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Introdução

Estado de São Paulo

Os dois estados com maiores índices de roubos de cargas do
país, Rio de Janeiro e São Paulo, continuaram apresentando
crescimento dos números no ano de 2017. Sendo
territorialmente, demograficamente e economicamente menor,
pela primeira vez, o estado do Rio de Janeiro apresentou uma
taxa anual maior que a de São Paulo. O Estado de São Paulo
registrou 19.584 casos, enquanto o Rio de Janeiro, 10.599.
O estado do Rio de Janeiro possui um PIB aproximadamente
2,8 vezes menor que do estado de São Paulo e população
aproximadamente 2,7 vezes menor.

No último trimestre do ano, o estado de São Paulo apresentou
queda da taxa de roubos. Essa queda de 13%, na comparação
com o mesmo período de 2016, não foi suficiente para reduzir
a taxa do ano. Entre janeiro e dezembro, o estado registrou
crescimento de 6%, de acordo com os números oficiais da
Secretaria de Segurança Pública.
As regiões do estado que tiveram maior crescimento foram
Araçatuba (133%), Santos (34%) e Sorocaba (31%).

São Paulo — Incidentes 2016 e 2017
Região

2016

Variação
Percentual

2017

Capital

5866

5747

Grande São Paulo

2183

2672

22%

3

7

133%

Araçatuba
Bauru

60

56

-7%

Campinas

568

601

6%

Piracicaba

310

326

5%

Presidente Prudente

13

9

-31%

Ribeirão Preto

228

256

12%

Santos

398

532

34%

São José do Rio Preto

22

27

23%

São José dos Campos

196

227

16%

95

124

31%

9943

10584

6%

Sorocaba
Todo o Estado

Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo
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-2%

A maior parte dos roubos ocorreu em área urbana (88%), 8%
ocorreram em rodovias e 4% em outros locais.
Durante a manhã ocorreram 53% dos roubos registrados, 28%
ocorreram à tarde e 19%, à noite.
Dentre as rodovias com maiores números de ocorrências estão
a Dutra, Anhanguera, Fernão Dias, e Castelo Branco.
Os produtos mais roubados no estado foram os Alimentos e
Bebidas, Diversos, Eletrônicos, Cigarros, e Bebidas Alcoólicas.

Estado do Rio de Janeiro
O estado do Rio de Janeiro registrou 10599 eventos em 2017,
apresentando 7% de aumento na comparação com o ano
anterior. Contudo, é importante ressaltar que, devido a uma greve
da polícia civil no início do ano no estado do Rio de Janeiro,
muitos roubos de cargas não foram registrados e contabilizados,
o que significa que a taxa real deste crime é ainda maior.
A Capital, responsável por 51% dos roubos do estado,
apresentou crescimento de 8%. A região de Niterói e Região dos
Lagos foi a que mais cresceu, tendo registrado 79% de aumento.

Rio de Janeiro — Incidentes 2016 e 2017
Região

2016

2017

Variação
Percentual

Capital

4952

5369

8%

Baixada Fluminense

3563

3167

-11%

Niterói e Região dos Lagos

1013

1811

79%

Sul Fluminense

101

67

-34%

Norte e Noroeste Fluminense

173

112

-35%

Região Serrana

59

70

19%

Todo o Estado

9861

10599

7%

Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro

Os produtos mais roubados no estado foram Alimentos e
Bebidas, Tabaco, Bebidas Alcoólicas, e Eletrônicos.
A maior parte dos roubos ocorreu no período da manhã.
As cargas são levadas quando o motorista está com o caminhão
parado (nos pontos de origens, destinos ou postos) e são
ameaçados diretamente com uso de armas. Também é muito
comum o motorista ser abordado quando em trânsito, sendo
forçado a parar o veículo ou seguir um carro até um lugar ermo
ou onde já existem pessoas esperando para transbordar a carga.

As rodovias que apresentaram maior número de incidentes
foram Rodovia Dutra (altura da Capital e Baixada Fluminense),
BR-040 (altura de Duque de Caxias), BR-101 (entre NiteróiManilha) e Arco Metropolitano. A Avenida Brasil se destaca
como a via expressa de maior número de incidências, nela, o
trecho entre Guadalupe e Irajá é o mais crítico.

Brasil — Roubos de Carga por Mês
Sâo Paulo, 2016-2017
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Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo
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Os criminosos costumam abordar quando o veículo está parado,
geralmente fazendo a entrega. Porém, também é muito comum
o roubo quando a carga está em trânsito. Nesses casos,
geralmente o motorista é, sob ameaça de armas pesadas,
forçado a seguir um carro ou motocicleta até dentro de uma
comunidade, onde os produtos são descarregados. Algumas
dessas localidades têm difícil acesso e são controladas pelo
tráfico de drogas, o que dificulta a entrada da polícia e diminui as
chances de recuperação.

Brasil — Roubos por Tipos de
Productos, 2017
9%
7%
6%
26%
6%
5%
4%

Brasil — Roubos de Carga por Mês
Rio de Janeiro, 2016-2017

28%

1500

1%

2%
2%
2%
2%

Diversos 28%
Alimentos & Bebidas 24%
Eletrônicos 9%
Tabaco 7%
Construção & Industrial 6%
Bebidas Alcoólicas 6%
Agro 5%
Casa & Jardim 4%
Veículos & Autopeças 2%
Farmacêuticos 2%
Cuidados Pessoais 2%
Vestuário & Calçados 2%
Metais 1%

Brasil — Roubos por Período
2017
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Manhã 49%
Tarde 20%
Noite 31%

2017

49%

Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo

O reforço da Força Nacional no policiamento (ocorrido em final
de maio) e de militares das Forças Armadas (que chegou em
julho) contribuiu para uma progressiva redução dos números
até setembro. No último trimestre do ano, contudo, os números
voltaram a crescer, embora tenham se mantido ainda menores
que os do ano anterior.

Brasil — Roubos por Local
2017
5%

35%

Área Urbana 60%
Empresa/Depósito/CD 5%
Rodovia 35%

60%

Considerações Gerais
No país, os produtos mais roubados foram Alimentos &
Bebidas, Diversos, Eletrônicos, e Tabaco. A maior parte dos
roubos ocorre no período da manhã, em área urbana, com a
carga em trânsito e o tipo de evento mais comum é a ameaça
direta ao motorista. De acordo com os órgãos de segurança,
existe envolvimento de motorista ou funcionários entre 60-70%
dos casos de roubos.

Brasil — Roubos por Tipo de Evento
2017

Roubo 85%
Tentativa de roubo 9%
Invasão 3%
Desvio 2%
Furto 1%

85%

9%

1%
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A tendência geral do roubo de cargas nos grandes estados é o
crescimento. Poucos estados apresentam redução nos índices,
alguns desses exemplos são Alagoas, Sergipe e Santa Catarina.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas, o
estado teve uma queda de 27% nos roubos em 2017, quando
foram registrados 77 ocorrências. Eles atribuem essa queda ao
trabalho investigativo realizado e à integração entre as forças
policias.
No estado de Sergipe, a Secretaria de Segurança Pública
contabilizou, até a primeira quinzena de dezembro de 2017,
apenas 1 caso. Em 2016, foram registrados 47. Apesar da
redução de quase 100%, o estado continua sendo rota de
passagem e destino de cargas roubadas em outros estados.
O estado de Santa Catarina apresentou redução de 20,2%.
Foram 258 ocorrências registradas em 2016, contra 206 no ano
seguinte. Em janeiro de 2018, o governo oficializou a criação da
Divisão de Combate a Roubos e Furtos de Cargas (DFRC) no
estado.

sensitech.com

Considerações Finais
Os grandes estados têm apresentado crescimento dos roubos
de carga.
Apesar da diminuição do ritmo de crescimento, o grande
destaque é o Rio de Janeiro, que ultrapassou São Paulo (a
maior economia do país) neste tipo de crime. Os altos índices
do estado e grandes impactos levaram o governo federal a
reforçar o policiamento com a Força Nacional de Segurança e
as Forças Armadas. O apoio fez os números começarem a cair,
contudo eles voltaram a crescer no último trimestre do ano.
Apesar da redução do crescimento, o reforço federal tem um
custo alto e resultados ainda poucos significativos, levando-se
em conta os ainda elevados números do roubo de carga neste
estado.
Os riscos podem ser minimizados com medidas como avaliação
de riscos, revisão de processos e uso de tecnologias de
redundância, ressaltando-se aqui o Programa EFS (Electronic
Freight Security), no qual a escolta é reduzida e substituída por
tecnologia.
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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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