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Relatório – Roubo de Cargas
Brasil
2º Trimestre (T2/2016)

Introdução

Estado de São Paulo

A taxa de roubos de cargas no Brasil é alta e continua crescendo.
Este relatório apresenta as estatísticas referentes ao segundo
trimestre das regiões de maiores incidências no país, os estados
de São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, destaca principais
características e aspectos observados nessas e em outras regiões
ao longo desse período.

Após quatro trimestres apresentando taxa de redução, ou ao
menos, se mantendo estável, o estado de São Paulo apresentou
um crescimento de 10% no segundo trimestre deste ano em
relação ao mesmo período de 2015. Se considerarmos o
acumulado do ano (de janeiro a junho), contudo, o estado se
manteve praticamente estável em relação ao mesmo período do
ano passado.

O Brasil, em linhas gerais, apresenta o seguinte mapa de risco

INCIDENTES — 2° TRIMESTRE DE 2015 E 2016
SÃO PAULO
REGIÃO

ROUBOS
EM T2-2015

ROUBOS
EM T2-2016

VARIAÇÃO
PERCENTUAL

Capital

1181

1284

9%

Grande São Paulo

478

502

5%

Campinas

144

126

-13%

Santos

52

97

87%

Piracicaba

79

81

3%

Ribeirão Preto

53

52

-2%

São José dos
Campos

31

52

68%

Sorocaba

23

32

39%

Bauru

6

13

117%

Presidente
Prudente

2

3

50%

Araçatuba

0

2

-

São José do Rio
Preto

2

2

0%

Estado de São
Paulo

2051

2246

10%

Fonte: Secretaria de Segurança Pública de São Paulo

FREIGHTWATCH INTERNATIONAL SCIC — RELATÓRIO ROUBO DE CARGAS BRASIL T2-2016

1

As únicas regiões que apresentaram queda foram Campinas (-13%)
e Ribeirão Preto (-2%). Já há alguns meses, a taxa da região de
Campinas vem caindo, segundo a polícia civil, em função de um
trabalho de inteligência que vem sendo realizado. Além disso, a
polícia rodoviária também afirmou que vem mapeando as regiões
de maiores riscos e aí, intensificando o patrulhamento. Esses fatores
estariam permitindo a redução dos números na região.
Cabe ressaltar também que, nos últimos meses, as quadrilhas
especializadas em roubo de cargas mudaram o foco nas rodovias
que cortam a região de Campinas. Os criminosos estão atacando
caminhões com cargas menores e com menos segurança.
Dentre as regiões que tiveram aumento da taxa de roubos
destacamos Bauru (117%), Santos (87%) e São José dos Campos
(68%).

Estado do Rio de Janeiro
O estado do Rio de Janeiro teve crescimento de 34% nos roubos
de carga no segundo trimestre do ano, em relação ao mesmo
período de 2015. Considerando o acumulado do ano (de janeiro a
junho), ele apresentou um crescimento de 22%.

RIO DE JANEIRO — ROUBOS DE CARGA
2º TRIMESTRE 2015 E 2016
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Na Capital, região responsável por 46% dos roubos do estado, os
roubos voltaram a crescer. No primeiro trimestre do ano, a região
havia apresentado queda de 12%, no segundo trimestre apresentou
aumento de 4%, comparando com os mesmos períodos de 2015.
No acumulado do ano, contudo, a região ainda manteve pequena
redução de 4%.

No estado, a maior parte dos roubos acontece nas vias urbanas,
não nas rodovias. A maioria das ações acontece próximo a centros
comerciais ou aos pontos de entrega. Dentre as rodovias de
maiores incidências estão a Dutra, Anhanguera, Bandeirantes, D.
Pedro I, Castelo Branco, Rodoanel Mário Covas, entre outras.

Destacaram-se ainda as regiões de Niterói e Região dos Lagos e
Baixada Fluminense por um crescimento significativo, de 134% e
76%, respectivamente no último trimestre.

Tem chamado atenção grandes roubos de empresas de transporte
de valores no estado.
O primeiro trimestre do ano apresentou maiores taxas de redução
de roubos (em diversas regiões) que o atual, comparando ambos
com os mesmos períodos de 2015. Levantou-se a possibilidade de
que as quedas dos índices estivessem relacionadas com a queda
do ritmo de produção e de embarques, decorrentes da atual crise
econômica. Porém, no mesmo período, enquanto o estado de São
Paulo diminuía suas taxas, o estado do Rio de Janeiro continuava
crescendo. Além disso, a retomada do crescimento dos roubos de
cargas no segundo trimestre parece mostrar que a diminuição dos
carregamentos provavelmente não teve uma influência tão grande,
já que não houve grandes melhoras nos índices econômicos
neste período (por exemplo, a taxa de desemprego continuou
aumentando).
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Dentre as regiões de maiores incidências do estado estão os
bairros de Acari, Barros Filho, Costa Barros, Parque Colúmbia e
Pavuna, todos localizados na zona norte da Capital e circundados
por algumas das favelas mais violentas da cidade.
Na Pavuna, encontra-se um importante centro logístico para
o setor de transportes. Porém, devido aos altos índices de
criminalidade, as empresas estão fugindo da região. No último ano,
10% das 45 empresas localizadas no bairro saíram de lá.
Dentre as vias e rodovias com os níveis mais elevados de roubos
estão a Dutra, Av. Brasil, Arco Metropolitano e rodovia Washington
Luís.
A integração entre as empresas e a polícia, e entre as diversas
forças policiais da região, bem como a velocidade de comunicação
entre eles, levaram a um aumento significativo do índice de
recuperação de cargas roubadas.
Observou-se um aumento grande de roubos de carnes, que está
entre os produtos mais roubados no estado.

O modus operandi mais usado pelos criminosos é o roubo com o
sequestro de motoristas, que são levados e mantidos presos até
que a carga seja transbordada ou esteja em local “seguro”.
Os produtos mais roubados são: Alimentos, Cigarros, Bebidas e
Eletrônicos.

BRASIL — TIPOS DE PRODUTOS
ROUBADOS, T2-2016
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Em Goiás, o roubo de cargas vem crescendo desde o ano
passado. No sudoeste do estado vinham ocorrendo roubos com
um modus operandi um pouco diferente dos habituais. Uma
quadrilha obtinha informações privilegiadas de determinadas
carretas que iriam fazer o embarque de alguma carga valiosa,
como por exemplo, o modelo do veículo, placas, dentre outras.
Os criminosos então clonavam a placa da carreta, se deslocavam
com o veículo até a empresa e efetuavam o embarque da carga
antes do verdadeiro veículo chegar ao local. Em seguida subtraíam
a mercadoria. O golpe só era percebido pelas vítimas quando o
verdadeiro veículo se apresentava na empresa para o embarque.
Recentemente, o líder da quadrilha foi preso, porém é válida a
recomendação de atenção para esses tipos de ações por parte
das empresas.
No Mato Grosso, é muito comum o roubo ou furto de agrotóxicos
em invasões de fazendas. Nas cargas em trânsito, os produtos
agrícolas e combustíveis também são muito visados. Há registros
do uso de mulheres como iscas para a realização dos assaltos.

Brasil – Destaques

7%

abordam os caminhoneiros em paradas ou semáforos. Um
integrante da quadrilha assume a direção do caminhão e abandona
o motorista em algum ponto distante e sem possibilidade de
comunicação. Depois disso, os bandidos repassam a carga para
comparsas e abandonam o caminhão vazio em algum lugar. Em
Paranaguá, tem sido recorrente o aparecimento de cargas trocadas
por produtos semelhantes durante a viagem. De uma maneira
geral, os roubos de carga no estado do Paraná têm aumentado e
muitas delas são levadas para Santa Catarina e São Paulo.

ALIMENTOS E BEBIDAS 33%
DIVERSOS/INCLASSIFICÁVEIS 10%
DIVERSOS/NÃO DECLARADOS 8%
TABACO 7%
BEBIDAS ALCOÓLICAS 7%
ELETRÔNICOS 6%
CONSTRUÇÃO E INDUSTRIAL 6%
DIVERSOS/CARGAS MISTAS 5%
CASA E JARDIM 5%
FARMACÊUTICOS 3%
VEÍCULOS E AUTOPEÇAS 3%
AGRO 3%
VESTUÁRIO E CALÇADOS 2%
CUIDADOS PESSOAIS 1%
METAIS 1%

No estado do Paraná, a região da Grande Curitiba é a que
concentra o maior número de roubos. Nesta região, um aumento
nos casos de roubos de combustíveis foi notado nos últimos
meses. As ações estão ocorrendo num raio de 100 km da refinaria
Presidente Getúlio Vargas, situada no município de Araucária
e apresentam um padrão no modus operandi. As quadrilhas

Outra modalidade no estado é o roubo de caminhões que
frequentemente são levados para a Bolívia, para serem trocados
por drogas, ou são desmontados e têm suas peças vendidas.
No estado do Tocantins, o maior número de roubos de cargas
acontece na BR-153, a principal via que liga o Centro-Oeste com
o norte do país. Nessa mesma rodovia, o que tem chamado a
atenção das autoridades é o roubo de pneus dos caminhões
que estão transportando a carga, o que indiretamente coloca
em exposição as cargas que estão sendo transportadas nesses
veículos. Os bandidos obtêm até mais de 30 pneus com um único
caminhão, e este é um tipo de produto facilmente revendido.
Os criminosos agem sempre do mesmo modo: abordam os
caminhoneiros durante a noite e levam o veículo para estradas
vicinais. Os motoristas são amarrados ou ficam na mira de armas e
são deixados no veículo depois que as rodas são roubadas. Ainda
que o foco dessas quadrilhas não seja a carga, tais circunstâncias
expõem os carregamentos a riscos.
Pernambuco também tem registrado aumento nos casos de
roubos de carga nos últimos meses. Estaria havendo uma
migração de bandidos que atuavam em assaltos a bancos e no
tráfico de drogas para investidas nos caminhões que transportam
alimentos, medicamentos e aparelhos eletrônicos como telefones
celulares, computadores e aparelhos de televisão. Possivelmente,
uma das explicações estaria no fato dos criminosos terem
percebido menor resistência nas investidas aos caminhões.
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Tendências
Destacaram-se, nos últimos meses, grandes ações de invasões
e roubos de empresas de transporte de valores, que ocorreram
no estado de São Paulo, nas cidades de Campinas, Santos e
Ribeirão Preto. Esses roubos são muito bem planejados por
quadrilhas grandes, muito organizadas e preparadas, em termos
de recursos e conhecimento tático-operacional, além de bem
armadas. A divisão de funções entre seus membros é detalhada:
existem pessoas com a função de dirigir os carros; pessoas com a
função de dar apoio externo, impedindo a aproximação da polícia
enquanto a quadrilha atua internamente; pessoas responsáveis
por fazer as explosões nos prédios, permitindo a entrada dos
bandidos, e fazer as explosões do cofre, para o acesso ao dinheiro;
os responsáveis por carregar os malotes para os carros, etc. As
ações possuem um padrão bastante semelhante.
Vamos usar como exemplo o último roubo, ocorrido em Ribeirão
Preto na madrugada do dia 5 de julho. Estima-se que entre 20
e 30 pessoas tenham tomado parte na ação, usando cerca
de 15 carros, inclusive blindados, e fuzis 556 e 762, além de
metralhadoras ponto 50, munição capaz de derrubar aviões. A
quadrilha chegou na empresa e logo atiraram num transformador,
fazendo todo o bairro ficar sem luz, de forma que os bandidos
ficassem no escuro e não pudessem ser vistos, ao mesmo tempo
em que eles tinham visibilidade de quem se aproximasse. As
ruas de acesso à empresa foram bloqueadas com veículos e
pregos foram espalhados pelas vias para dificultar a aproximação
da polícia. As paredes do prédio foram explodidas e vigilante foi
feito refém. Enquanto isso, alguns de seus integrantes armados
ficaram do lado externo, atirando para cima e contra os policiais,
impedindo qualquer aproximação. O tiroteio durou cerca de
40 minutos, mais de mil tiros de fuzis foram disparados pelos
criminosos, que conseguiram fugir levando no mínimo 50 milhões.
É comum as quadrilhas colocarem fogo nos veículos posicionados
para bloquear as vias para impedir a aproximação de viaturas
policiais e também facilitar sua fuga.
A imagem a seguir foi usada para ilustrar outra invasão de empresa
de transporte de valores, ocorrida na cidade de Santos, no dia 04
de abril. A esquematização das ações dos bandidos representada
na imagem mostra as similaridades dessas ações.

Segundo autoridades policiais, com a atual crise econômica
no país, o comércio está sem dinheiro e a sociedade está sem
dinheiro. O dinheiro está nos bancos e nas empresas de valores.
Além disso, os bandidos teriam passado a agir mais no interior por
causa do grande efetivo policial presente na capital. Enquanto no
interior, por questão de logística, geralmente o efetivo no período
noturno é baixo. Para finalizar, apesar do risco elevado, esse tipo
de ação propicia ganhos muito elevados. Por esses motivos, é
possível que essas invasões continuem acontecendo ou venham
ainda a aumentar.
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Considerações Finais
Embora a crise econômica se mantenha, o Rio de Janeiro mantém
taxa elevada de crescimento de roubos de carga (34%) e São
Paulo volta a apresentar crescimento (10%).
Em função dos Jogos Olímpicos, o governo estabeleceu restrições
de tráfego em determinados locais e horários na cidade do Rio de
Janeiro. A restrição de horários levará possivelmente à necessidade
das empresas realizarem embarques no período noturno,
aumentando o risco de roubos. Embora a cidade venha a contar
com mais de 50.000,00 agentes de segurança nesse período, seu
principal foco de atenção estará voltado para outros aspectos. É
possível que apenas a presença maior de policiais nas ruas já seja
suficiente para inibir ações criminosas. Contudo, por maior que
seja o efetivo das forças de segurança, não há como cobrir toda a
cidade, 100% do tempo. Desta forma, ressaltamos que todos os
instrumentos de segurança devem ser usados no transporte de
cargas.

Observação Sobre Dados da
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.
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 FreightWatch
International
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.
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 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 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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