FREIGHTWATCH INTERNATIONAL SCIC

Relatório – Roubo de Cargas
Brasil
1º Trimestre (T1/2016)

Introdução
Externamente, o Brasil é conhecido por apresentar alto risco para a
atividade de transporte de cargas. Internamente, tem sido bastante
frequente as notícias de roubos de cargas em trânsito e invasões
de empresas. De fato, o país vem aumentando muito seus índices
de roubos de carga nos últimos anos.

Apresentamos a seguir o mapa de risco do Brasil, referente ao
primeiro trimestre do ano. Um novo método de cálculo de nível de
risco foi adotado, levando agora em consideração, não apenas os
números de incidentes ocorridos, mas também o nível de violência
usada nas ações e os valores roubados (em reais).
O Brasil, em linhas gerais, apresenta o seguinte mapa de risco

Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro são reconhecidamente
os estados com as maiores taxas do país, com larga diferença de
qualquer outro estado. Isso não deverá mudar tão cedo. Juntos,
eles são responsáveis por aproximadamente 80% dos roubos
de carga do Brasil. O começo de 2016 contudo apresenta uma
situação inusitada. O estado de São Paulo, o primeiro no ranking
nacional, retomou sua tendência de queda. O estado do Rio de
Janeiro, por sua vez, vem mantendo uma tendência de queda
gradativa e constante no seu ritmo de crescimento desde o ano
passado. Dessa forma, o número de roubos registrados por
Rio e São Paulo no primeiro trimestre deste ano é praticamente
equivalente ao registrado no primeiro trimestre do ano passado
pelos dois estados. Disso decorre que, a variação da taxa total
do país está ineditamente dependendo muito mais das variações
dos demais estados, do que dos dois maiores pólos econômicos
do país. Não há números exatos sobre os roubos de carga nos
demais estados brasileiros, pois eles não divulgam especificamente
essa estatística. De qualquer forma, baseado no histórico e nas
condições atuais, certamente eles estão ajudando a elevar a taxa
do país neste início de ano.
Caso os movimentos de Rio e São Paulo se mantenham, a
tendência será o estado do Rio atingir e até passar os números de
São Paulo, e os demais estados passarem a impactar cada vez
mais nos números totais do país.
Por hora, apresentamos neste relatório aspectos gerais sobre o
roubo de carga no país, e de forma um pouco mais detalhada
sobre os dois estados com maior incidência do crime.

Estado de São Paulo
O estado de São Paulo voltou a ter queda na sua taxa de roubos no
primeiro trimestre deste ano. Depois de uma pequena retomada de
crescimento, no último trimestre do ano passado, o estado reduziu
9% os roubos de carga, comparando com o primeiro trimestre de
2015. Dentre as 12 regiões do estado, 7 apresentaram redução nos
índices, uma manteve-se estável e apenas 4 aumentaram.
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No estado de São Paulo, o uso do jammer é muito comum, o que
dificulta a recuperação da carga.

INCIDENTES — 1° TRIMESTRE DE 2015 E 2016
SÃO PAULO
REGIÃO

ROUBOS
EM T1-2015

ROUBOS
EM T1-2016

VARIAÇÃO
PERCENTUAL

Capital

1478

1329

-10%

Grande São Paulo

513

444

-13%

0

0

-

2

10

400%

Campinas

133

121

-9%

Piracicaba

85

64

-25%

Presidente
Prudente

3

2

-33%

Ribeirão Preto

41

44

7%

Santos

58

72

24%

São José do Rio
Preto

2

1

-50%

São José dos
Campos

30

41

37%

Sorocaba

28

24

-14%

2373

2152

-9%

Fonte: Secretaria de Segurança Pública de São Paulo

As regiões com maiores números de incidentes, Capital, Grande
São Paulo e Campinas, diminuíram suas taxas. Aparentemente,
o roubo de carga está migrando dessas áreas para as regiões de
Santos, São José dos Campos e Ribeirão Preto.
O crescimento dos números de Bauru foi o maior, de 400%.
Contudo, ele tem pequeno impacto nos números totais do estado
e, provavelmente é resultado de um quadrilha local que começou a
atuar na região.

Estado do Rio de Janeiro
O Estado do Rio de Janeiro apresentou, no primeiro trimestre
deste ano, crescimento de 11% no roubo de carga, em relação ao
mesmo período do ano anterior.

RIO DE JANEIRO — ROUBOS DE CARGA
1º TRIMESTRE 2015 E 2016
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Todo o Estado

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a redução dos
roubos de carga no estado tem sido possível graças ao trabalho de
inteligência da polícia, que tem rastreado e cruzado as informações
sobre roubos ocorridos nos últimos dez anos, aliado com uma
forma de policiamento ostensivo e mais dinâmico.

NI
TE

Bauru

No estado, estão as rodovias com maiores índices de roubos de
carga do país. Nos primeiros meses do ano, registramos, dentre
aquelas com números mais elevados, a Via Dutra, Rodovia D. Pedro
I, Anhanguera e Fernão Dias.

B
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EN
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Araçatuba

A maior parte dos roubos acontece com a carga em movimento,
porém, os momentos de carga e descarga de produtos são
também bastante críticos, ficando carga e motoristas mais
vulneráveis.

Pela primeira vez, o roubo de carga na Capital diminuiu,
comparando com o mesmo período do ano anterior. Certamente
a atuação policial associada com o apoio em informações das
empresas e seguranças privadas, tem trazido bons resultados para
a região. É perceptível a migração do roubo, principalmente para a
Baixada Fluminense e Niteróis e Região dos Lagos. Isso fica mais
claro, nos gráficos abaixo:
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RIO DE JANEIRO
ROUBOS POR REGIÃO, T1-2015
CAPITAL 59%
BAIXADA FLUMINENSE 28%
NITERÓI E REGIÃO DOS LAGOS 9%
NORTE E NOROESTE FLUMINENSE 2%
SUL FLUMINENSE 1%
REGIÃO SERRANA 1%

28%

22%
59%

mensagem instantânea e já vem sendo usada há muito tempo na
região. Os índices de recuperação cresceram enormemente.
Um trabalho de inteligência também foi realizado pela polícia.
Foram descobertos os núcleos de atuação de uma organização
criminosa e seus respectivos responsáveis, possibilitando a prisão
de várias pessoas. A desarticulação da organização foi realizada já
no final do trimestre e, espera-se, contribua para reduzir mais os
roubos de carga.

9%

2%
1%
1%

RIO DE JANEIRO
ROUBOS POR REGIÃO, T1-2016
38%
CAPITAL 47%
BAIXADA FLUMINENSE 38%
NITERÓI E REGIÃO DOS LAGOS 11%
NORTE E NOROESTE FLUMINENSE 2%
SUL FLUMINENSE 1%
REGIÃO SERRANA 1%

22%
11%
47%
2%
1%
1%

O resultado positivo da Capital foi favorecido por uma série de
fatores, como por exemplo, a realização de ações conjuntas entre
diferentes unidades policiais, fator que mostrou-se extremamente
eficaz, além da intensificação de operações de combate ao
roubo de carga. A polícia passou a fazer frequentes incursões em
comunidades e áreas dominadas pelo tráfico, realizando muitas
apreensões com o objetivo de retirar os recursos das quadrilhas.
Dezenas de veículos roubados - carros, motos, caminhões armas, munições, rádios transmissores, quilos de drogas e dinheiro
em espécie foram apreendidos nos últimos meses. Eles realizaram
desobstrução de vias (barricadas), fizeram policiamento ostensivo
nas regiões de maiores incidências, inclusive no período noturno;
operações de busca e captura de criminosos ligados ao tráfico;
intensificaram patrulhas e operações de check points (revistas), de
acordo com o modus operandi dos criminosos de cada região.

As vias expressas e rodovias que cortam a capital e seus arredores
continuam sendo áreas de grande risco, destacando-se a Via
Dutra, Av Brasil, Arco Metropolitano e BR-116.
As ocorrências se intensificam no período da manhã.
Na região da Capital, a polícia tem chamado a atenção para
a abordagem de criminosos utilizando carros com logos de
empresas de telefonia e adesivo da prefeitura da cidade.
No estado do Rio de Janeiro, o uso de tecnologias pelos
criminosos não é tão comum quanto em São Paulo, porém os
criminosos da região usam mais violência e ameaças contra os
motoristas e ajudantes.

Outro fator importante que não pode ser deixado de lado é a
velocidade da comunicação entre empresas e seguranças privadas
e a polícia, bem como entre as diferentes unidades policiais,
conferindo maior eficiência à força pública em impedir muitos
roubos, e também em recuperar cargas roubadas (para dar um
exemplo, calcula-se cerca de 10 milhões de reais em mercadorias
recuperadas em aproximadamente 1 mês de intensificação
sistemática das operações policiais – desde 4 de março, início da
chamada Operação Mercadoria Legal). A rapidez na comunicação
tem se mostrado um elemento essencial na luta contra os roubos
de carga. Ela tem sido viabilizada com aplicativos de celular de
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Considerações Gerais
A maior parte dos roubos de carga continua ocorrendo em áreas
urbanas, numa proporção aproximada de 80%, enquanto cerca de
20% acontecem em rodovias.
O modus operandi mais comum é o “sequestro” do motorista, que
é levado e mantido em cativeiro, pelo menos até que a carga já
tenha sido transbordada.
As cargas mais roubadas são: Alimentos & Bebidas;
Eletrônicos, Farmacêuticos, Cigarros e Bebidas Alcoólicas (não
necessariamente nesta ordem).
Nas grandes cidades, geralmente o roubo de carga está
relacionado com o tráfico de drogas e o crime organizado.
Nesses locais, o crescimento deste tipo de crime tem sido maior e
constante (com exceção de São Paulo, como já foi comentado).
Tem sido comum o roubo de carros-fortes em estradas e dentro
das cidades, mais especificamente no momento em que estão
abastecendo caixas eletrônicos ou fazendo coletas. Não é raro
ocorrer tiroteio, resultando em feridos e até mortes. Também tem
aumentado a incidência de invasões de empresas de valores
principalmente no estado de São Paulo. Essas ações costumam
ser bem planejadas, mostram muitas vezes conhecimento da
empresa e de sua rotina, são executadas por grupos grandes, que
podem chegar a 20 pessoas, muito bem armados e organizados. É
possível que as quadrilhas estejam dando preferência para o roubo
de dinheiro, que dispensa a busca por receptadores, necessários
nos casos das cargas.
Tem-se repetido o sequestro de familiares de vigilantes, motoristas
e/ou funcionários de empresas, que são obrigados e entregarem a
carga aos criminosos ou a facilitarem a entrada das quadrilhas nas
empresas.
Em meio a um contexto de crise econômica e alta do dólar,
a exportação foi favorecida nos últimos meses. Dentre as
áreas que tiveram as vendas aumentadas com a exportação,
destacamos o Agronegócio, que parece ter suas maiores perdas
na região Centro-Oeste. Produtos como defensivos agrícolas e
grãos também são alvos almejados pelos criminosos. Registros
de roubos de carga desses produtos são encontrados nos
mais diversos estados do país, mas identificamos significativa
concentração em Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná e Mato
Grosso do Sul. Particularmente, os defensivos agrícolas possuem
grande valor agregado, tornando-se grande atrativo para os
criminosos. Especialmente no Centro-Oeste, o modus operandi
mais comum usado pelos bandidos para roubar ou furtar este tipo
de produto é a invasão de propriedades de terra. Esse tipo de
ação é conhecida como “Novo Cangaço”. Nas fazendas, é comum
encontrar defensivos em quantidades volumosas, mantidos em
galpões muitas vezes fechados apenas com uma tranca simples.
As quadrilhas empregam entre 8 e 10 pessoas, que invadem as
propriedades já com conhecimento do local exato onde o produto

está guardado. Geralmente agem de madrugada, finais de semana
ou feriados. Elas costumam usar caminhonetes para colocar o
agrotóxico e levá-lo até outro caminhão mantido escondido nas
proximidades. Transferem então a mercadoria para o caminhão,
e entregam para a pessoa que já havia lhes encomendado. Os
registros de roubos de defensivos agrícolas crescem entre outubro
e dezembro, época do cultivo da soja, e entre janeiro e março,
época do cultivo do algodão e do milho. Uma característica
muito peculiar do estado do Mato Grosso é que entre os maiores
receptadores da região estão principalmente populações indígenas.
Em 2015, o Novo Cangaço cresceu 85%, sendo em sua maioria
registro de furtos. Neste ano, o próprio aumento do dólar tem
estimulado o aumento desse crime.
Outro produto muito roubado pelos criminosos na região CentroOeste é o combustível (até porque ele é um dos insumos do
agronegócio).
Aproveitamos para destacar também o estado de Goiás, que
também está localizado no Centro-Oeste, tem o combustível como
um dos principais produtos roubados, além dos produtos que
abastecem os supermercados (os chamados secos e molhados),
bebidas e cigarros. Esse estado teve seu índice de roubo de
carga aumentado em 126% no ano passado. 40% deles ocorrem
em áreas urbanas e, entre elas estão as cidades de Goiânia,
Abadiânia, Itumbiara, Jaraguá, São Luiz do Norte e a maior parte,
em Anápolis. As rodovias com maior número de ocorrências são a
BR-153 e BR-060.
Muitas operações policiais importantes e muitas prisões foram
realizadas, durante o primeiro trimestre do ano, em vários estados
brasileiros. Gostaríamos de registrar um caso em particular, que
levou ao desmantelamento de duas quadrilhas que atuavam em
Minas Gerais, na BR-251, região de Salinas, no norte do estado.
Segundo a polícia, elas teriam roubado cerca de 500 milhões em
um ano. Seus principais alvos eram produtos perecíveis e de alta
liquidez, como alimentos e eletrônicos. Os assaltantes agiam na
região há cinco anos e praticavam até quatro roubos por semana.
Atuavam sempre da mesma forma. Usavam sempre armas e
coletes à prova de balas. Inicialmente eles chegavam próximo ao
caminhão e mandavam o motorista parar, no decorrer do tempo,
a violência foi progredindo. Eles chegaram a usar armas longas
e atiravam contra a cabine. Com medo, o motorista parava, eles
faziam a abordagem, mantinham o condutor em cárcere privado,
muitas vezes na própria cabine, assumiam a direção ou levavam
o veículo para um local adequado onde era feito o transbordo
da carga. Suspeita-se que também tenham usado o giroflex de
luz vermelha, usado nos carros policiais, para fazer as vítimas
estacionarem o carro.
Minas Gerais é um dos estados brasileiros que apresentam índices
altos de roubos de carga no país. Para se ter uma ideia, em 2015,
ele sofreu um prejuízo, só em roubos de carga, de 212 milhões de
reais. O fato de ele possuir a maior malha viária do país contribui
para isso. É importante lembrar também que ele está no caminho
para a região Nordeste e a BR-116 é a única via de escoamento
entre as regiões Sudeste e Nordeste. O estado possuía então
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três regiões de alta incidência de roubos, a Região Metropolitano
de Belo Horizonte, o Triângulo Mineiro e a região norte, mais
precisamente nas proximidades das cidades de Salinas e Pedra
Azul, justamente onde essas quadrilhas atuavam. Sabemos que
aquela área se caracteriza por ser uma região de sombra (ou seja,
na qual os rastreadores perdem sinal). Certamente isso favoreceu
por muito tempo as quadrilhas. As autoridades policiais acreditam
que os roubos nessa região devem cair a partir de agora.
Aproveitamos para destacar ainda que as rodovias mineiras
de maiores incidências de roubo são a BR-040, a BR-381 e a
BR-262. Os tipos de produtos mais roubados no estado são:
eletroeletrônicos, seguidos pelos gêneros alimentícios e bebidas,
derivados de petróleo e defensivos agrícolas.

Conclusão
Os números indicam que a atuação da segurança pública tem
sido eficaz para reduzir o número de roubos de carga no estado
de São Paulo. Também no Rio de Janeiro, o incremento das
ações policiais (por meio de intensificação das ações, maior
integração entre unidades policias, entre outras) começa a dar
sinais de resultado. Não podemos deixar de lado, contudo, as
medidas de prevenção adotadas pelas empresas. O conjunto
da atuação da força pública e medidas de segurança privada
(análises, incorporação de ações preventivas, uso de tecnologias,
implantação de processos, etc) que levam a esses resultados
positivos. Qualquer redução de “recursos” nesse sentido pode
representar uma facilitação que certamente será aproveitada
pelos criminosos.

Tendências
Se novas medidas de segurança não forem tomadas para dificultar
o acesso às cargas de valores, a tendência é aumentar o interesse
das quadrilhas sobre esse tipo de carga, já que obter diretamente
o dinheiro é muito mais conveniente do que ter que encontrar um
receptador. Nessas condições, a carga seria muito menos atraente
para as grandes quadrilhas. Porém, é muito pouco provável que
isso ocorra, pois as empresas de valores já tem buscado melhorar
suas condições de segurança com adoção de novos recursos.
A tática de sequestrar familiares de motoristas, vigilantes e
empregados para ter sucesso nos roubos parece ser uma outra
tendência. As funções mais operacionais, como motorista ou
vigilante, por estar diretamente lidando com a carga, bem como
aquelas funções mais gerenciais, responsáveis por conceder
autorizações para liberações e procedimentos, parecem ser um
alvo igualmente estratégico e eficaz para os criminosos. A escolha
de um ou de outro tipo de vítima dependerá de quando, como e
onde o roubo estiver planejado para ocorrer. Por isso, é sempre
recomendável a todos não expor sua rotina e/ou condições
de trabalho e de vida em redes sociais e procurar, sempre que
possível, alterar a rotina.
A manutenção do esforço policial em São Paulo deverá manter a
tendência de queda já mais consolidada nesse estado.
No Rio de Janeiro, o desmantelamento recente de organização
criminosa e a consolidação da presença policial em regiões críticas
da cidade deverão favorecer a redução da taxa de roubos nos
próximos meses na Capital. Além disso, nos próximos meses, a
proximidade das Olimpíadas deve envolver intensamente as áreas
da segurança pública na preparação para o evento. O efetivo
policial nas ruas deverá ser aumentado, e isso já contribui para
intimidar os criminosos. Contudo, o foco da atenção estará voltado
para outros aspectos. Por isso, recomenda-se toda a atenção e o
uso de todos os recursos disponíveis a fim de diminuir a exposição
da carga e minimizar os riscos.
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Observação Sobre Dados da
FreightWatch International

Sobre a FreightWatch
International

Em linhas gerais, as estatísticas deste relatório
derivam de dados coletados pelo Centro de
Inteligência Logística da FreightWatch International,
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 FreightWatch International
(FWI), 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.

A FreightWatch International (FWI) 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.

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.

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 FreightWatch tem condições únicas de oferecer serviços
regionalmente em diferentes cadeias de suprimentos.
No Brasil, a FreightWatch 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 FreightWatch International 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 36 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 FreightWatch International, acessar
www.freightwatchintl.com
Para receber alertas, boletins e relatórios do nosso Centro de
Inteligência, favor acessar e cadastrar-se em nosso website
www.freightwatchintl.com/intelligencecenter

As informações contidas neste documento são de propriedade da FreightWatch International. Elas não podem ser vendidas ou utilizadas para o desenvolvimento de qualquer tipo de negócio, sem o
consentimento prévio, por escrito, da FreightWatch International. A FreightWatch Internacional 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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