de um total 32 mil quilômetros de linhas instaladas 

no País, a União já era proprietária de cerca de 60% delas, distribuídas por um total de 

vinte empresas8. No entanto, o governo federal administrava diretamente, e isso ocorreu 

                                                           
8
 1) Administradas pela União: E. F. Central do Brasil, E. F. Noroeste do Brasil, Rede Paraná - Santa 

Catarina, Rede de Viação Cearense, Viação Férrea Federal do Leste Brasileiro, Estrada de Ferro 

Linhas da União (km) Linha de Particulares (km) Linha dos Estados (km)
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até 1934, à cerca de um quarto daquele total de vias. Os outros (aproximadamente) três 

quartos eram administrados: por particulares que, embora fossem proprietários de 

apenas 30% das linhas, administravam um total de 50% delas, distribuídas em um 

conjunto de vinte e três empresas9; ou pelos Estados que embora fossem proprietários 

de apenas 10% das linhas férreas brasileiras administravam cerca de 30% delas, 

distribuídas em um conjunto de quatorze empresas10. Logo no início da década de 1930, 

parte substancial das linhas encampadas pela União não eram por ela administradas 

porque estas acabavam arrendadas tanto a particulares (que em 1930 administravam, 

além das suas, cerca de seis mil quilômetros de vias federais), quanto aos Estados, que 

também administravam da mesma forma (além das suas) a cerca de quatro mil 

quilômetros de linhas cujas propriedades pertenciam à União (BRASIL, MVOP, 1936). 

O que se observa a partir de 1934-48 é que a participação privada na 

administração das linhas férreas brasileiras se manteve em apenas 30% do total; o 

mesmo ocorrendo em relação à participação dos Estados; que assim participaram, até 

1952. Já a União, passou a ‘ter que assumir’ essas vias encampadas uma vez que 

particulares, não pareciam mais motivados a arrendar daquelas suas linhas; não pelo 

menos na mesma proporção que acontecera antes de 1934. Assim, diante da não 

motivação do setor privado ou dos Estados em se converterem em arrendatários das 

linhas da União esta passou a ampliar sua condição de administradora daquelas linhas – 

justamente daquelas desprezadas pelo setor privado, provavelmente por se tratarem das 

mais deficitárias.  

Do lado privado, a participação dos particulares se reduziu no sentido inverso à 

ocupação do sistema pela União. A partir de 1949, o polo privado do setor formado por 

proprietários ou administradores particulares, passou a representar cerca 10% do total 

das vias férreas em operação no Brasil. Dentre as empresas que compunham este polo 
                                                                                                                                                                          

Tocantins, E. F. São Luiz-Teresina, E. F. Central do Piauhy, E. F. do Rio Grande do Norte, E. F. Petrolina 

- Therezina, E. F. Maricá, E. F. de Goyaz; 2) Arrendada aos Estados: Rede Mineira de Viação, Viação 

Férrea do Rio Grande do Sul , E. F. Bragança, E. F. Santa Catarina; 3) Arrendadas a particulares: Great 

Western of Brazil, E. F. Madeira – Mamoré, E. F. Mossoró, E. F. D. Tereza Christina, E. F. Jacuhy. 
9
 Particulares: E. F. Leopoldina, E. F. Victória a Minas, E. F. Santos a Jundiahy, E. F. Mogiana, E. F. 

Corcovado, São Paulo Railway, Companhia Paulista de Estradas de Ferro, E. F. Ilhéus a Conquista, E. F. 

Morro Velho, E. F. do Dourado, E. F. São Paulo Goyaz, E. F. Morro Agudo, E. F. São Paulo-Minas, E. F. 

Itatibense, Ramal Férreo Campineiro, E. F. do Monte Alto, Ramal Férreo Dumont, E. F. São Paulo-

Paraná, E. F. Barra Bonita, E. F. do Norte do Paraná, E. F. Mate-Laranjeira, E. F. Jaboticabal, E. F. Perus-

Pirapora. 
10

 Pertencentes aos Estados. 1. Bahia: E. F. Nazaré e E. F. Santo Amaro; 2. Espírito Santo: E. F. 

Benevente e Alfredo Chaves, E. F. Itapemirim, E. F. São Matheus; 3. Minas Gerais: E. F. Trespontana; 

4. Paraná: E. F. do Litoral; 5. Rio Grande do Sul: E. F. Palmares a Conceição do Arroio, E. F. Porto 

Alegre a Tristeza; 6. São Paulo: E. F. Araraquara; E. F. Campos do Jordão, E. F. Machadense, E. F. 

Sorocabana e Tramway da Cantareira (BRASIL, MVOP, 1936:15). 
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privado, vale destacar o caso da Companhia Paulista que seguiu ‘resistindo’ como 

empresa privada até início de 196111; quando, por fim, encerrou-se a participação direta 

privada no setor, até meados da década de 1990. No polo de empresas controladas e/ou 

administradas pelos Estados, destaca-se o caso do Estado de São Paulo que também 

ampliou a quantidade de linhas ao encampar a Companhia Mogiana, em 1952.  

Portanto, é dentro desta nova conjuntura do setor – de visível concentração de 

empresas neste polo estatal -, no período 1934-48, que a União passou administrar cerca 

de 40% do total das linhas férreas brasileiras, embora fosse proprietária de 

aproximadamente 65% daquelas linhas. Aumentava-se assim, por consequência, a 

quantidade de ferroviários submetidos aos contratatos de trabalhos diretamente 

vinculados à União. 

 
Gráfico 2 - Brasil. Ferroviários em serviço, 1934 a 1955 (Ano base 1934 = 100) 

 
BRASIL, MVOP. Anos diversos. 

 

Vale observar ainda que - contrariando-se a tese de que havia empreguismo 

generalizado na futura RFFSA – a expansão da mão de obra já era uma tendência 

observável desde antes da grande onda de estatização ocorrida entre 1946-1948. Entre 

1934-1945 a mão de obra havia se expandido em todos os polos de empresas (da União; 

                                                           
11

 Em pleno auge de retomada de linhas pelo governo federal, em que particulares devolviam cerca de 

cinco mil quilômetros de vias à União, a Companhia Paulista se destacava como líder inconteste do polo 

de empresas particulares ao comprar e incorporar quatro empresas: E. F. Dourado, em 1949; a São Paulo-

Goiás, em 1950; e a E. F. Barra Bonita e a E. F. Jaboticabal em 1951 (BRASIL, MVOP, 1936:17). 

I. Ferroviários (da União)

II. Ferroviários de empresas arrendadas pela União

III. Ferroviários de empresas dos Estados e por eles administrados

IV. Ferroviários de empresas particulares
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arrendadas pela União, dos Estados ou de particulares). E, mesmo o brusco aumento do 

quadro de funcionários das empresas da União, observável em 1946, não pode ser 

imputado a um possível movimento de empreguismo. Fundamentalmente, tal acréscimo 

estava relacionado muito mais à encampação da São Paulo Railway, que naquele ano 

empregava algo em torno a 12 mil ferroviários (BRASIL, MVOP, 1952:230). Portanto, 

seria mais que esperado, que no período seguinte – 1945-1963, e especialmente a partir 

de 1949, o quadro de funcionários da União voltasse a ser crescente, considerando-se 

que a participação da União no mercado ferroviário havia sido ampliada. Ao iniciar a 

década de 1950 a União tornara-se proprietária de cerca de 80% das linhas e gestora de 

cerca de 60% das vias férreas do País; justamente daquelas vias, em sua maioria, 

deficitárias.  

Ao se analisar o conjunto das empresas que formaram a Rede Ferroviária 

Federal S. A (RFFSA), em 1957, observa-se tratar de um grupo bastante heterogêneo 

entre si. Juntas, sete delas mediam o equivalente a dois terços da extensão total da 

RFFSA. Destas, apenas quatro (Rede Mineira de Viação, Viação Férrea Rio Grande do 

Sul, E. F Central do Brasil e Leopoldina representavam a metade das linhas da nova 

empresa em formação). Quanto à produção (transporte de cargas), no entanto, verifica-

se que apenas quatro empresas, deste conjunto, realizavam dois terços das cargas 

transportadas; somente a Central do Brasil respondeu naquele ano (1957) a 46% de toda 

a produção (em TKU). Quando se observa a distribuição dos ferroviários verifica-se, no 

entanto, que dois terços deles estavam alocados em seis empresas (Central, Leopoldina, 

Viação Férrea Rio Grande do Sul, Rede de Viação Paraná-Santa Catarina e Rede 

Ferroviária do Nordeste); em três destas estava concentrada a metade dos ferroviários: 

Central, Leopoldina e V. F. Rio Grande do Sul. 

 
Quadro 1 - Indicadores apresentados pelas ferrovias que formaram a RFFSA, em 

1957 

Total 
 

Estradas de Ferro 
formadoras da RFFSA 

Extensão 
(em km), 

1957) 

TKU 
(x mil) 

Ferroviári
os 
 

Salário 
médio 
anual 

(em mil 
Cr$) 

Produtividad
e média 

(TKU x mil), 
por 

ferroviário 

% da 
despesa de 
pessoal / 
receita 

1 E. F Central do Brasil 3.729 2.510.923 49.111 48,6 51,1 134,4 

2 R. V. Paraná-S. Catarina 2.666 768.486 12.740 44,2 60,3 95,4 

3 E. F. Noroeste do Brasil 1.764 436.452 8.176 42,0 53,4 135,5 

4 E.F Santos a Jundiaí 139 410.721 8.279 66,0 49,6 79,2 

5 E. F. Leopoldina 3.057 341.223 18.058 57,9 18,9 220,5 

6 R. Mineira de Viação 3.989 287.012 12.505 49,7 23,0 258,5 
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7 R. F. Nordeste 2.655 270.068 12.504 29,6 21,6 115,8 

8 V. F. F. Leste Brasileiro 2.545 127.658 8.842 30,7 14,4 244,8 

9 E. F. D. Teresa Cristina 264 112.617 1.319 26,9 85,4 79,3 

10 Viação Férrea R. G. do Sul 3.735 71.017 17.048 62,9 4,2 159,9 

11 R. V. Cearense 1.596 67.579 4.439 47,0 15,2 313,5 

12 E. F. Goiás 478 47.087 2.740 28,9 17,2 243,8 

13 E. F. Mossoró a Souza 243 10.647 413 33,8 25,8 259,7 

14 E. F. São Luís a Teresina 494 10.516 1.591 34,6 6,6 362,7 

15 E. F. Bahia a Minas 582 8.779 2.022 30,1 4,3 272,9 

16 E. F. Sampaio Corrêa 304 8.340 729 33,6 11,4 363,6 

17 E. F. Madeira Mamoré 366 7.206 808 36,0 8,9 416,8 

18 E. F. Ilhéus 132 2.997 686 27,1 4,4 257,0 

19 E. F. Central do Piauí 194 2.908 816 35,8 3,6 692,8 

20 E. F. Bragança 293 1.699 794 45,3 2,1 760,0 

21 E. F. Nazaré 325 984 1.007 32,9 1,0 363,4 

22 E. F. Santa Catarina 163 228 489 29,1 0,5 134,5 

  RFFSA 29.713 5.505.147 165.116 39,7 33,3 271,1 
Fonte: REVISTA FERROVIÁRIA. Set. 1992 (Encarte especial). 

 

Ao se analisar a Produtividade média (TKU x mil), por ferroviário, a pequenina 

E. F. Dona Teresa Cristina, especializada em transporte de carvão, aparece em primeiro 

lugar à frente (pela ordem) da R. V. Férrea Paraná-Santa Catarina, E. F. Noroeste do 

Brasil, E. F. Central do Brasil e E. F. Santos a Jundiaí. Quando o quesito analisado é o 

da participação dos salários em relação à receita da companhia, percebe-se que em 

apenas três delas a despesa com o pessoal (em %) era inferior à receita total da 

companhia; eram estes os casos da R. V. Paraná-Santa Catarina, E. F. D. Teresa Cristina 

e E.F Santos a Jundiaí. Em 14 delas, a despesa com pessoal excedia em 100% a receita 

total; dentre estas, três despontavam como as mais deficitárias: E. F. Bragança, E. F. 

Central do Piauí, E. F. Madeira Mamoré, cujas despesas realizadas com salários 

excediam, respectivamente em 6,6; quase seis; e, mais de três vezes à receita total. 

Portanto, é naquele contexto de crise setorial que deve ser analisado processo 

que culminou com a criação da RFFSA, e com a passagem de quase a totalidade da 

categoria ferroviária à condição de funcionário público.  

Vale destacar, no entanto, que alguns fatores, bastante objetivos, agregam fortes 

contrariedades a tese de que os déficits das ferrovias estatizadas estavam relacionados 

ao empreguismo (e, portanto, ao aumento ‘demagógico’ dos custos relativos ao fator 

trabalho), que teria se ampliado a partir do período democrático pós-1946.  

O primeiro deles é que as despesas gerais (exclusive salários) passaram a crescer 

proporcionalmente mais que a receita (tarifas e fretes) desde 1934. Portanto, durante o 
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período, 1930-1945 (apesar da entrada em vigor da legislação trabalhista varguista, que 

garantiu uma série de direitos trabalhistas aos ferroviários) a variação dos preços médios 

dos salários manteve-se abaixo do patamar de majoração de preços dos fornecedores.  

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3 - Comparativo da evolução da receita e das despesas das empresas 
constitutivas da RFFSA. Ano base 1930 = 100 

 
BRASIL, MVOP. Anos diversos. Os dados referem-se à amostra de 11 (de um total de 22) 
empresas que vieram a formar RFFSA: R. F. Nordeste, V. F. F. Leste Brasileiro, Central do Brasil, 
Rede Mineira de Viação, E. F. Leopoldina, E. F. Santos à Jundiaí, Noroeste do Brasil, R. V. 
Paraná-Santa Catarina, Viação Férrea R. G. do Sul, Rede de Viação Cearense e E. F. D. Teresa 
Cristina. O conjunto equivale a 90% da extensão das linhas, 99% da produção (TKU) e 95% dos 
ferroviários empregados pela RFFSA, em 1957. 

 

Tomando-se comparativamente os anos de 1930 e 1945, observa-se que a 

diferença de preços médios das despesas (exclusive salário) cresceu algo em torno a 15 

e 44%, respectivamente, em relação às variações da receita média ou do salário médio. 

Por este aspecto, se pode afirmar que tanto as ferrovias quantos os trabalhadores 

perderam poder de barganha nesta etapa. Se comparados o poder de barganha, o dos 

fornecedores de materiais ao conjunto das ferrovias foi, de longe, bem maior, pois estes 

conseguiam (desde 1934) corrigir o preço de venda de seus produtos àquelas ferrovias a 

Receita/por ferroviário

Despesas (exclusive salários)/por ferroviário

Despesa salarial/por ferroviário
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um patamar de correção bem superior ao que as ferrovias conseguiam reajustar seus 

fretes ou tarifas. 

Pelos motivos já apontados, se pode concluir que os custos relativos à mão de 

obra cresceram proporcionalmente mais que a receita a partir de 1946, quando a União 

passou a administrar diretamente ferrovias que anteriormente se encontravam sob 

controle privado. Porém, juntamente com o aumento do quadro de pessoal também 

passou a ocorrer acréscimo da produtividade média bem acima do desempenho obtido 

com a variação da receita total. Conforme corroboram os dados operacionais, entre 

1945-1963 o problema central do conjunto de empresas que vieram a formar a Rede não 

estava relacionado ao acréscimo produção – que era crescente. Tampouco o fenômeno 

déficit poderia ser tratado como uma consequência de empreguismo. 

 

 

Aumento de produção em um cenário de rendimento marginal decrescente? 

 

Após 1948, se observa um consistente aumento da produção, bem acima da 

expansão das linhas ou do quadro de funcionários da RFFSA. Embora a quantidade de 

funcionários tenha sido expandida, gerando pequena oscilação da quantidade de 

ferroviários/km (de 5,0 em 1948 para 5,3, em 1963), observa-se visível aumento da 

produtividade média, considerando-se que o somatório da produção, medido em 

Unidade de Tráfego (UTs), mais que dobrou quando considerados o ano inicial da série 

(1948) com o ano final (1963). Conforme se pode verificar, abaixo, entre 1945 e 1954, a 

extensão das linhas, quantidade de ferroviários em serviço e a produção total seguiam 

uniformes; a partir de 1955 - portanto, após quase uma década de expansão da presença 

estatal na administração daquele conjunto de ferrovias - foi a produção total que passou 

a crescer relativamente mais; ou melhor, muito mais!  
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Gráfico 4 - RFFSA. Comparativo: extensão das linhas, ferroviários em 
serviço e produção total (UTs). Ano base 1948 = 100 

 
Fonte: BRASIL, MVOP (1945-1947); Relatórios da RFFSA (1948 – 1963). 

 

Considerando-se 1945 (período anterior a grande intervenção estatal no setor) a 

1963, verifica-se que as linhas e a mão de obra foram crescentes, respectivamente, em 

torno de 10 e 18%, enquanto a produção total foi ampliada em mais de 116% 

(Relatórios da RFFSA. Anos diversos).  

Observando-se mais detalhadamente, verifica-se abaixo, no entanto, que a 

expansão desta produção foi estimulada principalmente pelo transporte de passageiros - 

com destaque para a modalidade denominada "subúrbio12" (que aumentou, sobretudo, a 

partir de 1957). Como segundo melhor desempenho destacava-se o transporte de 

mercadorias, cuja quantidade chegou a dobrar, quando comparado o ano de 1945 a 

1963. Também com o transporte de passageiros (modalidade "interior") foi obtido 

crescimento significativo (bem acima do aumento da quantidade de trabalhadores 

                                                           
12

 Modalidade de transportes que era realizada pelas seguintes Estradas, (pela seguinte ordem de 

quantidade transportada, decrescente): F. Central do Brasil, E. F. Santos a Jundiaí, E. F. Leopoldina, V. F. 

F. Leste Brasileiro, R. F. do Nordeste, Rede Mineira de Viação, Rede de Viação Cearense e V. F. Rio 

Grande do Sul (Fonte: BRASIL, MVOP (1930 – 1945; e Relatórios da RFFSA – 1945-1963). 

Linhas (km)

Ferroviários em serviço

Produção Total (Unidades de Tráfego - UTs)
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empregados e/ou expansão das linhas), no mesmo período. Já a redução dos transportes, 

porém, ficou por conta das modalidades de transportes de animais e 

bagagens/encomendas - cujas quantidades transportadas decresceram, respectivamente, 

53 e 44% - quando comparados os anos de 1945 e 1963. 

 
Quadro 1 - RFFSA. Comparativo de evolução da produção, 1948-1963. Ano 

base 1948 = 100 

Anos Mercadorias (TKU) 
Passageiros 
Subúrbio 

(PKM x mil) 

Passageiros 
interior 

(PKM x mil) 

Animais 
(TKU x mil) 

Bagagens e 
encomendas 
(TKU x mil) 

1945 4.187.313 3.362.792 3.365.241 723.025 167.769 

1945 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1946 94,0 117,0 92,3 89,1 95,9 

1947 89,9 111,9 110,8 35,3 80,4 

1948 96,9 120,7 102,0 35,5 64,2 

1949 105,3 131,1 103,8 37,2 61,1 

1950 104,5 130,1 106,8 39,8 61,5 

1951 101,6 126,5 118,2 39,8 71,8 

1952 93,5 116,4 115,2 38,7 66,1 

1953 102,7 127,8 122,3 46,2 65,5 

1954 108,9 135,6 131,3 37,2 78,7 

1955 110,4 137,5 141,4 39,3 84,8 

1956 110,8 137,9 147,0 41,7 83,6 

1957 120,3 149,7 138,1 45,3 82,8 

1958 161,3 200,8 150,6 56,3 69,4 

1959 177,0 220,4 157,0 50,3 63,7 

1960 188,3 234,4 148,5 42,5 54,3 

1961 207,7 258,6 152,6 41,0 51,5 

1962 227,5 283,2 153,0 36,9 52,1 

1963 219,9 273,8 155,4 46,4 56,3 
 Fonte: Relatórios da RFFSA. 

 

Porém, como aquelas ferrovias deficitárias e estatizadas conseguiram lograr 

tamanho desempenho de produtividade? Basicamente, pela via do investimento em bens 

de capital: locomotivas, carros, vagões, trilhos, etc., e pela redução do quadro de 

pessoal. Em 1963, a RFFSA utilizava-se de, ao menos, sete fontes de financiamento 

equivalentes à cerca US$150 milhões que ao câmbio de Cr$ 620,00 equivaliam a Cr$ 92 

milhões - ou, a quase duas vezes o valor da receita total obtida pela Companhia no ano 

de 1963 (Cr$ 48.191.097,00) (RFFSA. Relatório relativo ao ano de 1963:23). 

 

 

 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Déficit e nível de emprego ferroviário na segunda metade do século XX 

 

19 

 
 

Quadro 2 - RFFSA. Empréstimos em vigor, 1963 

EXIMBANK 62.000.000.000,00 Reaparelhamento/importação de equipamentos. 

SWISS BANK 4.960.000.000,00 Reaparelhamento/ importação de equipamentos. 

BNDE 2.671.200.093,50 Importação de trilhos, talas e placas de apoio. 

GENERAL ELECTRIC Co. 12.361.577.155,40 Compra de 154 locomotivas/ peças acessórias. 

GENERAL MOTORS 7.532.956.600,00 Compra de 45 locomotivas/ peças acessórias. 

CIA. SIDER. NACIONAL (CSN) 1.460.113.801,20 Compra de 10 locomotivas/ peças acessórias. 

GENERAL MOTORS LIMITED 1.045.055.483,20 Compra de 154 locomotivas/ peças acessórias. 

Total 92.030.903.133,30   
Fonte: RFFSA. Relatório relativo ao ano 1963. 

 

Os investimentos foram uma das primeiras ações do governo federal no setor, 

após a grande concentração de empresas, ocorrida ao final de 1948, quando a maior 

parte das linhas férreas passou ao controle da União. Sob controle da União, e por quase 

uma década antes da formação da RFFSA, iniciou-se a implementação de um vigoroso 

programa de desativação das antigas locomotivas movidas à vapor - que foram 

substituídas por locomotivas à diesel e locomotivas elétricas, dentro de um amplo 

processo de remodelação daquelas ferrovias. Fatores que contribuíram para o aumento 

da capacidade de tração da RFFSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 5 - RFFSA. Locomotivas: quantidade em operação 
e produtividade média (em milhões de toneladas/ano) 
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0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000
1

9
4

8

1
9

4
9

1
9

5
0

1
9

5
1

1
9

5
2

1
9

5
3

1
9

5
4

1
9

5
5

1
9

5
6

1
9

5
7

1
9

5
8

1
9

5
9

1
9

6
0

1
9

6
1

1
9

6
2

1
9

6
3

Locomotivas movidas à vapor

Locomotivas à diesel

Locomotivas elétricas

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

1
9

4
8

1
9

4
9

1
9

5
0

1
9

5
1

1
9

5
2

1
9

5
3

1
9

5
4

1
9

5
5

1
9

5
6

1
9

5
7

1
9

5
8

1
9

5
9

1
9

6
0

1
9

6
1

1
9

6
2

1
9

6
3

Unidade de tráfego por locomotiva, em 

milhões de ton/ano.

Fonte: Relatórios da RFFSA.
 

Tal melhora de desempenho se repetiu também em relação ao material de 

reboque, conforme se pode verificar abaixo ao comparar-se a evolução da capacidade de 

transportes dos vagões e dos carros de passageiros, entre 1948 e 1963. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 - RFFSA. Vagões e carros: evolução da 
capacidade de transportes, 1948-1963 
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No entanto, o resultado da receita obtida com este incremento da produção em 

nada se assemelhava àquela exuberância do desempenho operacional. 

 
Gráfico 7 - RFFSA. Resultado da receita operacional, 1945-1963 

 
Fonte: BRASIL. MVOP (1945-1947); Relatórios da RFFSA (1948-1953). 

 

No mesmo período em que a Companhia mais que triplicava a sua capacidade de 

tração e mais que duplicava a capacidade de transportes de seus carros e vagões, o saldo 
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seguia firme em direção ao déficit. Afinal, por que aquele déficit crescente não era 

debelado, mesmo diante daquele desempenho operacional alcançado, especialmente, 

após 1955? A explicação quanto à persistência do déficit requer que se siga 

relativizando a argumentação central de Cipollari e outros sobre o déficit ferroviário.  

A começar pelo fato de que o déficit não era um fenômeno exclusivo da Rede. A 

União, igualmente, também padecia de sua própria crise deficitária crônica no período 

em que ocorreu a formação da RFFSA, em 1957; de longe, o déficit federal era 

(absoluta e proporcionalmente) maior que o da ferrovia.  

No caso da RFFSA o déficit estava relacionado, basicamente a fatores 

extrafirma: do lado da demanda, que se modificava desde o pós-Segunda Guerra 

Mundial. Diante destas mudanças estruturais o mercado de transportes foi se tornando 

decrescentemente demandante dos serviços ferroviários, o que impunha às empresas 

considerável redução nos preços das tarifas e fretes, comparativamente ao aumento dos 

custos. 

 
Gráfico 8 - Relação entre os déficits: da União e da RFFSA, 1957-1963 

 
RFFSA. Fonte: Relatório da Companhia, relativo ao ano de 1963:30, publicado em 13 de março 
de 1964. 

 

Verifica-se ainda a ocorrência de aumento do custo de oportunidade em função 

da expansão dos transportes de passageiros, (especialmente na modalidade subúrbios); 
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de mercadorias. Estruturalmente, e desde a década de 1930 as ferrovias vinham 

transportando cada vez mais, no entanto, a preços relativamente menores (Relatórios da 

RFFSA).  

 

 

Transportando mais, por menos? 

“La valeur dérive de la rareté”. Auguste Walras (1801-1866) 

 

A hipótese defendida neste trabalho é que as causas centrais dos déficits da 

RFFSA se encontravam fora do alcance das iniciativas da empresa, e a resolução 

daquelas estavam além dos recursos alcançáveis do lado da oferta (leia-se, por meio de 

investimento em fator trabalho ou capital); as ferrovias, e isso (provavelmente) não se 

limitavam àquelas empresas que vieram a formar a Rede, passaram a enfrentar 

dificuldades em majorar suas principais fontes de fretes dos transportes de mercadorias 

e de tarifas de transportes de passageiros (a exceção do caso dos fretes cobrados para o 

transporte de animais, até 1960); pelo menos isso não ocorria na mesma proporção em 

que tinham que pagar suas respectivas despesas junto aos seus demandantes.  

A RFFSA como demandante (de mão de obra, e outros materiais necessários à 

atividade ferroviária) foi perdendo poder de compra comparativamente aos reajustes 

obtidos com a venda de seus serviços (vale lembrar que isso já vinha ocorrendo desde 

1934). Assim, embora a empresa transportasse mais ela o ofertava por fretes ou tarifa, a 

cada ano, relativamente menores em termos reais. 

 

Quadro 3 - RFFSA. Comparativo entre a evolução dos preços dos fretes/UTs, das 
despesas (exclusive salários), e a variação do salário médio – (Ano base 1945 = 

100) 

Anos 
Mercadorias 
(Cr$/TKU) 

Passageiros 
(Cr$/PKM) 

Animais 
(Cr$/TKU) 

Bagagens e 
encomendas 
(Cr$/TKU) 

Despesas médias: 
(exclusive 
salários) 

Salário 
médio (Cr$) 

1945 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1946 113,0 108,0 133,5 103,6 126,0 122,7 

1947 110,7 103,2 390,4 115,3 131,2 140,5 

1948 103,5 99,6 362,6 133,7 132,1 149,2 

1949 107,9 97,1 395,1 139,6 139,5 194,6 

1950 115,3 103,1 416,6 136,6 151,3 195,9 

1951 123,2 111,8 460,7 139,4 136,8 216,5 

1952 128,9 114,7 486,1 135,5 173,3 248,5 

1953 131,8 110,3 449,5 134,4 219,1 338,0 
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1954 143,3 120,1 547,6 142,3 219,3 420,0 

1955 198,4 148,7 754,6 177,0 306,7 566,9 

1956 261,9 193,2 1.096,0 213,5 368,7 931,9 

1957 286,4 233,7 1.385,8 222,7 578,3 893,0 

1958 251,7 212,9 1.292,9 257,7 611,5 980,4 

1959 261,1 224,1 1.529,5 269,3 863,7 1.224,3 

1960 308,4 274,1 1.940,2 358,4 1.039,6 1.614,1 

1961 444,3 368,1 3.277,8 537,6 1.477,9 3.083,7 

1962 625,5 476,2 6.699,6 764,4 2.658,8 5.531,6 

1963 807,2 900,9 8.199,8 1.195,2 5.347,1 11.094,9 
Fonte: BRASIL, MVOP (Anos 1945-1947); Relatórios da RFFSA (1948-1963). Despesas médias: 

(exclusive salários) = Despesas/quantidade de ferroviários em serviço. 

 

 

Como demandante seus custos (despesas exclusive salários, e salário médio) 

cresciam em torno de 5 mil e 11 mil por cento (em Cruzeiros) respectivamente. Como 

ofertante, aquelas ferrovias foram perdendo sua capacidade de impor aos seus clientes a 

variação dos níveis de suas tarifas e fretes.  

E, ainda mais agravante, a expansão da produção não ocorria naquelas 

modalidades em que a empresa obtinha um valor maior por cada Unidade de Transporte 

realizada. Conforme se pode verificar abaixo a maior evolução da produção dos 

transportes ocorria na modalidade de passageiros, que era bem menos rentável que o 

transporte de mercadorias. Outras, tais como as modalidades de transportes de animais e 

encomendas vinham declinando desde 1955 e 1956, respectivamente, embora não 

desprezíveis, ocupavam uma pequena participação nos negócios da Rede, no período 

analisado. Na média demandavam juntas algo em torno de 3% da produção total (de 

UTs), embora equivalessem, juntos, a cerca de 8% da receita total da RFFSA. Vale 

lembrar que tais serviços, no entanto, eram relativamente bem mais intensivos em mão 

de obra, que os transportes de mercadorias. Algo que, da mesma forma, ocorria em 

relação aos transportes de passageiros (subúrbio e interior), que eram relativamente 

mais custosos às ferrovias que o transporte de mercadorias.  

 

Quadro 4 - RFFSA. Relação entre a participação na produção (UTs) e participação 
na Receita total (em %) 

 
Participação na Produção Total (UTS) - em % Participação na Receita Total - em % 

Anos Mercadorias 

Passageiros 

(sub. + int.) Animais 

Bagagens e 
encomendas Mercadorias  

Passageiros  
(sub. + 

int.) Animais  
Bagagens 
e encom. 

1945 35,5 57,0 6,1 1,4 64,8 26,0 2,2 7,0 
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1946 35,5 57,9 5,3 1,3 65,9 25,7 2,3 6,1 

1947 35,2 61,6 2,1 1,1 65,1 26,5 2,7 5,8 

1948 35,7 61,3 2,1 0,9 64,9 26,8 2,7 5,6 

1949 35,1 62,0 2,1 0,8 65,8 26,1 2,9 5,3 

1950 34,7 62,2 2,2 0,8 65,7 26,3 3,0 4,9 

1951 35,5 61,4 2,1 0,9 66,0 25,9 3,0 5,1 

1952 35,5 61,4 2,2 0,9 66,6 25,7 3,1 4,7 

1953 34,5 62,3 2,5 0,8 67,1 25,3 3,3 4,4 

1954 33,5 63,7 1,9 0,9 65,9 26,3 2,8 5,0 

1955 34,6 62,5 1,9 0,9 69,2 23,4 2,9 4,6 

1956 34,6 62,5 2,0 0,9 69,5 23,1 3,3 4,1 

1957 35,7 61,3 2,1 0,9 68,6 24,0 3,8 3,6 

1958 34,1 63,1 2,2 0,6 66,4 25,9 4,3 3,4 

1959 35,2 62,5 1,8 0,5 67,5 25,7 4,0 2,8 

1960 35,9 62,2 1,5 0,4 67,8 26,1 3,5 2,6 

1961 34,5 63,7 1,4 0,4 67,7 25,9 3,9 2,6 

1962 35,4 63,1 1,1 0,4 69,3 23,5 4,8 2,4 

1963 41,7 56,6 1,3 0,4 67,7 25,6 4,3 2,4 

Média 35,4 61,5 2,3 0,8 66,9 25,5 3,3 4,3 
Fonte: BRASIL, MVOP (Anos 1945-1947); Relatórios da RFFSA (1948-1963). 

 

Enquanto os transportes de passageiros demandavam em média (no período) a 

algo como 61% da produção (UTs totais) respondiam por somente 25,5% da receita 

total. Seguramente, uma das causas a “contribuir” para a formação do déficit ferroviário 

daquele período.  

Portanto, do ponto de vista da maximização dos resultados, o melhor às ferrovias 

seria transportar apenas mercadorias. Se, hipoteticamente, naquele período (1945-1960) 

as ferrovias se especializassem apenas no transporte de mercadorias (coeteris paribus) a 

média das receitas teria sido cerca de quatro vezes superior. Logo se, igualmente, 

aquelas ferrovias realizassem apenas o transporte de passageiros a receita equivaleria a 

apenas a cerca de um quarto da receita obtida. 

Outro fator a contribuir para o aumento do déficit ferroviário, no período 1945-

1963, está relacionado à tripla combinação de fatores, a saber: a já mencionada 

expansão dos transportes de passageiros (especialmente de subúrbios) a partir de 1957; 

ao aumento das despesas (materiais) e, especialmente, aumento relativo dos custos do 

fator trabalho.  

Após a redemocratizão, em 1946, os trabalhadores começaram um processo de 

recuperação do salário médio, comparativamente aos demais custos (despesas exclusive 
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salário). Enquanto entre 1930-1945 se observou uma perda relativa dos valores dos 

salários médios (e também do preço médio das tarifas e fretes) comparativamente ao 

aumento de preços das outras despesas (materiais necessários aos serviços ferroviários), 

entre 1945-1963, (especialmente a partir de 1953), o aumento dos custos passou a ser 

influenciado pela valorização dos salários, conforme se pode observar abaixo. 

 

Gráfico 9 - RFFSA. Comparativo entre a evolução das despesas e da 
receita total (1945-1963) 

 Fonte: Relatórios da RFFSA. 
 

Considerando-se a receita anual de 1945 igual a cem os salários equivaleriam a 

algo em torno de 48%, enquanto as demais despesas equivaliam a 52%. Em 1950, os 

salários já haviam alcançado o montante equivalente a 85% da receita total - 

ultrapassando-a em 1953. Em 1963, os custos com a força de tabalho equivalia mais que 

o dobro da receita total, enquanto as demais despesas se equiparavam à receita. 

Dada a impossibilidade de majorar suas tarifas e ou preços de fretes ao nível dos 

preços de seus custos (de mão de obra e de fornecedores), assim como cobrar pelos os 

serviços prestados a preço zero à União13 (dentre outros, cujos motivos não são 

                                                           
13

 Considerando-se apenas os transportes realizados gratuitamente, entre 1945-1955, de passageiros, 

bagagens e encomendas, e mercadorias chega-se a um valor aproximado de 4% da receita total, anual. 

Montante (UTs e receitas) equivalente à metade de todo os transportes de animais e bagagens e 

encomendas realizados anualmente pelas ferrovias que foram unificadas no processo de formação da 

RFFSA (Fonte: BRASIL, MVOP, anos diversos). 

Salário % receita

Despesas (exclusive

salário) % receita

Receita total
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possíveis alcançar neste artigo) é que o conjunto das empresas que vieram a formar a 

RFFSA não conseguiu atingir superávit, em nenhum ano do período analisado.  

Se, hipoteticamente, pelo menos duas condições tivessem sido alcançadas 

(majoração adequada dos fretes e tarifas e efetiva remuneração às ferrovias em troca dos 

serviços prestados à União) o déficit poderia ter sido bem menor que o ocorrido, ao 

longo do período analisado. 

 

Gráfico 10 - RFFSA. Comparativo entre saldo real e hipotético (caso tivesse 
ocorrido efetiva correção dos preços dos fretes e tarifas), 1948-1963 

 
Fonte: Relatórios da RFFSA. 

 

O principal deste déficit não se tratava, portanto, de uma incapacidade da 

RFFSA como ofertante, devido ao empreguismo e/ou desinvestimentos propalado por 

Cipollari e outros, mas, sobretudo por pressões sofridas do lado da demanda; a fatores 

exôgenos.  

Conforme argumentava a diretoria da RFFSA:  

O exame dos resultados evidencia que a ordem de grandeza do 
"déficit" da RFFSA tem permanecido, a exceção do biênio 1959/60, 
relativamente constante em relação ao da União. (...) deveria ser 
analisado o "déficit" ferroviário para se ter uma ideia de sua 
verdadeira expressão como unidade de medida da eficiência 
administrativa da empresa ou exato valor do "déficit" operacional das 
ferrovias. (...) Trata-se dos serviços e encargos das estradas de ferro 
prestados a União ou por esta impostos as ferrovias, sem a 
correspondente parcela de receita remunerativa. Numa rápida 
enumeração poderão ser citados os seguintes serviços e encargos, 
entre muitos outros de menor importância: 1. Serviço postal; 2. 

Saldo (real) em %

Saldo hipotético (se

tarifas fossem

reajustadas de acordo

com custos de materiais)
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Transportes gratuitos; 3. Tarifas deficitárias, para transporte de 
determinadas matérias primas; 4. Obrigação de manutenção dos 
horários deficitários de trens de passageiros; 5. Manutenção de tráfego 
em ramais antieconômicos já condenados ao desaparecimento; 6. 
Pagamento da complementação da aposentadoria ao pessoal 
aposentados pelo IAPFESP; 7. Pagamento do salário-família às viúvas 
e dependentes de ferroviários. Feito, assim, o levantamento das 
despesas enumeradas e levada cada parcela da receita ou subvenção 
correspondente a conta da União ou do Órgão diretamente 
beneficiado, verificar-se-á que ponderável parte do auxilio que o 
Governo concede a RFFSA, a título de cobertura do "déficit", 
corresponde tão somente ao pagamento por serviços prestados ou 
reembolso dos encargos que lhe foram delegados (Fonte: RFFSA. 
Relatório da Companhia, relativo ao ano de 1963, publicado em 13 de 
março de 1964). 
 

Ainda de acordo com a Diretoria, a expansão dos déficits (particularmente 

aqueles observados em 1962-1963) relacionava-se ao aumento dos custos que estavam 

fora da competência da gestão, pois se tratavam de aumentos de custos da força de 

trabalho em função dos seguintes fatores: a) Enquadramento definitivo dos funcionários 

públicos cedidos as Estradas, por força do Decreto n. 51.466, de 16 de maio de 1962; b) 

Extensão do aumento de vencimentos dos funcionários públicos da União aos 

servidores e empregados de qualquer categoria da RFFSA (lei n. 24.069, de 11 de junho 

de 1962); c) Aumento de salário-família (lei n. 24.069, de 11 de junho de 1962); d) 

Instituição da gratificação de Natal (lei n. 24.090, de 13 de julho de 1962); e) 

Equiparação dos vencimentos dos servidores públicos da Estrada de Ferro Central do 

Brasil aos níveis salariais dos empregados da Estrada de Ferro Leopoldina, regidos pela 

Consolidação das leis Trabalhistas; f) Concessão de abono familiar ao pessoal CLT, na 

base de Cr$ 1.000 por dependente. “Estes fatos trouxeram, como consequência 

imediata, o aumento das despesas de pessoal, não obstante a redução sensível nos 

quadros de empregados, de quase 10.000 servidores desde a criação da Empresa, 

acontecimento inédito na história das Ferrovias Federais” (RFFSA. Relatório relativo ao 

ano de 1962:3).  

Quando se comparam os salários médios pagos pela RFFSA e os remunerados 

pelas empresas que formaram a FEPASA, em 1971, fica evidente que entre 1945-1963 a 

remuneração média dos trabalhadores da RFFSA seguia a tendência daquele mercado. 

E, em geral, os salários pagos por esta estatal eram (na média) menores que os 

praticados pela estatizada Estrada de Ferro Sorocabana; e, menos também que o salário 

médio praticado pela companhia privada, Paulista. Entre 1945-1960, a média salarial 

paga por esta empresa (privada) fora superior à media paga pela RFFSA, em pelo 
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menos onze daqueles anos (1945 a1948; 1951 a 1953; 1957 a 1960). 

 

Quadro 5 - RFFSA e FEPASA. Comparativo dos salários médios anuais (valores 
correntes), 1945 - 1963 

Anos Sorocabana Araraquarense C. Mogiana SPM C. Paulista RFFSA 

1945 7.080,9 7.942,0 7.274,1 825,4 9.499,5 8.320,6 

1946 11.246,4 9.373,1 9.782,0 6.317,3 11.503,9 10.210,4 

1947 12.112,9 9.263,1 28.599,0 7.754,4 12.562,9 11.689,0 

1948 17.082,6 11.384,4 10.729,5 9.195,2 13.077,0 12.417,3 

1949 18.831,4 13.652,2 11.348,3 10.619,4 15.528,2 16.188,1 

1950 24.553,5 13.144,9 12.017,8 14.569,8 16.164,9 16.298,3 

1951 25.470,2 16.040,1 13.509,8 17.465,9 18.844,5 18.017,4 

1952 31.693,1 31.071,5 17.575,8 23.454,9 23.008,4 20.680,6 

1953 36.206,0 23.327,9 22.668,9 27.731,3 29.087,1 28.126,4 

1954 38.250,2 23.878,2 30.810,6 30.690,9 33.806,9 34.947,6 

1955 49.872,0 34.105,7 42.055,0 40.659,9 40.953,0 47.168,4 

1956 62.849,2 61.041,2 54.917,9 45.462,5 55.986,1 77.536,66 

1957 95.159,8 74.197,6 70.655,3 59.020,4 74.769,8 74.298,8 

1958 88.188,6 93.367,5 59.161,1 49.287,4 83.395,3 81.572,4 

1959 132.595,3 72.873,8 109.524,0 98.459,3 114.303,8 101.867,5 

1960 285.257,0 100.719,7 143.911,8 126.817,0 137.643,8 134.299,8 

1961 229.597,5 232.183,6 208.048,7 192.568,5 211.467,9 256.586,3 

1962 452.897,6 493.955,0 389.553,7 371.626,9 415.444,6 460.258,7 

1963 625.156,6 833.579,6 625.053,4 706.089,0 822.810,7 923.163,1 
Fonte: BRASIL: MVOP; Anuário Estatístico dos Transportes. 

 

Tomando-se por base todo o período (1945-1963), se constata que os salários 

médios dos ferroviários da RFFSA foram os maiores apenas em três daqueles anos: 

1956; 1961 e 1963. 

Diante do exposto – é incorreto se imputar ‘culpa’ aos trabalhadores da RFFSA 

por exercerem seu poder de barganha, como o fizeram Cipollari e outros. Afinal, 

conforme pondera o Jevons, o poder de barganha, seja ele o da ferrovia, ou dos 

fornecedores à ferrovia, dos clientes, ou dos trabalhadores, dependerá das condições do 

mercado/sociedade que os permitam reivindicar (1996:37). Enquanto no período 

anterior, de governo autoritário (1930-1945), foram os trabalhadores que amargaram 

com as perdas salariais, no período seguinte, durante a vigência do curto período 

democrático (1946-1963) foram os ferroviários que obtiveram sucesso ao barganhar em 

condições a eles favoráveis.  
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Considerações finais 

 

O objetivo neste trabalho foi analisar a possível relação entre os déficits, 

apresentados pelo conjunto das empresas que vieram a formar a RFFSA, e o nível de 

emprego e salário ferroviário no período 1948-1963. Buscou-se revisar aqui, portanto, 

um tema já analisado por diversos autores. Para estes, os déficits do sistema ferroviário 

brasileiro estavam relacionados ao excessivo poder de barganha dos trabalhadores no 

período imediatamente após o fim do Estado Novo (1945) e o Golpe civil-militar de 

1964. 

Refuta-se, neste trabalho a argumentação central de Cipollari e outros a partir da 

própria premissa segundo a qual parecem partir aqueles autores (e o PAEG). De acordo 

com a argumentação ‘Cipollari-Paeguiana’ déficit teria que ser combatido a partir de 

uma suposta causa:  “salários majorados por critérios demagógicos”, que deveriam ser 

reduzidos”. A nosso ver, tal premissa trata-se de uma afirmação falsa pois tendem a 

definir salário apenas como fator de produção; que ocorre no campo da demanda (no 

domínio da empresa/governo). Pois, salário é influnciado também pelo outro lado, o da 

oferta, em um mercado de trabalho. Trata-se  portanto, de algo mais que um fator de 

produção considerando-se que este mercado de trabalho é construído no campo das 

relações socioeconômicas. Em uma sociedade democrática ou de livre mercado se 

pressupõe a liberdade de compradores e vendedores acordarem sobre seus preços.  

Argumenta-se ainda que diversos outros foram fatores os causadores dos 

déficits, portanto, estes não se limitavam ao ‘excessivo’ poder de barganha dos 

ferroviários. Dentre estas causas, pelos menos cinco se destacam como as principais 

responsáveis pela condição deficitária daquelas ferrovias, naquele período, a saber: do 

lado da oferta, a) as empresas que formaram a RFFSA (e isso fica perceptível no pós-

Segunda Guerra) se deparavam com visível defasagem técnico-operacional devido à 

reduzida capacidade de investimentos em bens de capitais (locomotivas e vagões mais 

modernos, trilhos mais potentes, telecomunicações mais eficientes, etc.) que as 

impediam de aumentar a eficiência do material de tração e de reboque. b) Além disso, 

verificou-se um crescente aumento dos custos, que se modificaram quando comparados 

em dois períodos distintos: entre 1930-1945, e entre 1945-1963. Na primeira etapa os 

aumentos de custos foram sobejamente influenciados pelo aumento dos custos dos 

materiais utilizados na operação ferroviária. Na fase seguinte o aumento das despesas 
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foi influenciado mais pelo aumento do custo da mão de obra devido tanto à 

incorporação dos ferroviários à condição de servidores públicos quanto pelo maior 

poder de barganha conquistado pelos trabalhadores naquele período democrático. c) Do 

lado da demanda, as ferrovias passaram a sofrer com a reconfiguração do mercado de 

transportes brasileiros, que no pós-Segunda Guerra foi se tornando decrescentemente 

demandante dos serviços ferroviários; o que impunha às empresas considerável redução 

nos preços dos fretes, comparativamente ao aumento dos custos.  d) Verifica-se ainda a 

ocorrência de aumento do custo de oportunidade em função da expansão dos transportes 

de passageiros, (especialmente na modalidade subúrbios); cujas receitas representavam 

em torno de um quinto daquelas obtidas comparativamente ao transporte de 

mercadorias. e) Por fim, acrescente-se ainda o fato de as empresas estatizadas terem de 

prestar serviços aos órgãos federais públicos sem receber a correspondente 

remuneração. 

Assim, pela ótica marxista, os trabalhadores estariam corretos em combater a 

influência depressiva do exército industrial de reserva sobre os salários por meio da 

ação sindical e política dos trabalhadores. O que efetivamente realizaram durante o 

regime democrático - assim como, ao contrário, durante a ditadura Vargas, não lograram 

as condições de promover sua ação sindical livremente e, também por isso sofreram 

com o arrocho salarial. Já pela ótica marginalista, os altos custos dos salários teria sido 

um erro estratégico das ferrovias em insistir na contratação de novos empregados em 

um contexto em que o emprego de braços adicionais, definitivamente, conforme o 

demonstram os dados, não era capaz de criar uma produtividade marginal crescente. Ao 

contrário, ainda segundo esta premissa, ocorria, na verdade, rendimento marginal 

decrescente – em que o acréscimo de mercadoria transportada significava 

proporcionalmente mais custos. A luz desta corrente econômica a contratação em si é 

que perdia completamente sua razão de ser (ou melhor, perdia sua utilidade econômica).  

Portanto, por que então aquelas ferrovias (que formaram a RFFSA) continuaram 

a funcionar, naquelas condições deficitárias apesar de estar incorrendo em rendimento 

marginal decrescente?  

A resposta, ainda que muito incompleta, pois a ‘completa’ necessitaria de 

algumas teses para respondê-la, (e, infelizmente esta tarefa foge do escopo deste 

trabalho) está em algum aspecto relacionada à importância socioeconômica e política 

que as ferrovias ainda representavam para a sociedade brasileira até 1961. A partir de 

1961 e até 1991 (e esta é uma outra tese) o modelo de negócios ferroviários vigente 
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desde o século XIX (baseado no conceito de “produção múltipla”) passou por uma 

longa fase de transição (até meados da década de 1990) que o conduziu a um modelo de 

ferrovia-mínima (ou, de “produção simples”), portadora das seguintes características.  

a) Ferrovias limitadas em suas extensões quilométricas, restritas à sua porção mais 

produtiva, devido à erradicação de linhas e ramais considerados antieconômicos. 

b) Desvinculadas de serviços altamente demandantes de mão de obra (leia-se 

deficitários) como os transportes de bagagens e encomendas, animais e 

passageiros de interior (que o modal rodoviário passou a atrair, mais 

incisivamente para si desde meados da década de 1950), e os transportes de 

passageiros de subúrbio, que foram acomodados em empresas independentes da 

operação cargueira. Da RFFSA, em 1984, surgiu a Companhia Brasileira de 

Trens Urbanos (CBTU) que se unificou ao transporte metropolitano operado 

pela FEPASA, em 1992, formando a Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos (CPTM), que unificou os dois sistemas de transporte de 

passageiros que eram operados em São Paulo, pela RFFSA e FEPASA. 

c) Especializadas em determinados segmentos de transportes de mercadorias com 

maior densidade e transportada a longa distâncias (portanto, com baixa demanda 

por mão de obra). 

Importante ter em mente que o déficit seguiu ocorrendo, depois do forte 

rearranjo ocorrido na RFFSA após o Golpe civil-militar, em 1964, quando "a operação 

foi racionalizada, sendo dada prioridade ao transporte de granéis, produtos siderúrgicos, 

cimentos e outras cargas tipicamente ferroviárias, sempre que possível em trens 

unitários” (RODRIGUES, 2004: 171). Déficit que só atesta o equívoco daqueles que, 

como Rodrigues, seguiram repetindo aquela argumentação já defendida anteriormente 

por Cipollari-/Paeguiana de que as medidas adotadas “não eliminaram o déficit 

operacional em função de uma política de pessoal equivocada”. 
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