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Introdução
Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro permanecem sendo os piores índices em roubos de carga do Brasil. Juntos, eles somam
mais de 80% dos roubos do país. Em 2016, São Paulo teve um crescimento de 17% e fechou o ano com 9,943 casos registrados.
O estado do Rio de Janeiro atingiu 9,861 casos, tendo apresentado crescimento de 37% em relação a 2015.

Brasil — Roubos de Cargas por
Trimestre, São Paulo 2015 – 2016
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O primeiro trimestre acompanhou uma tendência de queda que
veio ainda do ano anterior, apresentando uma queda de 9%
em relação ao mesmo período de 2015. Contudo, a partir do
segundo trimestre as taxas voltaram a crescer, registrando 10%,
45% e 30% de aumento a cada trimestre, até o final do ano.

Estado de São Paulo
As estatísticas de roubos de cargas em 2016 não foram
animadoras. Ao contrário do ano anterior, quando se desenhava
uma tendência de queda, o roubo de cargas ganhou novo
ímpeto de crescimento no estado, principalmente no segundo
semestre deste ano.
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A Capital e a Grande São Paulo se mantiveram no ranking das
regiões com os maiores índices, sendo responsáveis por 59%
e 22% dos roubos do estado. Campinas e Santos vem em
seguida com 6% e 4%, respectivamente.

2015

2016

Variação
Percentual

Capital

5066

5866

16%

Grande São Paulo

1873

2183

17%

Os roubos de carga no estado cresceram 37% em 2016. O
estado saltou de 7,218 casos registrados no ano anterior, para
9,861 casos, neste ano. Segundo o Departamento de Segurança
do Sindicargas do Rio de Janeiro (Sindicato dos Transportadores
em Empresas de Transportes Rodoviários de Carga), contando
apenas os dias úteis, uma carreta é roubada a cada 20 minutos
no estado.
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Campinas

533

568

7%

Piracicaba

311

310

0%
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13

30%

Ribeirão Preto

174

228

31%
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Santos

253

398

57%

3500

São José do Rio Preto

9

22

144%

São José dos Campos

130

196

51%

Sorocaba

105

95

-10%

8490

9943

17%

Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo

O destaque, no ano, foi para a região de Sorocaba, a única que
apresentou queda, de 10%. Todas as demais regiões tiveram
crescimento. As regiões de Bauru e São José do Rio Preto se
destacaram, apresentando os maiores crescimentos, de 150% e
144%, respectivamente. Quadrilhas locais passaram a atuar na
região e vêm sendo investigadas pela polícia.
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A taxa de crescimento de roubos no estado foi aumentando
trimestre a trimestre: 11% no primeiro, 34% no segundo, 50% no
terceiro, e 49% no quarto.
A Capital e a Baixada Fluminense são as regiões mais críticas,
responsáveis respectivamente por 50% e 36% dos roubos do
estado.
As regiões que tiveram maiores taxas de crescimento foram
Niterói e Região dos Lagos (83%) e Baixada Fluminense (60%).

Brasil — Roubos de Cargas por
Regiões, Rio de Janeiro 2015 – 2016
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As rodovias com maiores números de ocorrências registradas
foram: BR-116, Anhanguera, Bandeirantes, D Pedro e
Washington Luís.
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O principal alvo dos criminosos no estado foram Alimentos &
Bebidas.
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Alimentos & Bebidas, Tabaco e Bebidas Alcoólicas foram
os produtos mais roubados. Esses produtos, em geral, são
escoados imediatamente e vendidos pela metade do preço para
receptadores.
Na Capital, os motoristas que abastecem o Ceasa (Central
Estadual de Abastecimento – principalmente hortifrutigranjeiros),
no bairro de Irajá, são uns dos alvos principais. Tiveram grande
crescimento também os roubos de carnes e frios, cargas que
possuem valores mais altos dentre os alimentos. Contudo,
os carregamentos de alimentos industrializados permanecem
sendo um grande atrativo para os criminosos, devido a sua
fácil distribuição. Empresas do setor relatam que, por meio
de monitoramento das redes sociais, identificam, no mesmo
dia do roubo, postos em que os produtos roubados serão
comercializados no dia seguinte. Segundo elas, os pontos de
venda e preços de produtos são anunciados na internet. E elas
conseguem identificar tratar-se de seus produtos roubados
por meio dos preços anunciados, incompatíveis com preço de
mercado, e pelo fato da empresa só vender para pessoa jurídica
- pessoas não podem comprar individualmente os produtos,
direto da empresa.
Além da facilidade da distribuição, os criminosos contam com
alguns outros facilitadores, como o conhecimento de rotas
alternativas, pouco visitadas pela polícia, e o apoio de parte
da população das comunidades, que recebe acesso a bens
e produtos de qualidade, seja por doação realizada pelos
criminosos - efeito Robin Hood de conquista - ou por ter a
oportunidade de adquirir produtos por preços muito menores do
que os encontrados no mercado.
A rentabilidade do roubo de cargas também é um atrativo para
as quadrilhas. Segundo o Sindicargas, enquanto bandidos levam
uma semana para ganhar R$ 1 milhão vendendo drogas no
Complexo da Maré (uma das comunidades do Rio de Janeiro), o
mesmo valor é faturado num só dia roubando cargas na região
da Pavuna, por exemplo.
As rodovias em que foram registrados os maiores índices
de roubos foram: BR-116, Arco Metropolitano e BR-040
(principalmente o trecho de Duque de Caxias). A Avenida Brasil,
dentro da cidade do Rio de Janeiro, é uma via expressa com
grande destaque também.

O crescimento do roubo de cargas e as perdas na cidade do
Rio de Janeiro tem sido tão grande, o aumento dos custos
do transporte e do gerenciamento de riscos (elevados pelas
condições de risco – valor do seguro, escoltas, etc.), que muitas
empresas começam a achar inviável a operação logística para
a região. Alguns creditam na possibilidade de problemas de
abastecimento num futuro próximo.

Considerações Gerais
Além de São Paulo e Rio de Janeiro, destacaram-se também:
•	Na Região Norte: regiões metropolitanas de Manaus e
Belém.
•	No Nordeste: regiões metropolitanas de Fortaleza, Recife,
Salvador e Maceió.
•	No Centro-Oeste: regiões metropolitanas de Goiânia e
Cuiabá.
•	No Sul: regiões metropolitanas de Curitiba e Porto Alegre.
•	No Sudeste: em Minas Gerais, a região metropolitana de
Belo Horizonte e o Triângulo Mineiro.
De maneira geral, 75% dos roubos acontecem em áreas
urbanas e 25% em rodovias.
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Quase a totalidade dos roubos que ocorrem em áreas urbanas
são crimes de oportunidades. Eles são realizados por grupos
de dois ou três pessoas, seus alvos são cargas menores e
de baixo valor, principalmente alimentos, bebidas e cigarros.
Os carregamentos são abordados de maneira aleatória,
aproveitando a oportunidade surgida (paradas em semáforos,
pontos de entrega ou trânsito lento), e são de qualquer tipo.
Seu destino são os pequenos receptadores.
Nas rodovias, há uma forte atuação das quadrilhas organizadas,
que atuam em grupos de oito a dez pessoas (podendo chegar
a até trinta pessoas nos casos de assaltos a depósitos). Eles
agem fortemente armados e atacam veículos cujas cargas
foram previamente selecionadas, de alto valor agregado e
geralmente encomendadas. O nível de organização desses
grupos é variável, porém geralmente suas ações são bem
planejadas e coordenadas.
Especificamente no Rio de Janeiro, em 90% dos roubos, os
criminosos não são integrantes das organizações criminosas,
mas contratados por elas para realizarem o roubo, de acordo
com declaração feita pelo superintendente do Centro Integrado
de Comando e Controle (CICC), George Freitas, em Fórum de
Combate e Prevenção ao Roubo de Cargas.

Considerações Finais
Os roubos de carga ganharam novo impulso de crescimento
este ano. Certamente, a crise econômica por que passa o
país contribuiu para isso. Além de aumentar o número de
desempregados e a demanda por produtos mais baratos,
de procedência duvidosa, vendidos nas ruas da cidade, ela
também afetou a polícia e sua capacidade combativa. Para
dar um exemplo, em dezembro, de dezesseis blindados
pertencentes às policiais do Rio de Janeiro, nove estariam
parados por falta de manutenção. Se normalmente, já
são enormes as dificuldades do governo para combater a
criminalidade, a situação só piorou no último ano.
Essa modalidade de crime continua crescendo
assustadoramente no país com consequências para o governo,
para as empresas e para os cidadãos. O gerenciamento de
risco e as ferramentas para segurança de carga encontram
cada vez mais espaço para expansão no mercado do país.

As quadrilhas mais bem estruturadas atuantes no Brasil
agem contra carros-fortes, veículos de carga e depósitos
logísticos, atuam em São Paulo, e têm ligações com a principal
organização criminosa local, o Primeiro Comando da Capital, o
PCC.
O modus operandi mais comum ocorre com o veículo em
movimento, sendo o motorista forçado a parar. Nas rodovias
paulistas, é comum o uso de “jammers”, que neutralizam os
sistemas de rastreamento.
Alimentos & Bebidas foram os produtos mais visados, com
aumento significativo dos roubos de carne.

Brasil — Roubos por Tipos de
Productos, 2016
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Alimentos & Bebidas 26%
Diversos 26%
Eletrônicos 8%
Construção & Industrial 7%
Tabaco 6%
Bebidas Alcoólicas 6%
Agro 5%
Casa & Jardim 5%
Farmacêuticos 3%
Veículos & Autopeças 3%
Vestuário & Calçados 2%
Cuidados Pessoais 2%
Metais 1%
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Observação Sobre Dados da SensiGuard
Security Services
Em linhas gerais, as estatísticas deste relatório
derivam de dados coletados pelo Centro de
Inteligência Logística da SensiGuard, além de outras
fontes confiáveis. O Centro de Inteligência coleta
dados de roubo de carga e de risco na Cadeia de
Suprimentos de diversas fontes em várias partes do mundo,
incluindo a base de dados da SensiGuard Security Services,
clientes, órgãos de segurança, organizações do setor, empresas
de seguros e boletins de notícias, dentre outras fontes. Este
relatório oferece uma análise de dados coletados ao longo do
período ao qual se aplica, oferecendo uma perspectiva geral
sobre o roubo de cargas e riscos ao longo da cadeia logística
no mundo todo.
Cabe destacar que os roubos de carga muitas vezes não são
denunciados. Portanto, os números totais para um determinado
país ou região são provavelmente maiores que os citados neste
relatório. Além disso, cabe notar que as circunstâncias de
roubos de carga e os tipos de riscos globais frequentemente
mudam, às vezes rapidamente, de forma que podem fazer
com que os fatos e opiniões expressos não sejam mais válidos.
Portanto, o grau de confiança nas informações providas neste
relatório é de exclusivo critério de cada organização.

Sobre a SensiGuard Security Services
A SensiGuard Security Services é líder global no fornecimento
de serviços de segurança logística, oferecendo soluções de
rastreamento e monitoramento que proveem às empresas
segurança no transporte, transparência e integridade da cadeia
de suprimentos desde sua origem até seu destino.
Utilizando-se tecnologias para visualização em tempo real
e soluções multifacetadas, os clientes podem monitorar
ativamente suas cargas em qualquer etapa da cadeia global de
suprimentos, a fim de reduzir os riscos associados com roubo,
deterioração, fraude, dentre outros. Com operações em todo o
mundo, a SensiGuard Security Services tem condições únicas
de oferecer serviços regionalmente em diferentes cadeias de
suprimentos.
No Brasil, a SensiGuard Security Services Internacional vem
inovando e trouxe para o mercado local o produto EFS Program
(Electronic Freight Security), que visa garantir o transporte seguro
de sua carga, baseado em uma visão moderna de tecnologia
e processos, ampliando o conceito de segurança. O programa
trabalha com o incremento do uso da tecnologia em detrimento
do uso de escolta, atividade que expõe os agentes a riscos
potenciais e o Embarcador a riscos de reclamações trabalhistas,
buscando minimizar os riscos de perdas financeiras em todo
o escopo da operação. O EFS Program presa não só pela
segurança da mercadoria, mas também pelo aspecto humano
envolvido e possibilita ao Embarcador a diminuição de custos
diretos e indiretos
A SensiGuard Security Services é parte da Sensitech, Inc.,
um provedor líder em soluções de visibilidade da cadeia
de suprimentos, permitindo aos líderes globais nos setores
farmacêutico, alimentício e industrial, rastrear e monitorar seus
ativos ao longo da cadeia de suprimentos, a fim de proteger a
integridade de produtos sensíveis à temperatura. A Sensitech
é uma empresa com SO 9001:2008 baseada em Beverly,
Massachusetts, USA, com mais de 35 locais de vendas, serviço
e distribuição em todo o mundo. A Sensitech é parte da UTC
Climate, Controls & Security, uma unidade do Grupo United
Technologies (NYSE: UTX), um fornecedor líder em sistemas
aeroespaciais e de construção industrial no mundo todo.
Para mais informação sobre SensiGuard Security Services,
acessar www.sensitech.com
Para receber alertas, boletins e relatórios do nosso Centro de
Inteligência, favor acessar e cadastrar-se em nosso website
SensiGuard Supply Chain Intelligence Center

As informações contidas neste documento são de propriedade da Sensitech Inc. Elas não podem ser vendidas ou utilizadas para o desenvolvimento de qualquer tipo de negócio, sem o consentimento
prévio, por escrito, da Sensitech Inc. A Sensitech Inc. encoraja os leitores a usarem estas informações para as atividades de prevenção de roubos de carga, bem como a compartilhá-las, em sua
totalidade, com colegas que também possam ser beneficiados nesse mesmo sentido..
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