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Introdução

Estado de São Paulo

Rio de Janeiro e São Paulo continuam sendo os estados
de maior risco no país. Cada um deles é responsável por
40% dos roubos de carga do país, totalizando juntos 80%
das ocorrências, de acordo com a Associação Nacional do
Transporte de Cargas e Logística. Nos últimos três trimestres, o
Estado do Rio de Janeiro tem registrado números maiores que
São Paulo, embora este estado tenha economia e população
consideravelmente maior. No segundo trimestre deste ano,
ambos os estados registraram queda em seus índices.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São
Paulo, o estado registrou 2207 casos, queda de 17% nos
roubos de cargas no segundo trimestre, comparando com
o mesmo período do ano anterior. A maior parte das regiões
apresentaram queda dos números, com exceção das regiões
de Presidente Prudente, Piracicaba, Santos e Sorocaba.

Os dados aqui apresentados se baseiam em registros feitos
pela SensiGuard. Nos casos em que os dados tiverem uma
fonte diferente, ela estará referenciada.

São Paulo—Incidentes Segundo Trimestre,
2017 e 2018
Região
Capital
Grande São Paulo
Araçatuba
Bauru

T2-2017

T2-2018

Variação
Percentual

1415

1039

-27%

703

559

-20%

3

2

-33%

21

16

-24%

Campinas

166

160

-4%

Piracicaba

81

127

57%

2

7

250%

43

36

-16%

Presidente Prudente
Ribeirão Preto
Santos

110

166

51%

São José do Rio Preto

10

4

-60%

São José dos Campos

69

56

-19%

Sorocaba

32

35

9%

2655

2207

-17%

Todo o Estado

Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo

Os produtos mais roubados foram Diversos, Alimentos &
Bebidas, Tabaco, e Bebidas Alcoólicas. O modus operandi mais
usado pelos criminosos foi o roubo com ameaça ao motorista.
Cinquenta por cento dos casos ocorreram no período da
manhã.
A Rodovia Dutra e a Anhanguera foram as que registraram os
maiores índices de roubos.
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Brasil—Roubos por Regiões
Rio de Janeiro T2-2017 & T2-2018
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Estado do Rio de Janeiro
Segundo o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de
Janeiro, no segundo trimestre, o estado registrou 2399 casos
de roubos de carga, um índice 26% menor do que no mesmo
período do ano anterior. Considerando o acumulado do ano, o
estado apresentou uma queda de 3%.
No segundo trimestre, quase todas as regiões tiveram diminuição
dos números ou permaneceram com a mesma taxa. A única
exceção foi a Região de Niterói e Região dos Lagos, que teve um
crescimento de 58%, em comparação com o mesmo período
do ano anterior. No acumulado do ano, esta região registrou
aumento de 79%.
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Os produtos mais roubados foram Diversos, Alimentos &
Bebidas, e Tabaco. Grande parte dos roubos ocorrem em áreas
urbanas (90%) e no período da manhã (68%). Os roubos com
ameaça direta ao motorista é o tipo de ocorrência mais comum.
Desde fevereiro deste ano, o estado está sob intervenção
federal na segurança pública. Neste período, grandes operações
foram realizadas pelas forças de segurança para combater o
roubo de cargas, um dos objetivos da intervenção. Observa-se
uma redução nos números dos últimos meses. Contudo, os
resultados continuam sendo pouco significativos principalmente
no que se refere ao reequipamento da polícia e desarticulação de
organizações criminosas.

Brasil—Roubos por Mês
Rio de Janeiro T2-2017 & T2-2018
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Apesar da realização de grandes operações também nas regiões
de Niterói e São Gonçalo, as forças de segurança se fazem mais
presentes na Capital. Isso tem contribuído para o aumento dos
roubos nas regiões de Niterói e São Gonçalo.
A região da Pavuna (AISP—Área de Segurança Integrada—41),
que registrava os maiores índices de roubos perdeu espaço para
outras regiões. Veja abaixo o ranking das regiões de maiores
incidências no primeiro semestre deste ano:
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Ranking

AISP–Área
Integrada de
Segurança

Roubos
T2-2017

Regiões

Roubos
T2-2018

Variação

1

7

São Gonçalo - Neves, Monjolo, Ipiiba e Sete Pontes

654

1016

55%

2

16

Brás de Pina (Parte), Olaria, Penha e Penha Circular (Parte), Cordovil, Jardim
América, Parada de Lucas, e Vigário Geral, Complexo do Alemão

313

498

59%

3

15

Duque de Caxias (Centro), Campos Elyseos, Xerém, Imbariê

476

470

-1%

4

41

Anchieta, Guadalupe, Parque Anchieta e Ricardo de Albuquerque, Acari,
Barros Filho, Costa Barros, Parque Colúmbia e Pavuna, Colégio (Parte), Irajá,
Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha e Vista Alegre

761

386

-49%

5

39

Belford Roxo

166

373

125%

Brasil—Roubos por Tipo de Evento
T2-2018
92%

Roubo de carga 92%
Tentativa de roubo 3%
Invasão de depósito 3%
Desvio 1%
Furto 1%

3%
3%
1%
1%

Brasil—Roubos por Local
T2-2018
29%

Área urbana 56%
Rodovia 29%
Desconhecido 11%
Empresa/depósito 4%

Considerações Gerais

56%
11%

Os tipos de produtos mais roubados no país foram Diversos,
Alimentos & Bebidas, e Eletrônicos. O tipo de evento mais
comum é o roubo, que ocorrem em sua maioria pela manhã e
em área urbana.

Brasil—Roubos por Horário
T2-2018

Brasil—Roubos por Tipos de
Productos, T2-2018
19%

8%
6%
5%
4%
3%
3%
3%

42%

2%
2%
1%
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4%

Diversos 42%
Alimentos & Bebidas 19%
Eletrônicos 8%
Tabaco 6%
Bebidas Alcoólicas 5%
Agro 4%
Construção & Industrial 3%
Farmacêuticos 3%
Veículos & Autopeças 3%
Casa & Jardim 2%
Cuidados Pessoais 2%
Metais 2%
Vestuário & Calçados 1%

25%
18%

41%

Manhã 41%
Desconhecido 25%
Noite 18%
Tarde 16%

16%

2%
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De acordo com a Secretaria de Segurança Pública o estado do
Ceará registrou no primeiro semestre deste ano 147 casos, 35
casos a menos que o mesmo período do ano passado,
resultando numa queda de 19%. Já o estado de Pernambuco
registrou, no primeiro semestre, 309 casos, apresentando uma
queda de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior,
quando foram registrados 367 eventos.

Considerações Finais
Apesar das quedas, principalmente em São Paulo e Rio de
Janeiro, os índices ainda permanecem altos. As áreas de risco
exigem o máximo de cuidados. Análises de risco específicas
são recomendáveis para uma avaliação mais precisa e
resultados mais efetivos. Estudos específicos podem ser feitos
por tipo de produto transportado, pois cada setor possui
características diferentes mediante a situação de mercado
formal e informal.
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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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