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Introdução

O roubo de carga é um dos crimes contra o patrimônio que tem apresentado aumento
significativo no estado do Rio de Janeiro nos últimos anos. Esse tipo de crime possui como
alvo a carga transportada para ser distribuída para venda dos mais variados tipos de
mercadorias, desde gêneros alimentícios e produtos de cosmética até mercadorias com
alto valor, como celulares e computadores. Neste sentido, é importante compreender o
panorama desse tipo de crime no estado [1], observando se há concentração em áreas
específicas, para que se possam implementar medidas que visem coibir sua ocorrência.
A partir dessa perspectiva, a FGV DAPP, com base nas estatísticas criminais oficiais
disponibilizadas pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) [2], apresenta análises com o
objetivo de oferecer um diagnóstico do roubo de carga no estado do Rio de Janeiro.
Destaca-se que este estudo representa uma das iniciativas do projeto de pesquisa da FGV
DAPP “Denúncia, Crime e Castigo no estado do Rio de Janeiro”, tendo o ISP como um dos
parceiros de dados.

Dados nacionais sobre roubo de carga

Com base no ano de 2016, os dados mais recentes fornecidos pelo Anuário Brasileiro de
Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o estado do Rio de Janeiro
contabilizou uma taxa de 59,3 casos de roubos de carga por 100 mil habitantes, a maior
taxa do país. O quantitativo é 2,7 vezes maior que o segundo colocado, o estado de São
Paulo, que registrou uma taxa de 22,2 casos por 100 mil habitantes. Em seguida, o estado
do Rio Grande do Sul aparece com 10,6 casos de roubos de carga por 100 mil habitantes.
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Figura 1: Taxa de registros de roubo de carga por 100 mil habitantes no ano de 2016 no
Brasil por Unidade de Federação

Fonte: 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública/ Fórum Brasileiro de Segurança Pública
2017,
elaborado
pela
FGV
DAPP.
Disponível
em:
http://www.forumseguranca.org.br/atividades/anuario/. Acessado em: 21/05/2018.

Impacto econômico do roubo de carga no Brasil

O roubo de carga, juntamente com outros tipos de crimes, apresentam custos econômicos
consideráveis, como pode ser observado no relatório do Banco Interamericano de
Desenvolvimento, publicado em 2014, e no Relatório de Conjuntura, divulgado pelo governo
federal em 2018 [3].
De acordo com a publicação do Banco Interamericano de Desenvolvimento “Custos do
Crime e da Violência”, o Brasil aparece em primeiro lugar no ranking com os maiores custos
do crime entre os países da América Latina e Caribe, no ano de 2014. Esses gastos para o
combate da violência fazem com que, por exemplo, no Brasil a despesa pública com o
crime tenha sido, em 2014, de 3,78% do seu Produto Interno Bruto (PIB) enquanto que na
Alemanha esse valor cai para 1,34% [4].
De acordo com relatório publicado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan)
[5], o custo do roubo de carga no estado do Rio de Janeiro, ao longo do ano de 2017, foi de
R$ 607 milhões. No mesmo ano, constata-se que o PIB fluminense foi de R$ 623.856
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bilhões[6], ou seja, o impacto do roubo de carga para o Rio de Janeiro foi referente a 0,1%
da soma de todos os bens e serviços finais produzidos no estado.
Esta é uma questão importante que a gestão pública precisa enfrentar já que a relação do
custo dos fretes, da segurança privada, entre outros gastos empresariais, são repassados
para o consumidor final. Além disso, há o fato de que algumas empresas optam por uma
migração para outros locais, o que gera desemprego e diminuição na arrecadação de
impostos para o estado de origem. Da mesma maneira, o gasto público aumenta na medida
em que viaturas precisam ser deslocadas para patrulhar uma determinada região que
concentra registros de ocorrências desse tipo de crime.

Contextualizando roubo de carga no estado do Rio de Janeiro

Cabe considerar que as ocorrências do roubo de carga, entre outros títulos de crimes
divulgados regularmente pelo ISP, com base nos registros da Polícia Civil (PCERJ),
estiveram sujeitas aos impactos dos movimentos reivindicatórios dos policiais civis do
estado do Rio de Janeiro durante os três primeiros meses de 2017. Deste modo, as análises
comparativas aqui apresentadas consideram como recorte o período de abril a dezembro
de cada ano.
Conforme indicado no gráfico 1, o roubo de carga no estado do Rio de Janeiro vem
apresentando uma tendência linear de crescimento em seu quantitativo, no período
considerado para análise referente aos anos de 2013 a 2017. Considerando o período entre
abril a dezembro de 2017, contabilizou-se um aumento de 223,9% quando comparado ao
mesmo período de 2013. Em relação a este mesmo período nos anos de 2017 e 2016, ainda
observa-se um crescimento no volume de ocorrências de 10% dos registros de roubo de
cargas, dando continuidade à tendência ascendente observada desde 2013.
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Gráfico 1: Evolução anual dos registros de roubo de carga no estado do Rio de Janeiro –
2013 a 2017* (meses de abril a dezembro)

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ, elaborado pela FGV DAPP.
Nota: * Dados referentes aos meses de abril a dezembro de 2013 a 2017.

Os dados nacionais e a série histórica de 2013 a 2017 indicam que o crime de roubo de
carga vem apresentando números expressivos de ocorrência. Deste modo, com o objetivo
de compreender qual o cenário atual do volume desta modalidade criminal, foi realizada
uma estimativa [7] para o comportamento de ocorrências de roubo de carga para o ano de
2018. Destaca-se que já foram disponibilizadas pelo ISP as ocorrências oficiais registradas
para os meses de janeiro a junho de 2018, sendo a estimativa calculada pela FGV DAPP
para o período referente a julho a dezembro de 2018.
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Gráfico 2: Evolução mensal dos registros de roubo de carga - Estado do Rio de Janeiro –
2017* e 2018**

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ, elaborado pela FGV DAPP.
Notas: * Dados sujeitos a impacto dos movimentos reivindicatórios dos policiais civis de
janeiro a março de 2017.
** Os dados de janeiro a junho correspondem aos dados consolidados de registros de
ocorrência divulgados pelo ISP. Os meses de julho a dezembro de 2018 foram estimados
pela FGV DAPP.

O gráfico 2 sinaliza que o ano de 2018 tende a ter um quantitativo inferior ao ano de 2017,
sendo já observada uma queda nos casos registrados nos meses de abril a junho de 2018
[8]. Comparando-se o período de abril a dezembro [9], o ano de 2017 contabilizou 8.673
ocorrências, enquanto a previsão é que, no mesmo período de 2018, haja 7.597 casos, o que
pode representar uma redução de 12,4%. Vale ressaltar que os números de julho a
dezembro de 2018 são estimativas feitas por meio de um modelo de séries temporais, de
modo que podem sofrer alterações em seus valores reais de ocorrência ao longo de 2018.
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Roubo de carga sob uma perspectiva localizada no estado do Rio de Janeiro

É importante compreender a dinâmica do roubo de carga considerando as distinções que
podem haver entre as regiões do estado do Rio de Janeiro. Neste sentido, o gráfico 3
permite visualizar o comportamento das diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro no
quantitativo de casos registrados, no período de junho de 2017 a junho de 2018. A capital
concentra o maior número de registros, no período considerado, seguida pelas regiões da
Baixada Fluminense, Grande Niterói e interior.
Ao se comparar o mês de junho de 2018 com o mesmo mês do ano anterior, é interessante
perceber que, enquanto houve queda no número de casos no estado (menos 227 ou 23,1%),
na capital (menos 282 ou 49,8%) e na Baixada Fluminense (menos 89 ou 31,0%), foi
observado um aumento significativo nas regiões de Grande Niterói (mais 80 ou 88,9%) e do
interior (mais 64).

Gráfico 3: Evolução dos registros de roubo de carga por região do estado do Rio de Janeiro
– Junho de 2017 a Junho de 2018

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ, elaborado pela FGV DAPP.
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Considerando a análise por municípios do estado do Rio de Janeiro, no ano de 2017, a
cidade do Rio de Janeiro também se destaca com o maior quantitativo de ocorrências de
roubo de carga, com 5.371 casos, conforme indica o gráfico 4. Em segundo lugar, está o
município de São Gonçalo, localizado na região da Grande Niterói, com 1.490 casos. O
município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, contabilizou o terceiro maior
quantitativo, como 1.167 ocorrências deste delito.

Gráfico 4: Municípios com maior quantitativo de registros de roubo de carga – Ano de
2017*

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ, elaborado pela FGV DAPP.
Nota: *Dados sujeitos a impacto dos movimentos reivindicatórios dos policiais civis de
janeiro a março de 2017.

O gráfico 5 indica a evolução anual da capital, evidenciando a mesma tendência de
crescimento observada para o estado do Rio de Janeiro, entre os meses de abril a
dezembro de 2013 a 2017. Na comparação dos meses de abril a dezembro de 2017 com o
mesmo período de 2013, há um crescimento de 213,7% dos registros de roubo de cargas.
Já em relação a 2016, houve um acréscimo de 9,8% no quantitativo de casos.
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Gráfico 5: Evolução anual dos registros de roubo de carga no município do Rio de Janeiro
– 2013 a 2017* (meses de abril a dezembro)

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ, elaborado pela FGV DAPP.
Nota: * Dados referentes aos meses de abril a dezembro de 2013 a 2017.

A figura a seguir permite visualizar o volume de ocorrências de roubo de carga, por dia e
horário da semana, considerando como critério os quartis. O 1º quartil corresponde a 25%
das ocorrências, o 2º quartil, a 50%, e o 3º quartil, a 75%. Os dados evidenciam que os
registros de roubo de carga se concentraram no ano de 2017, principalmente nos períodos
da manhã e da tarde, de segunda-feira à sábado. Destaca-se que nas quartas e
quintas-feiras, além da manhã e da tarde, o período da madrugada também possui um alto
índice de incidência. Os horários de quarta e sexta-feira pela manhã são os que
apresentaram maior quantitativo, ambos com 596 casos.
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Figura 2: Registros de roubo de carga por dia e hora*** no município do Rio de Janeiro Ano de 2017*

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ, elaborado pela FGV DAPP.
Notas: * Dados sujeitos a impacto dos movimentos reivindicatórios dos policiais civis de
janeiro a março de 2017.
*** O horários foram classificados como: de 0h às 5h59 (madrugada), de 6h às 11h59
(manhã), de 12h às 17h59 (tarde) e de 18h às 23h59 (noite).

O gráfico 6 a seguir evidencia os bairros com maior quantitativo de registros de crimes de
roubo de carga, todos nas zonas Norte e Oeste do município do Rio de Janeiro. Os três
bairros com maior volume são: Bangu, com 374 casos, Irajá, com 255, e Pavuna, com 231.
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Gráfico 6: Bairros com maior quantitativo de registros de roubo de carga – Ano de 2017*

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ, elaborado pela FGV DAPP.
Nota: *Dados sujeitos a impacto dos movimentos reivindicatórios dos policiais civis de
janeiro a março de 2017.
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Análise georreferenciada de roubo de carga no município do Rio de Janeiro

As análises georreferenciadas apresentadas a seguir permitem dimensionar o crime de
roubo de carga, identificando as áreas de maior concentração e suas características
urbanísticas com base nos bairros que compõem as circunscrições de delegacias de polícia
no município do Rio de Janeiro. O mapa 1 corrobora a perspectiva de concentração de
roubos de carga em áreas específicas, já indicada no gráfico 6 dos bairros com maior
quantitativo desta modalidade criminal, mais propriamente nas zonas Norte e Oeste da
cidade. Os pontos de calor mais intensos no mapa indicam a maior concentração de roubo
de carga nos diferentes bairros. Quanto mais escura a cor, maior a intensidade de
ocorrência de casos.

Mapa 1: Distribuição de roubos de carga no município do Rio de Janeiro em números absolutos
- Ano de 2017*

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ, elaborado pela FGV DAPP.
Nota: *Dados sujeitos a impacto dos movimentos reivindicatórios dos policiais civis de janeiro a
março de 2017.

Nota-se com o mapa 1 que os bairros onde houve maior número de registros de roubo de
carga no Rio de Janeiros são aqueles por onde passam grandes vias da cidade, como a
Avenida Brasil e a Rodovia Presidente Dutra. A seguir, apresenta-se mais detalhadamente a
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incidência de roubo de carga nos bairros circunscritos às quatro delegacias de polícia com
maior número de registros.
Com 646 casos, a 39º DP lidera os registros de roubo de cargas, tendo sob sua área de
atuação os bairros de Pavuna, Barros Filho, Acari, Costa Barros e Parque Colúmbia.
Conforme o mapa 2 indica, por essa região passam vias importantes como a Linha
Vermelha (via expressa da cidade) e a Avenida Pastor Martin Luther King (avenida de
ligação de bairros da Zona Norte). Outro ponto que chama atenção no mapa a seguir é a
existência de transportadoras, armazéns e áreas de galpões nessa região, o que também
pode colaborar para a ocorrência deste tipo de crime devido ao maior fluxo da rota de
transporte de carga nestes locais. Além disso, a proximidade com áreas dominadas pelo
tráfico de drogas e milícias pode ser um facilitador para rotas de fuga com os veículos com
a carga subtraída.

Mapa 2: Distribuição de roubos de carga no município do Rio de Janeiro na circunscrição da
39ª Delegacia de Polícia em números absolutos - Ano de 2017*

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ, elaborado pela FGV DAPP.
Nota: *Dados sujeitos a impacto dos movimentos reivindicatórios dos policiais civis de janeiro a
março de 2017.

A segunda circunscrição com grande quantitativo de ocorrências de roubo de carga é a 38ª DP
(572 casos), composta pelos bairros de Brás de Pina (parcialmente), Cordovil, Jardim América,
Parada de Lucas, Penha Circular (parcialmente) e Vigário Geral. Vale notar que esta área é
limítrofe com a 39ª DP, indicando a concentração desse crime nestas regiões. Na circunscrição
da 38ª DP, pode-se observar também o cruzamento da Avenida Brasil com a Rodovia
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Presidente Dutra, além de estar próxima da Linha Vermelha, da Central de Abastecimento do
Estado do Rio de Janeiro (CEASA) e de centros de distribuição, como o da Companhia Brasileira
de Alumínio.
Mapa 3: Distribuição de roubos de carga no município do Rio de Janeiro na circunscrição da 38ª
Delegacia de Polícia em números absolutos - Ano de 2017*

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ, elaborado pela FGV DAPP.
Nota: *Dados sujeitos a impacto dos movimentos reivindicatórios dos policiais civis de janeiro a
março de 2017.
r epresentação da Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (CEASA)

A terceira circunscrição no ranking de registros de roubo de carga é a 31ª DP (com 498 casos),
composta pelos bairros de Anchieta, Guadalupe, Parque Anchieta e Ricardo de Albuquerque.
Nesta circunscrição, que também é limítrofe da 39ª DP, observa-se a passagem da Avenida
Brasil pelo bairro de Guadalupe e a proximidade com algumas vias importantes da cidade, como
a Via Light e a Avenida Pastor Martin Luther King, como indica o Mapa 4 a seguir. É importante
destacar que a Via Light liga a cidade do Rio de Janeiro ao município de Nova Iguaçu, passando
por outras cidades da Baixada Fluminense, como Nilópolis que dista aproximadamente 4 km
dos bairros de Ricardo de Albuquerque e Anchieta, ambos na capital.
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Mapa 4: Distribuição de roubos de carga no município do Rio de Janeiro na circunscrição da
31ª Delegacia de Polícia em números absolutos - Ano de 2017*

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ, elaborado pela FGV DAPP.
Nota: *Dados sujeitos a impacto dos movimentos reivindicatórios dos policiais civis de
janeiro a março de 2017.

A quarta circunscrição que contabilizou o maior quantitativo de registros de roubo de carga, no
ano de 2017, é a 34ª DP (com 466 casos), composta pelos bairros de Bangu, Gericinó, Padre
Miguel e Senador Camará. Destaca-se que, ao se considerar o quantitativo especificamente por
bairro (gráfico 6), Bangu apresentou o maior número de registros dentre todos bairros do
município do Rio de Janeiro em 2017, com 374 casos, correspondendo a 80,3% do total de
roubos de carga ocorridos na área da 34ª DP. O mapa 5 a seguir permite visualizar que a
Avenida Brasil perpassa este bairro, com favelas próximas aos acessos da via, e tais
configurações podem contribuir para as incidências do roubo de carga nesta área.
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Mapa 5: Distribuição de roubos de carga no município do Rio de Janeiro na circunscrição da
34ª Delegacia de Polícia em números absolutos - Ano de 2017*

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ, elaborado pela FGV DAPP.
Nota: *Dados sujeitos a impacto dos movimentos reivindicatórios dos policiais civis de
janeiro a março de 2017.

A partir dos mapas de satélite analisados, pode-se inferir que as regiões com maiores
registros de roubo de carga da cidade do Rio de Janeiro são aquelas com acesso a
importantes vias do estado. Tal configuração pode influenciar na alta incidência desse tipo
de crime nestas regiões devido à grande circulação de veículos com carga nestas vias e à
proximidade com locais que facilitem o escape após a realização do crime. Da mesma
maneira, em grande parte desses locais, há instalação de armazéns, depósitos e empresas,
o que também pode contribuir para gerar um grande afluxo de caminhões e outros veículos
abastecedores, propiciando a concentração de roubo de cargas.
O mapa 6 a seguir também contribui para o aprofundamento das análises com a correlação
espacial das ocorrências de roubo de carga, considerando como base o Índice de Moran I.
Este cálculo mede a autocorrelação espacial a partir do produto dos desvios em relação à
média. Deste modo, o índice representa uma medida global de autocorrelação espacial a
fim de mensurar, ou indicar, o grau de influência espacial presente no conjunto de dados
analisados de roubo de carga discriminados por bairros da cidade do Rio de Janeiro. A
partir deste método, é possível identificar regiões onde a distribuição dos valores possa
apresentar um padrão específico associado à sua localização geográfica e aos seus
vizinhos, ou seja, regiões limítrofes à área estudada.
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Mapa 6: Mapa de correlação espacial das ocorrências de roubo de carga no município do
Rio de Janeiro - Ano de 2017*

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ, elaborado pela FGV DAPP.
Nota: *Dados sujeitos a impacto dos movimentos reivindicatórios dos policiais civis de
janeiro a março de 2017.

Assim, ao se observar a proximidade dos bairros com maior volume de casos de
registrados de roubo de carga, em 2017, evidenciados no gráfico 6, foi utilizada a
metodologia de correlação espacial para verificar uma possível interação entre um bairro e
seus respectivos vizinhos. A partir desta perspectiva, constatou-se que, de fato, há uma
relação de causa e efeito entre estes bairros, ou seja, há uma influência de um determinado
bairro com seus bairros limítrofes e vice-versa.
Os bairros de Bangu, Irajá, Pavuna, Guadalupe, Barros Filho, Anchieta, Brás de Pina, Campo
Grande e Engenho Novo obtiveram uma combinação de correlação alta-alta (cor vermelha),
indicando que estas áreas possuem uma relação positiva, ou seja, quanto maior o
quantitativo de registros de roubo de carga, maior será a concentração de casos em
localidades vizinhas. Conclui-se, neste sentido, que esses bairros compõem uma área que
merece atenção do poder público, pois tanto o bairro analisado pode influenciar seus
vizinhos no aumento de registros, como as ocorrências dos seus vizinhos também
influenciam estes bairros. Isto pode ter influência de alguns fatores, que merecem ser
investigados em estudos futuros. Algumas suposições possíveis de serem elaboradas em
relação a esta questão pode ser o fato destes bairros possuírem características
semelhantes, como serem limítrofes a outros municípios da região da Baixada Fluminense,
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possuírem concentração de favelas e serem compostos por vias expressas importantes,
como Avenida Brasil e Linha Vermelha.
No caso do bairro de Bonsucesso, foi observada uma combinação alta-baixa (cor verde),
indicando que há uma não influência no que compete ao quantitativo de registros de roubo
de carga, ou seja, mesmo as regiões vizinhas tendo baixos registros deste tipo de crime
Bonsucesso possui uma grande concentração de registros de roubo de carga. Uma
suposição para este comportamento é este bairro ser também composto por grandes vias
de circulação, a Linha Amarela e a BR 101, e ter concentração de favelas que podem
facilitar a fuga dos criminosos com a carga roubada.

Recuperação de carga no estado do Rio de Janeiro

Ao se considerarem dados de recuperação de carga no estado do Rio de Janeiro, verifica-se
que há um aumento no ano de 2016, entre os meses de abril a dezembro, quando
comparado com o mesmo período de 2015. Enquanto que em 2016 (meses de abril a
dezembro) foram registradas 93 ocorrências de recuperação de cargas, em 2015 (meses de
abril a dezembro), houve 75 registros de recuperações de carga, o que representou um
aumento de 24%. Já no ano de 2017 (abril a dezembro), com 91 ocorrências, há uma
pequena redução quando comparado ao mesmo de período de 2016, que contabilizou 93
casos, representando menos 2,2%. Cabe ressaltar que estes dados correspondem à
agregação de diferentes títulos [10], não se restringindo apenas à recuperação de carga
roubada.
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Gráfico 7: Evolução anual dos registros de recuperação de carga no estado do Rio de
Janeiro – 2013 a 2017* (meses de abril a dezembro)

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ, elaborado pela FGV DAPP.
Nota: * Dados referentes aos meses de abril a dezembro de 2013 a 2017.

Embora não seja possível traçar uma relação direta entre o delito de subtração da carga e a
sua respectiva recuperação, é possível observar que o município do Rio de Janeiro
destaca-se significativamente como o local de maior quantitativo de cargas recuperadas,
conforme indica o gráfico 8.
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Gráfico 8: Municípios com maior quantitativo de registros de recuperação de carga – Ano
de 2017*

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ, elaborado pela FGV DAPP.
Nota: * Dados sujeitos a impacto dos movimentos reivindicatórios dos policiais civis de
janeiro a março de 2017.

Quando se observam os bairros da cidade do Rio de Janeiro, no período de 2013 a 2017,
verifica-se que Costa Barros, Pavuna, Anchieta e Guadalupe tiveram o maior quantitativo de
recuperação de cargas. Ressalta-se que, embora vigorem entre aqueles com maiores
registros de roubo de carga, esses bairros não são os primeiros colocados nesse ranking.
No entanto, estão no topo da lista de recuperação de cargas.
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Mapa 7: Mapa dos bairros da cidade do Rio de Janeiro com maior quantitativo de registros
de recuperação de carga – Período de 2013 a 2017*

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ, elaborado pela FGV DAPP.
Nota: * Dados referentes aos meses de abril a dezembro de 2013 a 2017.

Considerações Finais

As análises apresentadas neste estudo permitem identificar que o crime de roubo de carga
possui maiores incidências no estado do Rio de Janeiro, localizadas em regiões
específicas. A capital destaca-se com o maior volume de ocorrências, e com um conjunto
de bairros que concentram este tipo de crime, nas zonas Norte e Oeste. Deste modo, os
resultados sinalizam a necessidade de coibir este tipo de crime considerando as
características específicas destes locais, ou seja, o conjunto de variáveis que podem
colaborar para compreensão de quais motivações levam a escolha destas regiões por parte
dos criminosos.
Deste modo, a observação do território sob uma perspectiva georreferenciada pode
contribuir fortemente para a análise das estatísticas criminais. A utilização de mapas de
satélite, combinada com a realização de análises estatísticas, contribuem para observação
das potencialidades da dinâmica criminal de roubo de carga. Pensar políticas públicas de
combate à violência levando em consideração o espaço urbano é condição sine qua non
para a efetividade da mesma, sobretudo em cidades, com a presença de áreas com pouco
planejamento urbano, como é o caso do Rio de Janeiro. Além disso, para coibir este tipo de
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crime são necessárias ações policiais focadas não apenas no policiamento ostensivo para
estas vias, mas em atividades investigativas que considerem toda a lógica de articulação
destes crimes, desde o planejamento para o roubo, até o local de abordagem do veículo, de
fuga e distribuição da carga subtraída.
Neste sentido, é importante também a compreensão de que esse tipo de crime possui uma
dinâmica própria, incorporando situações que podem gerar impacto para diferentes atores.
Assim, o roubo de carga é um dos crimes contra o patrimônio que vem sendo objeto de
preocupação não apenas do setor público, mas também de empresários e da própria
sociedade, no estado do Rio de Janeiro.
Seu impacto econômico [11] não se restringe ao prejuízo referente ao valor da carga
roubada, ampliando-se, por exemplo, para os custos com seguradoras e segurança privada
e aumento do trajeto percorrido por veículos de carga na busca de rotas alternativas mais
seguras. Algumas empresas, inclusive, podem optar por mudar de endereço, gerando perda
de tributos e empregos no Rio de Janeiro.
Este aumento de custo no transporte de cargas também pode atingir os consumidores, não
só no aumento do preço final dos produtos, como no custo de entrega do mesmo, como a
cobrança feita pelos correios da Taxa de Emergência Excepcional (Emex) sobre
encomendas destinadas à cidade do Rio de Janeiro.
Em termos específicos de impacto para segurança pública, há tanto a ameaça da
integridade física do motorista e demais trabalhadores envolvidos no transporte de cargas,
como o risco para a própria população circulante no momento do evento do roubo.
Outro ponto de atenção é o problema da receptação criminosa destas cargas. É preciso
também que ocorra uma conscientização por parte da população que a compra de
mercadoria fruto de roubo de carga [12] é um ato criminoso que alimenta este ciclo de
roubo e receptação de cargas. Por trás da venda de um produto roubado, pode haver
vítimas, inclusive fatais.
Além disso, o preço inferior pode ter impacto no próprio comércio formal, com aumento de
preços e redução de vagas de emprego. O consumidor que compra produto oriundo de
roubo pode correr riscos não só quanto ao consumo de produtos perecíveis sem
refrigeração adequada, como com produtos sem garantia de funcionamento.
Assim, as ações para coibir o roubo de carga devem também considerar o aspecto da
recepção destas mercadorias, entendida como um aspecto importante para ações que
colaborem para sua redução. Além do combate a todos os envolvidos nesta prática
criminosa, a realização de campanhas de conscientização da população para a
compreensão do perigo de comprar uma mercadoria oriunda de roubo é uma das medidas
que podem ser adotadas por atores não só do poder público, como da iniciativa privada.
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Recomendações de Políticas Públicas

Notas
[1] Vale destacar que em 2016 foi divulgado pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) um
relatório sobre Roubo de Carga que evidencia o crescimento deste tipo de crime no estado
do Rio de Janeiro, considerando dados até o ano de 2015. Disponível em:
http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/uploads/RelRouboCarga2016.pdf. Acesso em:
21/05/18.
[2] O Instituto de Segurança Pública (ISP) é uma autarquia vinculada diretamente à
Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESEG) que tem como objetivo produzir
informações e disseminar pesquisas e análises com vistas a subsidiar a implementação de
políticas públicas de segurança e assegurar a participação social na construção dessas
políticas. Disponível em: http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=1. Acesso em:
21/05/18.
[3] BID. Os custos do crime e da violência. Novas evidência e constatações na América
Latina e Caribe. Washington: Ed.: Laura Jaitman; Secretaria Especial de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República. Custos Econômicos da Criminalidade no Brasil,
Brasília: Relatório de Conjuntura nº 4.
[4] BID. Os custos do crime e da violência. Novas evidência e constatações na América
Latina e Caribe. Washington: Ed.: Laura Jaitman, 2015. p. 30-31.
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[5] FIRJAN, Relatório Impacto Econômico do Roubo de Carga no Rio de Janeiro, janeiro de
2018.
Disponível
em:
http://www.firjan.com.br/publicacoes/publicacoes-de-economia/o-impacto-economico-do-r
oubo-de-cargas-no-estado-do-rio-de-janeiro.htm. Acesso em: 27/06/18.
[6] Fundação CEPERJ, PIB do estado do Rio de Janeiro.
http://www.ceperj.rj.gov.br/ceep/pib/pib.html. Acesso em: 06/06/18.

Disponível

em:

[7] Aplicando os testes de hipóteses de Kruskall-Wallis para ser verificado a suposição de
sazonalidade, deu-se que há realmente a comprovação de tal hipóteses. Seguindo, foram
feitos os testes para se estipular a ordem desta sazonalidade através de gráfico como
Função de Autocorrelação e Função de Autocorrelação Parcial, podendo detectar uma
ordem de sazonalidade semanal e anual. Em seguida, foi estipulado o modelo de séries
temporais SARIMA. Neste modelo é tratada a parte de sazonalidade da série e, após esta
estipulação de modelo, verificou-se que a sazonalidade anual pouco influenciava na análise,
logo, estipulou-se a análise somente pela sazonalidade semanal, ou seja de ordem 7. Assim,
os parâmetros do modelo escolhido foram: SARIMA(1,1,1)(1,1,1)12, após a modelagem e a
comparação de diversos outros modelos através da métrica BIC e a análise dos resíduos do
modelo.
[8] Segundo análise dos dados de roubo de carga, referentes aos meses de maio e junho de
2018 realizada pelo ISP, embora a greve dos caminhoneiros iniciada em 21 de maio tenha
contribuído para a redução das ocorrências no mês de maio, não se pode afirmar que sua
influência foi suficiente para explicar a totalidade da queda deste delito. Disponível em:
<http://www.ispdados.rj.gov.br/SiteIsp/InfograficoMai18.pdf>. Acesso em: 03/07/18.
Disponível em: <http://www.isp.rj.gov.br/Noticias.asp?ident=406>. Acesso em: 18/07/18.
[9] Optou-se por realizar a análise comparativa usando como referência o período de abril a
dezembro devido aos movimentos reivindicatórios dos policiais civis de janeiro a março de
2017.
[10] Os dados de recuperação de carga correspondem ao agregado dos seguintes títulos:
recuperação de cargas e veículos furtados, recuperação de cargas e veículo objetos de
apropriação indébita, recuperação de carga e veículo objetos de estelionato, recuperação de
carga e veículos roubados, recuperação de carga furtada, recuperação de carga objeto de
apropriação indébita, recuperação de carga objeto de estelionato, recuperação de carga
roubada.
[11] Ressalta-se que o Sistema FIRJAN realiza estudos para investigar o prejuízo
ocasionado pelo roubo de carga no estado do Rio de Janeiro. Disponível em:
<http://www.firjan.com.br/publicacoes/publicacoes-de-economia/o-impacto-economico-do
-roubo-de-cargas-no-estado-do-rio-de-janeiro.htm>. Acesso em: 23/05/18.
[12] O comprador de produto oriundo de roubo de carga pode ser enquadrado no crime de
receptação de carga roubada, conforme artigo 180 do Código Penal Brasileiro, que indica
que recepção de carga roubada é um crime que resulta naquele que adquirir, receber,
transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto
de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. A pena pode ser
a reclusão de um a quatro anos, e multa.
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Expediente

FGV
Fundada em 1944, a Fundação Getulio Vargas nasceu com o objetivo de promover o
desenvolvimento socioeconômico do Brasil por meio da formação de administradores
qualificados, nas áreas pública e privada. Ao longo do tempo, a FGV ampliou sua atuação
para outras áreas do conhecimento, como Ciências Sociais, Direito, Economia, História e,
mais recentemente, Matemática Aplicada, sendo referência em qualidade e excelência, com
suas oito escolas.
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