FREIGHTWATCH INTERNATIONAL SCIC

Relatório – Roubo de Cargas
Brasil
3º Trimestre (T3-2016)

Introdução

Estado de São Paulo

Segundo a Associação Nacional do Transporte de Cargas e
Logística (NTC & Logística), a região Sudeste, formada pelos
estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito
Santo, foi responsável por 86% das ocorrências em 2015.
Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro juntos somaram
aproximadamente de 82% dos roubos do país. No terceiro trimestre
deste ano, São Paulo registrou aumento de 38%, e o Rio de
Janeiro, aumento de 50%, ambos em relação ao mesmo período
do ano anterior.

No terceiro trimestre deste ano, o estado de São Paulo apresentou
um crescimento de 38% em relação ao mesmo período de 2015.
Se considerarmos o acumulado do ano (de janeiro a setembro), o
estado atingiu crescimento de 56% em relação ao mesmo período
do ano passado.

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

INCIDENTES — 3° TRIMESTRE DE 2015 E 2016
SÃO PAULO
REGIÃO

ROUBOS
EM T3-2015

ROUBOS
EM T3-2016

VARIAÇÃO
PERCENTUAL

Capital

1016

1433

41%

Grande São Paulo

386

583

51%

Araçatuba

0

3

-

Bauru

8

16

100%

Campinas

141

158

12%

Piracicaba

85

81

-5%

Presidente
Prudente

3

4

33%

Ribeirão Preto

37

48

30%

Santos

74

95

28%

São José do Rio
Preto

3

13

333%

São José dos
Campos

30

57

90%

Sorocaba

36

20

-44%

1819

2511

38%

Estado de São
Paulo

Fonte: Secretaria de Segurança Pública de São Paulo
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A maior parte das regiões do estado apresentou taxas altas e/
ou significativas de crescimento. As exceções são as regiões de
Piracicaba e Sorocaba, as únicas que tiveram queda de -5% e
-44% respectivamente.
Dentre as regiões que tiveram aumento da taxa de roubos
destacamos São José do Rio Preto (333%), Bauru (100%), São
José dos Campos (90%), Grande São Paulo (51%), e Capital (41%).

Estado do Rio de Janeiro
No acumulado do ano (de janeiro a setembro) houve um aumento
de 31%, em relação ao mesmo período do ano anterior, alcançando
2186 casos no estado.

RIO DE JANEIRO — ROUBOS DE CARGA
3º TRIMESTRE 2015 E 2016
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A explosão de roubos de alimentos ajudou a alavancar os números
do estado. É importante lembrar que os carregamentos de
alimentos, de uma forma geral, possuem menos segurança do que
os produtos de alto valor agregado, além de ser um produto de
fácil distribuição. É possível que o crescimento dos roubos tenha
ocorrido em função de uma adaptação das quadrilhas à forma de
atuação policial que vinha dando resultado nos meses anteriores. É
possível considerar também que as quadrilhas tenham encontrado
uma grande demanda em função da crise econômica do país. Um
alto índice de desemprego pode ter gerado um mercado pronto
para absorver produtos de origem duvidosa, vendidos a baixos
preços nas ruas das cidades. De qualquer forma, apenas a crise
não justifica o aumento dos roubos. Apesar das várias prisões
feitas pela polícia em várias regiões do país, ainda não foi possível
identificar e coibir todos os receptadores que alimentam esse crime.
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Os produtos mais roubados no estado são os alimentos. Entre
agosto de 2015 e agosto de 2016, segundo a Secretaria de
Segurança Pública, os roubos apenas deste tipo de produto
cresceram 64%, de forma que ele se mantém no ranking das
cargas mais visadas. Na sequência, registramos os produtos de:
Construção & Industrial (principalmente devido aos roubos de
combustíveis) e Eletrônicos.
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A Capital apresentou, no trimestre, o menor crescimento dentre
todas as regiões, 31%, comparando com o mesmo período do ano
anterior. A região Norte e Noroeste Fluminense cresceu 140%, o
Sul Fluminense cresceu 121%, Niterói e Região dos Lagos, 83%, a
Baixada Fluminense, 76% e a Região Serrana, 45%.
Apesar do recuo da taxa de crescimento verificada no início do ano,
a Capital tem apresentado uma retomada dos roubos em ritmo
acelerado. Contudo, a diferença apresentada em relação às demais
regiões aponta que as demais áreas vêm crescendo num ritmo
ainda mais acelerado.

Dentre as rodovias de maiores incidências estão a BR-116 (Dutra),
Anhanguera, Washington Luis, Rodoanel Mario Covas, e Adalberto
Panzan.
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As áreas mais críticas continuam sendo, na Capital, a zona
norte. Nos últimos meses, crescimento significativo também
foi registrado em Duque de Caxias, São João de Meriti e São
Gonçalo.
Os produtos mais roubados foram alimentos, bebidas alcoólicas e
eletrônicos.
As rodovias com maiores incidências de roubos foram: Dutra, Arco
Metropolitano e BR-040.

Considerações Gerais
Dentre os dados conhecidos dos registros de roubos de carga
feitos pela FreightWatch International neste trimestre:
•	Entre os produtos mais roubados estiveram: Alimentos &
Bebidas, Agro e Eletrônicos.
•	O modus operandi mais usado foi o roubo com abordagem
direta e ameaça ao motorista (59%).
•	Os locais de abordagem mais frequentes foram: área urbana
(51%), rodovias (36%) e empresas/depósitos (13%).
•	Os horários mais frequentes foram: manhã (37%), noite (22%),
tarde (21%) e madrugada (20%).
•	Em 66% dos casos, o caminhão estava em movimento, e em
34% dos casos, o caminhão estava parado.
•	Dos eventos ocorridos em rodovias, em 82% dos casos, o
veículo estava em movimento e foi obrigado a parar, em 15%
ele estava parado em posto de combustível, e em 3% dos
casos, parado no acostamento.
•	Em apenas 32% das cargas roubadas em trânsito, houve
registro do uso do jammer pelos criminosos.
•	Havia escolta em 10% dos incidentes registrados.
•	Dentre os carregamentos em que havia escolta, em apenas
26% dos casos registrados ela foi capaz de evitar o roubo.
•	Em 55% dos roubos, não houve recuperação da carga. Em
45% dos casos houve recuperação (total ou parcial).
•	As rodovias com os maiores índices de roubos foram: BR-116,
BR-101, BR-040, BR-153 e BR-262.

•	Em termos de produtos roubados, os valores registrados foram
aproximadamente iguais aos do trimestre anterior. Destacaramse os Diversos com o valor médio por carga roubada mais
alto, US$ 515,676; seguido pela Categoria de Construção &
Industrial, com US$ 93,107 e Eletrônicos, com valor médio de
US$ 88,918. É importante registrar que a categoria de Diversos
no país, é alavancada pelo roubo de carros-fortes e empresas
de transporte de valores, que tem perdas enormes. Já a
categoria de Construção & Industrial é impulsionada pelo roubo
de combustíveis.
Desde o segundo trimestre, tem crescido o número de roubos de
carga de café, particularmente nos estados de São Paulo (regiões
norte e nordeste), Minas Gerais (região sul) e Espírito Santo, os
principais produtores do país. Os roubos vêm aumentando tanto
nas fazendas quanto nas cargas em trânsito. O aumento da
violência no campo tem levado até à migração de pessoas para as
cidades. A alta rotatividade de café no período da safra, entre maio
e setembro, a armazenagem do produto beneficiado nas fazendas
e o valor de mercado - a saca de 60 quilos custa em média R$ 500
- chamam a atenção dos criminosos. Alguns percebem ainda esse
crescimento como resultado da crise, que provoca dificuldade para
os ladrões nas áreas urbanas, levando-os a buscarem alternativa
na zona rural. O fato é que os produtores têm tentado se proteger
contratando escoltas para as cargas e decidindo não armazenar
café beneficiado nas fazendas, mas fazer o beneficiamento do grão
e transportá-lo no mesmo dia.
O estado de Minas Gerais é o terceiro no ranking de roubos de
cargas no país. Segundo a Polícia Civil, em 2015, contabilizando
roubos e furtos de cargas, o estado cresceu 31% em relação
ao ano anterior, enquanto o país teve um aumento de 10%.
Segundo a Segs (Secretaria de Estado de Defesa Social), entre
janeiro e agosto deste ano, houve um crescimento de 60%
nos roubos de carga. As regiões mais críticas do estado são a
Região Metropolitana de Belo Horizonte e o Triângulo Mineiro. As
mercadorias mais visadas no estado são cigarros, medicamentos
e eletrônicos. Porém, no Triângulo Mineiro, destacam-se os
fertilizantes.
Ainda no estado de Minas, tem chamado atenção os assaltos a
veículos de passeio e de cargas na rodovia BR-381. Na maioria
das vezes, os bandidos se aproveitam da lentidão do tráfego, ao
passar pelos quebra-molas instalados nos trechos que estão em
obras de duplicação, para abordar suas vítimas e roubá-las. Noite
e madrugada são horários prediletos dos ladrões. Os trechos
mais perigosos são justamente onde há canteiros de obras e
trevos em Sabará, Caeté, Roças Novas, Itabira, Barão de Cocais
e São Gonçalo do Rio Abaixo. O principal modus operandi dos
criminosos tem sido bater na traseira do veículo. Quando a pessoa
desce do carro para ver o prejuízo, acaba rendida. Há registros de
arrombamento do caminhão até em movimento.
No estado do Paraná, este ano, os produtos mais roubados
foram alimentos e produtos de limpeza. Até o ano passado, as
cargas mais procuradas eram as de produtos mais caros, como
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eletrônicos. Também notou-se aumento de roubos de defensivos
agrícolas, principalmente nas regiões norte e noroeste do estado,
onde se tem registrado invasões de sites.
No Rio Grande do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre,
verificou-se nos últimos meses um aumento de roubos de
combustíveis. Motoristas da região passaram a andar em comboio
para tentar evitar os assaltos.
Além do sequestro e da ameaça direta ao motorista, nos estados
de Goiás e Mato Grosso também tem se destacado um tipo
diferente de modus operandi: a fraude, ou estelionato. Por
exemplo, em Goiás, bandidos compravam sementes de forma
regular, e durante o percurso para entrega, entravam em contato
com o motorista do caminhão se passando pelo proprietário da
empresa e determinavam a mudança do local para descarregar
a mercadoria, fazendo os desvios na entrega. Outra forma era
contratar motoristas, para que se registrassem junto a empresas
de fretes e transportadoras em geral, para em seguida roubarem as
cargas.

Considerações Finais
Um novo ímpeto de crescimento voltou a aparecer nos estados de
São Paulo e Rio de Janeiro.
É necessário que a Segurança Pública adote novas estratégias
para tentar reduzir esses índices. As empresas, por sua vez, devem
usar todos os recursos disponíveis para tentar garantir a segurança
de suas cargas, desde instrumentos de Inteligência, tecnologias e
demais recursos de alta qualidade.

Na Bahia, os níveis de violência vêm crescendo bastante, inclusive
a polícia vem registrando o aumento do poderio bélico das
quadrilhas no estado. Chamamos a atenção para reincidentes
roubos ocorrendo em frente ao terminal de cargas do aeroporto de
Salvador. Segundo motoristas da região, os alvos preferidos dos
bandidos são celulares e aparelhos eletroeletrônicos, como TVs e
notebooks.
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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 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.
FreightWatch International | 7501 N. Capital of Texas Highway | Suite A200 | Austin, TX 78731 | 512-225-6490 | Fax 512-225-6491 | www.freightwatchintl.com
©2016 FreightWatch International
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