T2-2020

Relatório
Roubos de Carga — Brasil

Introdução

Estado de São Paulo

Os estados mais críticos do país, Rio de Janeiro e São Paulo,
apresentaram queda no número de roubos de carga no
segundo trimestre do ano. Essa tendência foi acompanhada por
muitos outros estados brasileiros.

No segundo trimestre do ano, o estado de São Paulo
apresentou uma queda de 28% nos roubos de carga, em
relação ao mesmo período do ano anterior, tendo registrado
1.251 casos, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública
de São Paulo. A Capital e a Região Metropolitana foram
responsáveis por 77% dos casos registrados no estado nesse
período.

São Paulo—Incidentes T2-2019 e T2-2020
Região

T2-2020

Capital

878

559

-36%

Grande São Paulo

437

392

-10%

3

2

-33%

Araçatuba
Bauru

13

7

-46%

Campinas

65

113

74%

Piracicaba

57

39

-32%

2

1

-50%
-44%

Presidente Prudente
Ribeirão Preto

41

23

115

71

-38%

São José do Rio Preto

2

4

100%

São José dos Campos

47

19

-60%

Sorocaba

29

21

-28%

1.732

1.251

-28%

Santos

Todo o Estado

Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo
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Variação
Percentual

T2-2019

No estado de São Paulo, apenas duas regiões apresentaram
crescimento, na comparação com o mesmo período do ano
passado: Campinas (74%) e São José do Rio Preto (100%).

Brasil—Roubos por Regiões
Rio de Janeiro T2-2019 & T2-2020
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Fonte: Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro

Todas as regiões do estado apresentaram queda nos roubos
de carga, tendo se destacado Niterói e Região dos Lagos, que
registrou a maior queda (42%).
Os produtos mais roubados no estado de São Paulo foram
Diversos, Alimentos & Bebidas, e Agro. Destaca-se um
crescimento no número de roubos de produtos farmacêuticos
no estado, que de 5%, no segundo trimestre do ano passado,
passaram a ser responsáveis por 7% dentre todas as cargas
roubadas no segundo trimestre deste ano. Esses produtos se
tornaram interessantes para os criminosos em função de estarem
mais valorizados num contexto de pandemia. Entre esses
produtos estão máscaras, testes de corona vírus e outros tipos
de suprimentos médicos.

Os produtos mais roubados neste estado foram Diversos,
Tabaco, Alimentos & Bebidas, e Bebidas Alcoólicas. As rodovias
de maiores incidências são a BR-116 (Dutra), a BR-101 e a
BR-040 (Washington Luis).

Entre as rodovias de maiores incidências estão SP-330
(Anhanguera) e a BR-116.

Estado do Rio de Janeiro
No segundo trimestre do ano, o estado do Rio de Janeiro
apresentou uma queda de 39% nos roubos de carga, em relação
ao mesmo período do ano anterior, tendo registrado 1.196 casos
de acordo com o Instituto de Segurança Pública do Estado.

Considerações Gerais
Os produtos mais roubados no segundo trimestre foram foram
Diversos, Alimentos e Bebidas, e Tabaco. O tipo de evento mais
usado pelas quadrilhas foi o roubo (ameaça direta ao motorista).
A maior parte dos roubos ocorrem em áreas urbanas (62%) e
pela manhã (39%).
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Brasil—Roubos de Carga
por Sublocal, T2-2020

Brasil—Roubos de Carga por
Tipos de Produtos, T2-2020
16%
17%
7%
6%
4%
3%
39%

1%

2%
2%
1%
1%
1%

Diversos 39%
Alimentos e Bebidas 17%
Tabaco 16%
Agro 7%
Eletrônicos 6%
Farmacêuticos 4%
Bebidas Alcoólicas 3%
Casa & Jardim 2%
Veículos & Autopeças 2%
Combustível 1%
Cuidados Pessoais 1%
Construção & Industrial 1%
Vestuário & Calçados 1%

16%

13%

60%

Rua 60%
Rodovia 16%
Desconhecido 13%
Posto de combustivel 4%
Depósito/empresa 4%
Destino 2%
Acostamento 1%

4%
4%

1%

2%

Brasil—Roubos de Carga por
Tipo de Evento, T2-2020

Considerações Finais
Robo 89%
Invasão de depósito 4%
Tentativa de roubo 4%
Desvio 1%
Furto 1%
Estelionato 1%

89%

4%
4%

1%

1%
1%

Brasil—Roubos de Carga por
Local, T2-2020
22%

62%

A pandemia do novo coronavírus começou a atingir o Brasil
de forma mais intensa em março deste ano. Deste então,
observou-se uma queda em vários índices criminais, entre
eles, o roubo de cargas. É possível que essa queda tenha
relação com a diminuição do volume de carregamentos e fretes
rodoviários (que são 60% do transporte de carga no país)
decorrente dos efeitos da pandemia. Por outro lado, lembramos
que o roubo de carga está em queda no país desde 2018.
Nos próximos meses, a lenta retomada das atividades e da
economia pode se apresentar como uma oportunidade para as
atividades criminosas.

Área urbana 62%
Rodovia 22%
Desconhecido 12%
Empresa/depósito 4%

12%

4%

Brasil—Roubos de Carga
por Horário, T2-2020
25%
21%

Manhã 39%
Desconhecido 25%
Tarde 21%
Noite 15%

15%
39%
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Observação Sobre Dados da Sensitech
Security Services
Salvo indicação em contrário, as estatísticas de roubo
nesta avaliação são derivadas de dados coletados
pelo SCIC (Sensitech Supply Chain Intelligence
Center) e de outras informações coletadas de fontes
confiáveis. O SCIC captura dados de risco de roubo
de carga e cadeia de suprimentos de várias fontes em todo
o mundo. Isso inclui, entre outros, os bancos de dados dos
Serviços de segurança da Sensitech, seus clientes, agências
policiais, organizações do setor, fontes do setor de seguros e
notícias. Este relatório oferece uma análise dos dados coletados
durante o T2-2020, fornecendo informações sobre roubo de
carga e riscos da cadeia de suprimentos em todo o mundo.
Observe que o roubo de carga não é amplamente relatado;
como tal, os valores totais de roubo para um país ou região em
particular provavelmente são mais altos do que o indicado. Além
disso, as circunstâncias e os riscos globais de roubo de carga
mudam, às vezes com frequência e rapidez, e de maneiras que
podem deixar de ser válidos os fatos e opiniões expressos aqui.
Portanto, fica a critério de cada organização o grau de confiança
que colocam na avaliação aqui fornecida.

Sobre a Sensitech Security Services
A Sensitech Inc. é fornecedora líder de serviços globais de
segurança logística, oferecendo soluções de rastreamento
e monitoramento que fornecem às organizações segurança
de carga, transparência e integridade da cadeia de
suprimentos desde a origem até o destino. Usando tecnologia
para dar visibilidade em tempo real e soluções em camadas,
as organizações podem monitorar ativamente sua carga em
qualquer lugar da cadeia de suprimentos global para reduzir os
riscos associados a roubo, deterioração, falsificação e muito
mais. Com operações em todo o mundo, a Sensitech está em
uma posição única para fornecer serviços regionalmente em
diversas cadeias de suprimentos.

No Brasil, a Sensitech 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 Sensitech está focada em fornecer soluções de visibilidade da
cadeia de suprimentos que rastreiam, monitoram e protegem
produtos para líderes globais nos mercados de alimentos,
ciências da vida, bens de consumo e industriais. Nossas
soluções estão focadas em três áreas principais: controle da
cadeia de frio, segurança da cadeia de suprimentos e
gerenciamento de desempenho logístico. As soluções
de cadeia de frio tratam de cadeias de suprimentos complexas
e sensíveis à temperatura, focadas em oferecer a mais alta
qualidade possível, enquanto nossas soluções de segurança da
cadeia de suprimentos ajudam a mitigar os riscos associados
a roubo, desvio e cadeia de custódia. As soluções de
desempenho logístico da Sensitech oferecem transparência
em tempo real da origem ao destino para qualquer viagem em
trânsito. A Sensitech é uma empresa ISO 9001: 2015, com
sede em Beverly, Massachusetts, com mais de 35 locais de
vendas, serviços e distribuição em todo o mundo. A Sensitech
é uma empresa Carrier, fornecedora líder de sistemas de
aquecimento, ar condicionado e refrigeração, controles e
automação predial e sistemas de incêndio e segurança que
levam a edifícios mais seguros, inteligentes, sustentáveis e de
alto desempenho.
Para mais informação sobre Sensitech 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
Sensitech 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. ©2020 Carrier.
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