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Relatório
Roubos de Carga — Brasil

Introdução
Este relatório apresenta informações referentes ao roubo de
cargas no Brasil, para o primeiro trimestre deste ano. Os
dados aqui apresentados se baseiam em registros feitos pela
SensiGuard. Nos casos em que os dados tiverem uma fonte
diferente, ela estará referenciada.
De acordo com a Firjan (Federação das Indústrias do Estado
do Rio de Janeiro), os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro
respondem atualmente por 87% dos roubos do país. Em 2016,
as perdas em roubos de cargas teriam alcançado os 1,4 bilhões
de reais, de acordo com a mesma instituição.
No primeiro trimestre deste ano, os dados oficiais apontam
um aumento dos roubos no estado de São Paulo (28%) e
uma pequena redução no estado do Rio de Janeiro (-3%).
Contudo, chamamos a atenção para o fato de que, os dados
relacionados ao estado do Rio de Janeiro do primeiro trimestre
deste ano devem ser olhados com cuidado. Deve-se levar em
consideração que, no período, a Polícia Civil entrou em greve e
passou a funcionar parcialmente para o registro de incidentes
de roubo de cargas, entre outros. Por isso, a queda verificada
nos números do período provavelmente está muito mais
relacionada com uma subnotificação das ocorrências, do que
com a redução dos roubos efetivamente.
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Estado de São Paulo
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o estado
teve crescimento de 28% no primeiro trimestre, em relação
ao mesmo período de 2016. A Capital e a Grande São
Paulo mantiveram crescimento significativo, de 21% e 45%,
respectivamente. A única região do estado que apresentou
redução na taxa de roubos de cargas foi a de Bauru, 30%.
Todas as demais apresentaram crescimento.

São Paulo — Incidentes Primeiro Trimestre,
2016 e 2017
T1-2016

T1-2017

Variação
Percentual

1329

1613

21%

444

645

45%

0
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-

Capital
Grande São Paulo
Araçatuba
Bauru

10

7

-30%

Campinas

121

148

22%

Piracicaba

64

67

5%

Presidente Prudente

2

4

100%

Ribeirão Preto

44

72

64%

Santos

72

112

56%

São José do Rio Preto

1

5

400%

São José dos Campos

41

61

49%

24

27

13%

2152

2762

28%

Sorocaba
Todo o Estado

Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo

Brasil — Roubos por Regiões
São Paulo T1-2017
23%

5%
4%
58%
3%
2%
2%

2%
1%

Capital 58%
Grande São Paulo 23%
Campinas 5%
Santos 4%
Ribeirão Preto 3%
Piracicaba 2%
São José dos Campos 2%
Sorocaba 1%
Bauru 2%
São José do Rio Preto
Presidente Prudente
Araçatuba

Os produtos mais roubados foram Diversos (31%), Alimentos &
Bebidas (22%) e Eletrônicos (14%).
O tipo de evento mais comum foi o roubo, com ameaça direta
ao motorista.
As rodovias em que foram registrados os maiores números de
ocorrências foram a Anhanguera e a Dutra.
O roubo de carga é um dos crimes que mais crescem na região
do Alto Tietê. Nesta região, as regiões de maiores riscos são a
rodovia Dutra na altura de Arujá, e a Ayrton Senna, na altura de
Mogi das Cruzes.
No interior do estado, a região de Ribeirão Preto está entre as
maiores taxas de crescimento de roubos. Os caminhões de
combustível, açúcar e soja são bastante visados nas estradas
da região. Segundo os motoristas, as abordagens mais comuns
são com a carga em trânsito. Nas estradas, os criminosos
abordam em dois carros, fechando o caminhão e forçando a
sua parada. Nas áreas urbanas, geralmente as quadrilhas usam
apenas um veículo, mas também fazem uso de armamentos
para ameaçar os motoristas.

Estado do Rio de Janeiro
De acordo com as estatísticas oficiais do Instituto de Segurança
Pública, os roubos de carga no estado do Rio de Janeiro
reduziram 3% no primeiro trimestre deste ano em relação ao
mesmo período do ano anterior.
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Brasil — Roubos por Regiões,
Rio de Janeiro T1-2016 & T1-2017
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Fonte: Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro

Niterói e Região dos Lagos teve o maior crescimento, 41%. A
Capital cresceu 1% e a Baixada Fluminense reduziu 22%.

por exemplo a Herculano Pinheiro, Embaú, Mercúrio, Avenida
Chrisóstomo Pimentel de Oliveira (antiga Estrada Rio do Pau),
Cel. Moreira Cézar, Solon, Sargento de Milícias e Alcobaça.
São os chamados “CEPs (em referência aos Códigos de
Endereçamentos Postais dos Correios) do inferno”. O destino são
os complexos de favelas como Chapadão, Pedreira e Lagartixa,
em Costa Barros. O crime organizado percebeu que o roubo de
carga é um negócio muito mais lucrativo e fácil do que o tráfico
de drogas. Para evitar confrontos, quadrilhas ligadas às maiores
facções do tráfico de drogas do Rio, como Comando Vermelho
(CV), Amigos dos Amigos (ADA) e Terceiro Comando Puro (TCP),
fizeram um acordo, loteando e demarcando territórios onde
atacam cargas.
O alto risco de roubos de produtos como carnes, bebidas e
laticínios, está levando à possibilidade de desabastecimento
no Rio de Janeiro, pois empresas de logísticas já não estão
entregando esses tipos de cargas na cidade. Há seguradoras se
recusando a assegurar carga de alto valor agregado que tem a
região como destino. Além disso, os roubos de carga no estado
já causam aumento de até 20% nos preços em supermercados
nos produtos mais visados pelas quadrilhas, segundo a
Associação de Supermercados.

Considerações Gerais
Nos registros feitos pela SensiGuard, os produtos mais
roubados no trimestre, no país, foram Diversos (32%), Alimentos
& Bebidas (23%), Eletrônicos (9%), e Tabaco (7%).

Brasil — Roubos por Tipos de
Productos, T1-2017
9%
7%
23%

6%
5%
5%

No estado do Rio de Janeiro, os produtos mais roubados foram
Alimentos & Bebidas (30%), Diversos (30%), Cigarros (11%), e
Bebidas Alcoólicas (9%).
O tipo de evento mais comum foi o roubo, com ameaça direta
do motorista. Segundo o Delegado da Delegacia de Roubos e
Furtos de Cargas da cidade do Rio, metade dos casos de roubos
tem funcionários envolvidos, passando informação às quadrilhas.
As rodovias com maiores números de roubos foram Dutra,
BR-101, Arco Metropolitano e BR-040. A Avenida Brasil,
importante via expressa da cidade, também registra alta
incidência.

5%

32%
1%

2%
2%
2%
1%

Diversos 32%
Alimentos & Bebidas 23%
Eletrônicos 9%
Tabaco 7%
Bebidas Alcoólicas 6%
Agro 5%
Casa & Jardim 5%
Construção & Industrial 5%
Vestuário & Calçados 2%
Farmacêuticos 2%
Veículos & Autopeças 2%
Cuidados Pessoais 1%
Metais 1%

O tipo de evento mais comum continua sendo a ameaça direta
ao motorista, com uso de armas. Também continua sendo
muito comum às quadrilhas manterem motoristas e ajudantes
presos, até que a carga seja escondida ou transbordada.

Segundo o Sindicato de Transporte de Cargas do Rio de Janeiro
(Sindicargas), algumas ruas têm assaltos diariamente, como
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No Rio Grande do Sul, a área de maior risco é a Região
Metropolitana de Porto Alegre. Destacaram-se os roubos de
Alimentos & Bebidas, Tabaco e Casa & Jardim (principalmente
móveis e eletrodomésticos).

Brasil — Roubos por Tipo de Evento
Q1-2017

Roubo 81%
Tentativa 11%
Invasão 4%
Desvio 2%
Furto 2%

81%

11%

4%

No Mato Grosso, os principais produtos roubados são grãos
(34%) e alimentos (12%). Segundo dados da coordenadoria de
Estatísticas e Análise Criminal, no acumulado das ocorrências
registradas no período de 2014 a fevereiro de 2017 relacionadas
a roubo e furto de carga, 42% se tratam de saque, sendo a
maior parte registrada em vias públicas. 30% dos registros do
acumulado do período trata-se de roubo e 28% de furto.

2%
2%

Brasil — Top 10 Estados do
Roubo de Cargas no trimestre
T1-17 vs. T4-16 vs. T1-16

Tendências

300

O roubo de carga tem se mostrado uma tendência como crime
transnacional na região. Recentes incidentes no Paraguai e
também na Bolívia mostraram que quadrilhas brasileiras estão
atuando em grandes roubos de valores em países fronteiriços
com modus operandi e características semelhantes aos
utilizados no Brasil. Essas ações mostram o fortalecimento do
crime organizado, sua a capacidade de ação e organização.
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O estado de Minas Gerais é o terceiro no ranking brasileiro. As
regiões mais críticas são a Região Metropolitana de Belo
Horizonte e o Triângulo Mineiro. As rodovias que registraram
maiores números de incidentes foram a BR-262, Fernão Dias,
BR-040 e BR-116. Os produtos mais roubados foram Diversos,
Alimentos & Bebidas e Agro.
O estado do Paraná teve crescimento de 20% na taxa de roubo
de carga no primeiro trimestre deste ano, segundo a Federação
das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná
(Fetranspar). As mercadorias mais visadas foram pneus,
alimentos e eletrônicos. Destacamos crescimento significativo
nos roubos de carga na cidade de Paranaguá. Os alvos foram
principalmente cargas de grãos que saiam ou se encaminhavam
ao porto. Os bandidos atuavam por meio de furto, violando
a parte da proteção da carga, fazendo com que o produto
começasse a vazar pela estrada. Contudo, eles passaram a
atuar também de forma mais violenta, bloqueando avenidas,
atirando pedras no para-brisa, forçando o caminhão a parar e
praticando assaltos a mão armada.
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Além do transbordamento das quadrilhas para além
das fronteiras brasileiras, o fortalecimento e o poder das
organizações criminosas se evidenciam na quantidade de
armamento apreendido dentro do território brasileiro. Apenas
no Rio de Janeiro, no primeiro trimestre do ano, a polícia
apreendeu uma média de um fuzil por dia no estado. Não por
acaso, a maior apreensão foi feita em Irajá, bairro da zona
norte da capital fluminense, onde está a maior concentração de
roubos de carga do estado.
Não apenas a carga em trânsito, mas também a carga
estocada em depósitos se mantém como alvo de forte ameaça.
Grandes invasões de empresas e depósitos continuam
ocorrendo no Rio de Janeiro, São Paulo e outros grandes
centros urbanos, com atuação de quadrilhas extremamente
organizadas.

Considerações Finais
De uma maneira geral, os roubos continuam aumentando. E
a tendência permanece sendo o seu crescimento, já que o
fortalecimento do crime organizado se evidencia a cada dia,
bem como a incapacidade do estado de combatê-lo.
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Sobre a SensiGuard Security Services

*Referências - Rodovias
Nome da Rodovia

Sigla

Fernão Dias

BR-381

Dutra

BR-116

Arco Metropolitano

BR-493

Anhanguera

SP-330

Ayrton Senna

SP-070

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.

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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