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RESUMO 
 
O presente artigo tem por objetivo levantar dados dos roubos de cargas nas 
estradas do Brasil e com bases nas conclusões quanto à natureza deste assunto, o 
trabalho passa ao estudo da possibilidade de prevenir roubos e extravio de cargas. A 
máxima especificação é a mais perfeita informação sobre gerência de seguros e 
também podem ser fatores colaborativos na redução de custos. A condução de bens 
e materiais sempre se fez indispensável à humanidade, desde os tempos mais 
remotos até os dias atuais. Entretanto, devido ao desenvolvimento da população, à 
atualização e principalmente à globalização, o sistema de transporte teve a 
obrigação de se modernizar e tornou-se algo difícil e abrangente, não se limitando 
apenas à circulação de matérias, mas envolvendo a questão da gestão, sendo 
denominado como logística. Com isso vieram as novas escolhas de transportes, os 
novos modelos, cada um com suas especialidades, pontos fortes e pontos fracos. 
No transporte rodoviário de cargas temos como fator positivo a flexibilidade e 
agilidade, contudo é uma maneira de transporte que oferece um custo alto se 
confrontado a outros modos de transportes. Assim a presente pesquisa conclui que 
para a diminuição do roubo de carga têm que ter mais cautela em relação aos 
criminosos e mais investimentos da empresa para antecipar tal ato. 
Assim o roubo de carga carece de frete em até 20% dependendo do ramo em que 
atua e assim gerando perdas da ordem de R$ 408 milhões de reais ao ano. 
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INTRODUÇÃO 

As facções criminosas que furtam nos setores de cargas não roubam nos princípios 
das oportunidades ou se aproveitando de uma distração da vitima. As pesquisas que 
foram feitas mostram que as cargas com maior visibilidade dos ladrões são aquelas 
que têm os valores maiores e na maior parte desses crimes são aquelas com uma 
mercadoria exclusiva como eletro/eletrônicas. (Dados da Assessoria de Segurança 
do SETCESP/ FETCESP) Em qualquer operação de transporte com certeza tem a 
possibilidade de um acidente ou ser vitima de furto, no transporte de cargas há todos 
os tipos de materiais e produtos e a maior necessidade é diminuir os riscos, com 
consequência é o aumento do custo de transporte e assim gerando um impacto 
direto na economia. 
Portanto, este será o foco principal desse assunto, pesquisar os pontos mais cruciais 
e assim analisar as estruturas elaboradas das estradas com o foco no roubo de 
cargas e assim apresentar sugestões de melhorias para que esse mal possa ser 
combatido. 
Com a nossa pesquisa sobre o tema é  possível aprender como as empresas atua 
para impedir o acontecimento desses atos, mesmo elas com seguro de cargas estão 
francamente relacionados com os indicadores de roubos em determinado lugar e em 
certos tempos, com isso se pode afirmar que quanto maiores os índices de furtos, 
maior vai ser o custo de transporte. 
Com alicerce neste argumento apareceu a ideia deste estudo a fim de analisar a 
probabilidade de redução de custos com base de reduzir os números de roubos. 
Uma das possibilidades é mudar a estrutura da matriz de transporte, com o foco no 
transporte rodoviário com pequenos trechos, preenchendo a precisão de flexibilidade 
do outros modais. Contudo, esta não será a probabilidade fundamental do trabalho, 
a atenção será focada para as probabilidades de reduzir os índices de roubo através 
de medidas de precaução e repressão. 
Para que possamos atingir o objetivo será feito estudo bibliográfico em livros, 
revistas e meios eletrônicos a fim de se elevar dados estatísticos, históricos sobre o 
tema e teses de especialistas.  
 
TRANSPORTE DE CARGAS 
 
Dentro de todo o ciclo logístico o transporte de cargas ainda é a fase mais 
importante de toda a operação, pois é responsável por cerca de 60% dos custos 
totais, conforme Ballou (1995): A maioria das firmas, o transporte é a atividade 
logística mais importante simplesmente porque ela absorve, em média, de um a dois 
terços dos custos logísticos. É essencial, pois nenhuma firma moderna pode operar 
sem providenciar a movimentação de suas matérias-primas ou de seus produtos 
acabados de alguma forma. Sua importância é sempre sublinhada pelos problemas 
financeiros colocados para muitas empresas quando há uma greve ferroviária 
nacional ou quando carreteiros autônomos paralisam suas atividades devido a 
aumentos nos combustíveis. Não é incomum denominar tais eventos de desastres 
nacionais. Os mercados não podem ser atendidos e produtos permanecem no canal 
de distribuição para deteriorarem-se ou tornarem-se obsoletos.  
Além da circulação de materiais, Bowersox e Closs (2001) ainda abordam a 
estocagem de materiais como diferente serviço relacionado ao transporte. 
Determinando como estocagem temporária o tempo em que o produto continua em 
viagem, dentro do transporte, é argumento para ser seriamente analisado, uma vez 



que se trata de materiais com valor agregado e aquisição aplicada que estão 
temporariamente brutas, sem dar o retorno do valor aplicado. 
Na figura abaixo o esboço deste ciclo: 
 

 
Fonte: Bowersox e Closs (2001, p. 281) 

 
Dentro desta importância o transporte é definido por Bowersox e Closs (2001) como 
uma operação singular, diversa de uma operação comercial onde cliente e vendedor 
definem entre sias condições de sua operação. No transporte, além dos 
administradores geradores da operação (embarcadores e destinatários) há o 
desempenho do governo, dos transportadores e do público.  
Ainda conforme Bowersox e Closs (2001) o governo é mais um agente neste ciclo, 
tendo amplo empenho na atividade a fim de colocar substanciais ganhos à economia 
dando uma boa infraestrutura de transportes. Países mais desenvolvidos têm por 
trás de uma adequada economia uma fantástica rede: Relação entre o embarcador, 
o destinatário e o público. Fonte: Bowersox e Closs (2001) 21 de infraestrutura de 
transportes, em alguns deles o governo é responsável por este abastecimento de 
serviço. Em outros países este apoio é feito através de leis, concessões e 
desenvolvimento. 
Pela representatividade de custo dentro da operação, mas também pela 
necessidade que as empresas têm de se utilizar do transporte para se iniciar e 
também concluir o ciclo de produção de seus produtos. Bowersox e Closs (2001) 
destacam o objetivo do transporte: O principal objetivo do transporte é movimentar 
produtos de um local de origem até um determinado destino minimizando ao mesmo 
tempo os custos financeiros, temporais e ambientais. As despesas de perdas e 
danos também devem ser minimizadas. Ao mesmo tempo, a movimentação deve 
atender às expectativas de clientes em relação ao desempenho das entregas e à 
disponibilidade de informações relativas às cargas transportadoras.  
Acercar-se o assunto numa escala mais aberta, em nível mundial, o papel logístico 
ganha ainda mais gravidade, dada a obrigação da sociedade por bens e serviços 
cada vez mais variados e derivadas de diversas lugares do planeta. Conforme 
Larrañaga (2003):  
É um fato econômico conhecido que os recursos e os consumidores estão 
espalhados numa ampla área geográfica. Além disso, os consumidores não residem 
perto dos bens ou produtos que necessitam e as unidades de transformação, em 
geral, estão afastadas das fontes de matérias-primas que utilizam no processo 
produtivo.  
 
 
 
 
 



TRANSPORTE RODOVIARIO 
 
Conforme Bowersox e Closs (2001) As propriedades das transportadoras rodoviárias 
beneficiam as atividades de produção e distribuição, o transporte a curta distância de 
produtos de elevado valor. Essas transportadoras têm arranjado ligações 
significativas com o tráfego ferroviário, para transporte de produtos industriais leves. 
Em virtude da flexibilidade de entrega, elas conquistaram praticamente todo o 
transporte de carga realizado de atacadistas ou depósitos para lojas varejistas. A 
esperança dominante é de que o transporte rodoviário mantenha uma participação 
de mercado durável.  
Devido à flexibilidade do transporte rodoviário ele é o mais adequado para o 
transporte porta a porta, ou seja, o modelo ideal é uma utilização ligada dos modos 
de transporte.  
Ballou reforça esta afirmação: Ballou (1995) afirma que o transporte rodoviário difere 
do ferroviário, pois serve rotas de curta distância de produtos acabados ou semi 
acabados. A distância média por viagem é de cerca de 300 milhas para caminhões 
de transportadoras e de aproximadamente 170 milhas para veículos de frota própria. 
A carga média por viagem também é menor do que no caso ferroviário, sendo mais 
da metade menor que 10.000 lb, ou seja, menor que a capacidade dos veículos 
(carga parcelada). As vantagens inerentes do uso de caminhões são (1) o serviço 
porta a porta, de modo que não é preciso carregamento ou descarga entre origem e 
destino, como frequentemente ocorre com os modos aéreos e ferroviários; (2) a 
frequência e disponibilidade dos serviços e (3) sua velocidade e conveniência no 
transporte porta a porta.  
Estudando os exemplos de matrizes de transportes americanas e europeias 
oferecidas por Rodrigues (2006) nota-se a relação aos modelos considerados na 
afirmação acima de Ballou, Bowersox e Closs como modelos adequados de 
transportes. Nota-se que as duas definições têm como base o modelo de matriz dos 
Estados Unidos e Europa, onde ouso dos modos de transporte é bancado de 
maneira mais equilibrada e ideal. Já no Brasil ainda não há uma utilização ideal dos 
modos de transporte, principalmente do modelo rodoviário, onde há uma exagerada 
utilização deste meio de transporte em detrimento das alternativas. Com a análise 
das figuras a seguir é possível notar claramente o desequilíbrio na Matriz de 
Transportes Brasileira:  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Gráfico 01 – investimentos federais 

 
Fonte: Revista CNT (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE, 2009 
 

O gráfico 01 é referente ao planejamento dos investimentos federais no setor 
de transporte, o gráfico a mostra os dados relacionados ao investimento que foram 
efetuados nas estradas. 
 

 

Gráfico 02 – investimentos por modal 

 

Fonte: Revista CNT (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE, 2009  

O gráfico 02 ilustra os investimentos nos seguintes modais: Rodoviário, Ferroviário e 
Aquaviario onde temos o modal Rodoviário com um pouco mais com o triplo de 
investimento dos 2 modais comparados.  
Notando então que, apesar da eficácia e flexibilidade, o transporte rodoviário ainda 
não é usado de maneira ideal no Brasil, seria indispensável uma reestruturação da 
matriz de transporte a fim de se conseguir diminuição de custos com esta atividade. 
Em uma das recomendadas do presente estudo acredita que uma descentralização 
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da matriz de transporte sobre o modo rodoviário, ou seja, uma mais perfeita 
distribuição entre os modos podendo gerar desconto de valores com afinidade aos 
seguros de cargas, uma vez que o Transporte Rodoviário de Cargas é o modal mais 
vulnerável a este tipo de ação. Uma nova matriz de transporte poderia apresentar 
substanciais ganhos com os gastos relacionados a seguros. No entanto há de se 
considerar os diversos tipos de cargas a serem conduzidas, visto que nem sempre é 
possível adequá-los a outros modos de transporte.  
Com esta sugestão, supõe que os modelos adequados de cargas a serem 
conduzidas pelo modo rodoviário são as cargas fracionadas, com uma ampla 
diferença de produtos, mas que usariam o modo rodoviário apenas nos pequenos 
trechos. Já as cargas fechadas poderiam ser corretamente conduzidas pelos modos 
ferroviários e aquaviarios, neste ponto poderia haver o lucro com a redução de 
tarifas de seguros. Assim o transporte de cargas especiais são casos peculiares e 
necessitam de exame distinguido.  
 
 SEGUROS  
 

Ao se submergir no estudo de um assunto como seguro observar-se um tema com 
uma grande complexidade, característica e diferença de assuntos dentro deste tema. 
No entanto aabordagem será dado no Seguro de Cargas no transporte rodoviário, 
embora o assunto seja de abrangência geral com relação a transporte de cargas. 
Apesar disso, antes de se falar especificamente no tema, se faz importante 
arremetida rápida sobre a história dos seguros. 
Conforme Keedi (2006), os seguros são atividades muito remotas, não da forma 
como são hoje, mas de jeitos típicos de se transferir ou dividir a cargos sobre os 
bens, estas maneiras assemelhavam-se a apostas, onde eram colocadas 
determinadas quantidades a pessoas chamadas “banqueiros” que em trocam 
abasteciam a garantia de satisfaço por determinadas danos ou estragos à carga.  
Martins (2000) traz de forma prática e resumida a história do seguro no Brasil:  
Historicamente pode-se afirmar que são quatro os momentos importantes no 
mercado segurador nacional: O primeiro foi em 1822, quando D. João VI chegou ao 
Brasil e fizeram as duas leis reais: a abertura dos portos e a criação de uma 
companhia de seguros. O segundo momento foi em 1939, quando foi criado os 
Institutos de Resseguros do Brasil (IRB) e toda essa estrutura que existe até hoje. O 
IRB foi muito importante para a nacionalização do desenvolvimento do mercado 
segurador. O terceiromomento foi quando surgiu em 1992/1993 o Plano Diretor, o 
qual efetuou uma reestruturação radical a respeito dos seguros. O quarto período é 
o que estamos vivendo, ou seja, a fusão de seguradoras estrangeiras com as 
companhias nacionais e a privatização do Instituto de Resseguros do Brasil (lei n° 
9.932, de 20/12/1999), abrindo para o mercado segurador brasileiro verdadeiro e 
salutar concorrência securitária. 
Ultimamente no Brasil e também no mundo existem vários órgãos e entidades 
delegados de alguma forma de regulação e coordenação de seguros. Por ser algo 
tão complicado o assunto exige informação específica e está intensamente ligado a 
questões jurídicas, tanto que muitos profissionais operando no setor são 
profissionais da parte do direito.  
Somente as duas últimas entidades citadas é que estão envolvidas francamente nos 
métodos de seguros, as outras têm seu foco na regulamentação e coordenação de 
seguros. Toda essa estrutura organizacional é responsável por todos os segmentos 



de seguros, sendo que cada um destes seguimentos tem suas distinções e 
especificações. Será tratado em particular o prosseguimento do seguro de cargas.  
 
SEGUROS DE CARGAS 
 
A Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística – NTC (2009) observa a 
complexidade atual no seguro de cargae AVISA sobre a necessidade de dedicação 
ao argumento:  
[...] quando uma transportadora contratar seus seguros, precisacontar com a 
assessoria de um profissional especializado e de confiança. Caso contrário o que 
deveria ser uma ferramenta de transferência de risco acaba expondo ainda a mais a 
empresa aos riscos decorrentes das áreas não cobertas pelas apólices contratadas. 
Isto se deve ao fato de terem vários tipos de coberturas para a condução de cargas, 
conforme a seguir:  
 
Exemplos de seguros, coberturas e formas de contratação 
 
RCTR-C Responsabilidade Civil do Transporte Rodoviário de Carga – Portanto, esse 
seguro é obrigatório – tanto quanto o é o seguro DPVAT, aliás, previsto na mesma 
legislação – e deve ser contratado pelo transportador da carga. Importante salientar 
que esse dispositivo foi criado com caráter social e protetivo, tanto do transportador, 
quanto do dono da mercadoria transportada.  
RCF-DC Responsabilidade Civil Facultativa – Desvio de Carga - serve de cobertura 
aos riscos de dolo (roubo ou desvio) do conteúdo da carga a transportada, conforme 
especificações do Conselho Nacional de Seguros Privados. Para sua contratação e 
devida utilização 
Seguro de Transporte – RR – Riscos Rodoviários - que é um seguro com ampla 
cobertura e obrigatório aos embarcadores (proprietários das mercadorias) 
D&O – Directors and Offices Liability. Responsabilidade Civil dos Direitos e 
Administradores - É seguro que garante proteção ao patrimônio dos Conselheiros e 
Diretores por controvérsias legais derivadas da gestão da empresa. 
Ainda esta variedade de coberturasno seguro de cargas, conforme a NTC (2009, p. 
68), as preferências mais iguais, usadas e discutidas são o seguro obrigatório de 
RCTR-C (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga) e o seguro 
de RCF-DC (Responsabilidade Civil Facultativa – Desvio de Carga). E que o 
primeiro se faz indispensável desde o ano de 1967, com a publicação do decreto 
61.867 de 1967,segundos seu artigo 10: As pessoas físicas ou jurídicas, de direito 
público ou privado que se incumbirem do transporte de carga, são obrigadas a 
contratar seguro de responsabilidade civil em garantia das perdas e danos 
sobrevindos à carga que lhes tenha sido confiados para transporte, contra 
conhecimento ou nota de embarque. 
Com o esboço a seguir é possível observar e constatar a afirmação sobre o grande 
agrupamento de incidências na região de Rio de Janeiro e São Paulo:  
 
 
 
 
 
 
 



Análise do Fenômeno Criminal do Roubo de Cargas 
Dado Gráfico Analisado: 
 
Gráfico 03 – Tipos de Cargas mais visadas 

 
http://www.setcesp.org.br/servicos-economicos 
 

O gráfico 03 ilustra as cargas mais visadas pelas organizações criminosas que são 
aquelas com alto valor agregado e de simples distribuição no comércio ilícito da 
receptação. 
 

Enfim, o mais importante é conseguir um nível de consciência que possibilite 
transformar o tema, que hoje em dia é tratado como uma dificuldade. Os Operantes 
de Segurança Pública necessitam se ter noção que os efeitos do saque de cargas 
não são apenas os prejuízos econômicos dos empresários do setor e que o combate 
deve ser sistemático e constante.  
 

 
Fonte: Revista Logística Operacional (pag.52) 
 
No ano de 2013 ocorreu um assalto de carga a cada duas horas, crescendo, em 
média, 30% ao ano. Caracterizado como a organização que mais tem avançado no 
País, com estragos financeiros que triplicaram desde 2008, onde atingiu a cifra de 
R$ 155 milhões de reais, saltando para R$ 408 milhões em 2013 o saque de carga 
tem causado o fechamento de muitas empresas, inclusive transportadoras, que não 
tiveram condições de arcar com medidas e equipamentos de segurança para o 
transporte de seus bens materiais, que alcançam o percentual de 20% do custo do 
frete. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Este estudo apresenta o roubo de carga e os possíveis gastos com segurança da 
carga como importante fator na formação do preço de frete e perante esta situação, 
sociedades de transporte rodoviário de cargas se vêm com seus ganhos diminuídos, 
uma vez que a ampliação do índice de roubo torna mais cara os prêmios exigidos 
pelas seguradoras. Todo este acréscimo de gasto nem sempre é possível de ser 
repassado na íntegra precisado à concorrência provocada presente no setor, não 
tendo alternativa, muitas empresas acabam por absorver parte destes gastos. 
Já como sugestão para o progresso e diminuição de despesas e riscos por parte das 
empresas de transporte, é posta a proposta de melhoria nos sistemas de 
gerenciamento de riscos e cautela ao roubo, com base em medidas de 
conscientização e escolha de pessoal.  
Maior especialização e mais perfeita informação sobre gerência de seguros também 
podem ser fatores colaborativos na diminuição de gastos. Para empresas pequenas, 
que talvez não vejam benefícios em investimentos como estes, devido ao baixo 
volume operacional, podem procurar escolhas como sociedades ou até mesmo 
cooperativas formadas por pequenas empresas com afinalidade de se desenvolver 
uma administração de seguros competente.  
É previsora que lamentavelmente ainda se tem uma circunstância grave com 
inclusão ao roubo de cargas no Brasil e que estar amarrado em grande parte do 
governo para um progresso neste conjunto, porém é aceitável para as empresas 
trabalharem para arranjarem melhores resultado de diminuição nos seus números.  
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