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   É com muito prazer que apresento a 
edição 45 do Informativo SindsegSC, 
que tem como principal objetivo o 
conhecimento e o alerta quanto ao 
roubo e furto de veículos. Segundo 
dados da Federação Nacional de Segu-
ros Gerais (FenSeg), o índice a nível 
nacional em agosto de 2016 aumentou 
10,32%, comparados com o mesmo 
mês do ano passado.
   Estas estatísticas reforçam nos profis-
sionais que integram o SindsegSC – 
Sindicato das Seguradoras - a vontade 
de fornecer informações para a 
conscientização sobre o assunto, e 
também dados para os profissionais do 
mercado.
   A preocupação com a segurança da 
sociedade está presente na pauta das 
atividades do Sindicato. Por isso, 
fornecemos dicas de proteção e 
prevenção, para que você saiba as 
melhores formas de agir e de garantir 
a sua segurança, e a dos bens que 
conquistou com trabalho e mérito 
pessoal.

 Boa leitura!

Paulo Lückmann
Presidente SindsegSC

ESTATÍSTICAS DE ROUBO E FURTO DE VEÍCULOS NO BRASIL E 
SANTA CATARINA

Segundo dados da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), até o mês 
de agosto de 2016 foram furtados/roubados no Brasil, cerca de 367.335 veícu-
los, com uma taxa de recuperação de cerca de 54,71%. Isso representa, apro-
ximadamente, metade dos veículos roubados no Brasil nesse período.

O dado é uma informação muito importante para os donos de veículos que 
dependem todos os dias desse meio de transporte. Seja para lazer, trabalho 
ou transporte de cargas.

No estado de Santa Catarina, sul do País, no ano de 2016, o índice de roubo e 
furto é de 3,31%. Este número representa uma realidade de 12.176 veículos 
roubados/furtados até agosto deste ano. No estado, mais da metade desses 
carros são recuperados, cerca de 66,65%, o que representa um número de 
8.115 veículos.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, a realidade apresenta 
queda em Santa Catarina. Analisando somente o mês de agosto, em 2015, 
foram 1.551 carros furtados/roubados, contra 1.513 registrados em 2016, 
representando uma variação de -2,45%.

Entre os 10 estados com maior índice de veículos roubados/furtados e recupe-
rados em 2016, Santa Catarina ocupa o 8º lugar, ficando atrás dos outros esta-
dos da região sul. O Rio Grande do Sul ocupa a 4ª posição da tabela com 
25.951 e Paraná, em 5º lugar, com um índice de 21.707.

UF
Quantidade de
Roubados/
Furtados

% de R/F Quantidade de
Recuperados

% de
Recuperados

Quantidade dos veículos de Roubados/Furtados e Recuperados
ACUMULADO - 2016

SP 132.338 64.83436,03% 48,99%

RJ 37.995 18.24310,18% 48,78%

MG 25.766 15.2077,01% 59,02%

RS 25.951 19.7877,06% 76,25%

PR 21.707 11.6415,91% 53,63%

GO 17.856 11.7414,86% 65,75%

PE 12.751 6.0023,47% 47,07%

SC 12.176 8.1153,31% 66,65%

BA 11.323 4.9033,08% 43,30%

CE 10.124 5.4852,76% 54,18%

DF 8.475 6.0372,31% 71,23%

PA 6.580 2.8591,79% 43,45%

RN 5.469 3.2051,49% 58,60%

MT 5.181 3.0891,41% 59,62%

ES 4.928 3.1071,34% 63,05%

AM 4.649 3.0501,27% 65,61%

PI 3.480 1.9830,95% 56,98%

PB 3.312 1.8480,90% 55,80%

RO 3.292 1.7100,90% 51,94%

MS 3.112 2.6860,85% 86,18%

MA 2.997 1.2300,82% 41,04%

AL 2.634 1.3690,72% 51,97%

SE 2.229 1.0530,61% 47,24%

TO 1.586 7360,43% 46,41%

RR 1.105 6620,30% 59,91%

AC 455 1790,12% 39,34%

AP 464 2040,13% 43,97%

Total: 367.335 200.961100% 54,71%

Obs.: Foram considerados todos os Veículos, incluindo os que não estão
cadastrados com categoria na base de dados.

Estatística de Veículos Roubados/Furtados e Recuperados
Nível nacional

Todas as Categorias

Furto: Não há violên-
cia ou ameaça no ato, 
geralmente é pratica-
do longe da visão do 
possuidor.

Roubo: Há violência 
ou grave ameaça no 
ato, geralmente é 
praticado sobre o 
possuidor.

VOCÊ SABE A
DIFERENÇA?

 Fonte: Diferença Entre
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DISQUE 190

Em caso de roubo e furto ligue para o 
190. Com uma ação rápida, as chances 
de recuperar o seu veículo são maiores. 
Dessa forma você também pode 
bloquear provisoriamente o registro do 
seu veículo. É necessário fazer o regis-
tro da ocorrência na Delegacia de 
Polícia mais próxima.

A COMUNICAÇÃO É ESSENCIAL: 
SEGURADORA

 É necessário comunicar à seguradora 
sobre o roubo/furto, por isso, as empre-
sas sempre oferecem aos seus segura-
dos o 0800, que permite a ligação 
gratuita. Ao entrar em contato com a 
seguradora forneça as informações 
sobre o que aconteceu, como data, 
local, hora e circunstância do ocorrido, 
para agilizar as indenizações.

DICAS DE PREVENÇÃO PARA FICAR SEMPRE SEGURO

Todos nós sabemos que a vida é cheia de momentos bons, porém, todos os dias quando saímos de casa estamos sujeitos a 
certos acontecimentos. O papel do seguro é oferecer apoio e tranquilidade necessária para que possamos atingir nossos 
objetivos. E além de possuir o seguro, é importante estar sempre atento à dicas de prevenção:

Não deixe a chave na ignição do carro. Os 
documentos pessoais e chaves reservas 
também devem permanecer guardados 
em local seguro, fora do veículo. Isso 
também vale para talões de cheque e 
cartões de crédito.

Sempre feche o carro ao estacionar, 
mesmo que irá ficar só por alguns minu-
tos, ou que alguém esteja na garagem da 
casa ou edifício.

Ao deixar o seu carro em um estaciona-
mento, identifique o manobrista para 
quem entregou o seu carro. Exija um 
comprovante em que contenha as carac-
terísticas do automóvel.

Nunca confie a chave do seu carro à 
desconhecidos.

Tome cuidado ao sair do estacionamento, 
casa ou empresa. Verifique se não está 
sendo seguido.

Grande parte dos roubos acontecem 
quando o motorista está saindo ou 
entrando no carro. Se notar alguma coisa 
suspeita, siga em frente e volte mais 
tarde.

Os seus pertences pessoais podem ser um 
atrativo para os ladrões, sempre guarde 
tudo no porta malas. Lembre-se: o 
objeto pode não ter nenhum valor, mas 
para quem olha de fora, não há como 
diferenciar.

Mantenha sempre o seu veículo abaste-
cido e revisado. Em caso de pane, não se 
exponha. Chame imediatamente a 
assistência 24 horas.

Estacionar em local iluminado e movi-
mentado não evita roubo, mas dificulta 
a ação do ladrão.

Estacione o mais próximo possível de seu 
destino e evite deixar o carro na rua.

Se você estiver em situação de roubo de 
seu carro, não reaja. O assaltante pode 
estar armado e possuir algum cumplice 
por perto. Mantenha-se calmo e lembre-
-se: o veículo está protegido por seguro. 
Garanta a sua vida.



AÇÕES SINDSEGSC PARA UM TRÂNSITO MELHOR

TRÂNSITO FELIZ O BÊ-A-BÁ DA PREVENÇÃO

Para contribuir com um trânsito mais humano e em prol da vida, o SindsegSC já realizou diversas ações ao longo dos anos que 
tiveram impactos na sociedade catarinense:

O programa vem desde 2015 trabalhando informações sobre segu-
rança no trânsito e cultura do seguro com crianças de escolas públicas 
e privadas de Santa Catarina. A dupla humorística Rudi e Sissa é quem 
comanda o teatro, que somente este ano já foi apresentado à 14.891 
alunos em 18 cidades do estado.

BRINDE À SEGURANÇA

Foi uma campanha on-line que alertava motoris-
tas nas festas típicas de Santa Catarina. O foco 
era principalmente o consumo de álcool ao 
volante, e também notas no Portal SindsegSC 
fornecendo dicas para aproveitar a festa sem 
arrependimentos.

CULTURA DA CONVIVÊNCIA E DATAS ESPECIAIS

Através desse programa, o Sindicato divulgou em seu Portal de 
notícias diversos conteúdos relevantes para a melhoria do trânsito 
para ciclistas, pedestres e crianças. Além disso, a entidade também 
divulga anualmente, durante a Semana Nacional do Trânsito, 
mensagens com foco no alerta ao motorista, o principal agente de 
mudança do trânsito. Este ano, um dos destaques foi a distração 
ao enviar mensagens via WhatsApp e atender ligações quando se 
está ao volante.

LEI SECA – TRÂNSITO PELA VIDA

A lei 11.705, conhecida como “Lei Seca”, foi criada em 2008 e 
vem criando uma revolução no trânsito brasileiro. Segundo o 
Observatório Nacional de Segurança Viária, após a promulgação 
da lei, o índice de morte para cada 10 mil veículos diminuiu. Em 
2008, o número era de 6,92 mortes, já em 2014, o número foi 
para 4,99 mortes por 10 mil veículos. Isso demostra que boas 
condutas no trânsito geram resultados. Foi isso que o SindsegSC, 
em conjunto com as Comissões Técnicas e Grupos de Trabalho, 
enfatizou com a campanha on-line: a valorização da vida, 
alertando sobre a ingestão da bebida alcoólica antes de pegar a 
estrada.
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