
¬ QUEILA ARIADNE
¬Apontado para a cabe-
ça, um revólver. Dentro de-
la, o pensamento na famí
lia. E,  assim, o motorista 
que por motivos de segu-
rança será chamado nesta 
reportagem pelo nome fic-
tício de Ricardo, ficou por 
quatro horas  deitado  no  
chão da cabine do próprio 
caminhão, até que os ban-
didos roubassem a carga 
de diesel. “O tempo todo, 
diziam que iam me matar. 
Foi horrível”, conta. Ricar-
do faz parte de uma esta-
tística  desconhecida,  po-
rém crescente. Só a rede 
de postos para a qual ele 
trabalha sofreu três assal-
tos em menos de dez me-
ses. “O setor não tem nú
meros contabilizados, mas 
toda semana ficamos sa-
bendo de um assalto. A so-
ciedade  acaba  pagando,  
porque essas perdas enca-
recem o seguro, o frete fica 
mais caro, e tudo vai para 
o custo final do produto”, 
explica o presidente do Sin-
dicato dos Postos de Com-
bustíveis de Minas Gerais 
(Minaspetro), Carlos Gui-
marães, que é dono da car-
ga que estava sendo leva-
da por Ricardo.

Segundo dados da Se-
cretaria de Estado de Segu-
rança Pública de Minas Ge-
rais (Sesp-MG), no geral, o 
roubo de cargas está em 
queda no Estado. De janei-
ro a julho de 2018, foram 
295 ocorrências, 23% a me-
nos em relação ao mesmo 
período do ano passado.  
Entretanto, o órgão não dis-
ponibiliza os dados exclusi-
vos de  combustíveis.  “Os 
dados gerais indicam uma 
redução no roubo de car-
gas, entretanto há uma sen-
sação de aumento do ramo 
dos combustíveis,  porque 
houve uma concentração 
de vários roubos num cur-
to intervalo de tempo”, des-
taca o assessor de seguran-
ça da Federação das Em-
presas  de  Transporte  de  
Cargas  de  Minas  Gerais  
(Fetcemg)  Ivanildo  dos  
Santos.

Para o empresário Wes-

ley Conte, 30, a sensação foi 
de prejuízo. “O motorista es-
tava levando uma carta de 
35 mil litros de diesel, que 
tinha buscado na Refinaria 
Duque de Caxias, no Rio de 
Janeiro. Perto de Magé, um 
caminhão empare-
lhou com o de-
le e apontou 
a  arma.  A  
carga  era  
d e  R $  
105 mil”, 
relata.  O  
t r a u m a 
fez o o mo-
torista  lar-
gar  o  traba-
lho.

Tanto  Guima-
rães quanto Conte usam ca-
minhão próprio ou terceiri-
zam para levar o combustí
vel até o posto. Eles fazem 
parte de um grupo de trans-
porte  chamado  Free  on  
Board (FoB), no qual o com-
prador da carga é quem pa-
ga pelo frete e, portanto, as-
sume custos e riscos. Quan-
do as distribuidoras são con-
tratadas para levar o com-
bustível, são elas quem assu-
mem todos os custos, no cha-
mado Cost,  Insurance and 

Freight (CIF). “O que perce-
bemos é que o volume geral 
de roubos está caindo entre 
as distribuidoras, que fazem 
elevados investimentos em 
segurança e gerenciamento 
de  risco.  Elas  respondem  

por  40%  do  total  
t r a n s p o r t a d o . 

Sendo  assim,  
os  do  t ipo  

FoB  ficam  
mais vulne-
ráveis  aos  
assaltos  e,  
para  eles,  

temos perce-
bido  cresci-

mento de rou-
bos”,  justifica  o  

gerente de  planeja-
mento estratégico da Plural 
(associação das distribuido-
ras), Carlo Rodrigo Faccio.

Conte tinha seguro para 
o  veículo  e  para  a  carga,  
mas, como não tinha contra-
tado o gerenciamento de ris-
co – uma exigência da segu-
radora  para  indenizar  
100% do prejuízo –, ele con-
seguiu reaver apenas R$ 50 
mil. “A gente teve que cor-
rer atrás, porque não dava 
para repassar tudo para o 
preço, afinal o cliente não 

tem culpa que o combustí
vel foi roubado. Eu tive que 
cortar gastos”, afirma.

Segundo o Minaspetro, o 
Estado conta com 4.000 pos-
tos cadastrados.  Assim co-
mo não há dados oficiais so-
bre o volume de carga de 
combustível roubada, tam-
bém não há uma estimativa 
do total de postos que pos-
suem seguro contra tal rou-
bo. Entretanto, o aumento 
da procura desse serviço in-
dica que a preocupação tem 
aumentado. 

Na Intermezzo, correto-
ra que tem como públicoal
vo os postos de combustí
vel,  a  quantidade de liga-
ções em busca de informa-
ções sobre o produto cres-
ceu 40%, segundo o sócio
diretor Alexandre Mucida.  
“Os empresários estão mais 
preocupados e começando 
a entender que trata-se de 
investimento,  pois  o  valor 
do seguro é irrisório se com-
parado ao valor da perda”, 
afirma. Por falar em perda, 
os  três  assaltos  renderam  
um prejuízo de R$ 240 mil a 
Guimarães,  que não tinha 
seguro. “Depois dos episó
dios, eu fiz”, destaca. 

Perdas encarecem o 
seguro e o frete, e 
tudo vai para o custo 
final do produto

Insegurança. Combustível faz parte das cargas mais visadas para roubo, junto com alimentos, bebidas, eletroeletrônicos e medicamentos
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¬ Nos últimos quatro anos, 
as perdas com roubos de car-
gas subiram mais de 50%, 
atingindo R$ 1,57 bilhão em 
2017. Segundo o assessor de 
segurança da Fetcemg Ivanil-
do dos Santos, em Minas esti-
ma-se prejuízo de R$ 230 mi-
lhões. “Mesmo com os esfor-
ços da polícia, percebemos al-
gumas causas estruturais para 
o roubo de carga, uma delas é 
o aumento agentes aposenta-

dos e a falta de reposição”, 
afirma. “Ao mesmo tempo, a 
infraestrutura para a investi-
gação não recebe investi-
mentos, e o número de qua-
drilhas não para de crescer”, 
destaca o assessor de segu-
rança da NTC&Logística) co-
ronel Paulo Roberto de Sou-
za, ressaltando a importân
cia de se revisar a legislação, 
com penas mais duras para 
os receptadores. (QA)

é o prejuízo estimado
com roubos de cargas

no Estado de Minas
Gerais,

em 2017

“É necessário revisar 
legislação, com penas 
mais duras para crimes 
de receptadores. Pois a 
indústria do roubo só 
existe porque existe a 
indústria da 
receptação.”

Carlo Rodrigo Faccio
GERENTE DE PLANEJAMENTO 
DA PLURAL

Transporte 
rodoviário 
desafia 
seguros

7
Para cada R$ 100 que 
a indústria de seguros 

recebe de quem contrata 
uma apólice para transpor-
te de cargas, ela tem que 
gastar R$ 116, segundo da-
dos de 2017, da Confedera-
ção Nacional das Segurado-
ras (CNseg). “O seguro do 
transporte  rodoviário  é,  
sem dúvidas, uma das car-
teiras mais desafiadoras do 
mercado nacional de segu-
ros do Brasil. E o ramo de 
desaparecimento de cargas 
é um dos mais preocupan-
tes, tendo em vista a evolu-
ção de roubos”, afirma o vi-
ce-presidente do Sindicato 
das Seguradoras (SindSeg 
MG/GO/MT/DF),  Ângelo 
Vargas Garcia. 

Em relação a 2016,  o 
índice  de  sinistralidade  
desse setor cresceu 20%. 
“Algumas seguradoras  já  
desistiram de  oferecer  o  
produto”, destaca Garcia. 
Entre as que permanecem, 
mudanças são inevitáveis. 
“Há cinco anos, quando o 
cliente não tinha gerencia-
mento de risco, as segura-
doras indenizavam até R$ 
100 mil. Agora, esse subli-
mite caiu para cerca de R$ 
60 mil”, explica o sóciodi
retor  da  corretora  Inter-
mezzo, Alexandre Mucida. 
(QA)
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