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Seguro para HR-V tem aumento de até 117% entre 
fevereiro e março 

Relatório mensal da Bidu Corretora analisa o preço do seguro para os dez carros 
mais vendidos de março, em seis capitais do país 

 
São Paulo, abril de 2018 – A Bidu, plataforma online de recomendação,            
comparação e contratação de seguros e serviços financeiros, realizou um          
levantamento com o valor dos seguros para as versões de entrada dos dez veículos              
mais vendidos em março, de acordo com dados da Fenabrave (Federação Nacional            
da Distribuição de Veículos Automotores). O relatório da Bidu analisa o preço médio             
mensal do seguro em seis capitais brasileiras (Belo Horizonte, Brasília, Porto           
Alegre, Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo) e compara o perfil de homens e               
mulheres de 35 anos, casados, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho, e               
que estão contratando o seguro pela primeira vez. 
 
Comparado com o relatório de fevereiro, chama a atenção o aumento expressivo no             
preço médio do seguro do HR-V, da Honda. Em cidades como Porto Alegre, Rio de                     
Janeiro e São Paulo, os preços subiram até 117%. Embora o aumento tenha                      
variação de cidade para cidade e entre as seguradoras, a tendência no preço do              
seguro do HR-V para os perfis estudados foi de alta no mês de março, consolidando               
o preço médio deste modelo como o mais caro entre os veículos analisados.  

Na outra ponta, o destaque fica com o Corolla, da Toyota, o único modelo entre os                               
mais vendidos de março que mostrou redução no preço médio do seguro – queda                           
de 20% para o perfil masculino e 25% para o perfil feminino. Esse tipo de variação                            
reforça a importância de sempre pesquisar bem o preço e fazer cotações em             
diversas seguradoras, avaliando a relevância de todas as coberturas oferecidas,          
antes de contratar o seguro. 

 
 

https://www.bidu.com.br/
http://www3.fenabrave.org.br:8082/plus/
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* Variação do preço médio do seguro entre fevereiro e março por modelo  

 

  

* Comparação preço seguro HR-V  
 

Modelo Mais Vendido 
Segundo o levantamento da Fenabrave, foram emplacados em março 172.739          
automóveis – um aumento de 33,16% em comparação com o mês anterior, quando             
foram vendidas 129.739 unidades. O Chevrolet Onix continua a ser o carro mais             
vendido, com 12.918 emplacamentos no mês. O preço médio do seguro para o             
modelo de entrada custa R$ 2.604 para o perfil masculino e R$ 2.858 para o perfil                
feminino. 
 
Em março, o Nissan Kicks aparece pela primeira vez este ano no ranking da              
Fenabrave dos 10 mais emplacados, ocupando o 8º lugar, com 5.532 unidades            
vendidas. O preço do seguro custa em média R$ 3.837 para o perfil masculino e R$                
3.240 para o perfil feminino. 
 
O Melhor Custo-Benefício 
Ao avaliar a relação do preço médio do seguro e o valor de mercado do veículo                
(price ratio), o campeão de custo-benefício é o Corolla, da Toyota, com o preço              
médio do seguro representando 4% do valor do carro (segundo a tabela FIPE) tanto              
para o perfil masculino, quanto para o feminino. Em fevereiro, essa relação era de              
5%. Outros veículos que também tiveram uma boa relação custo-benefício foram o            
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estreante Kicks, com price ratio de 5%, seguido pelos mais populares Onix e Polo,              
com o preço do seguro representando 6% do valor do carro para os dois perfis. 
Na contramão desses modelos está o Volkswagen Gol que segue sendo o veículo             
com o preço relativo do seguro menos interessante para os dois perfis (price ratio de               
9% para o perfil masculino e 8% para o perfil feminino). Desta vez o HR-V empatou                
tecnicamente com o Gol, apresentando price ratio de 8% para ambos os perfis. 
 

 
* Variação por preço de seguro (price ratio) 
 
Variação entre as Cidades 
Na análise entre as cidades, Brasília se mantém com o seguro mais barato             
considerando a média para os 10 modelos mais vendidos do mês (R$ 2.712 para o               
perfil masculino e R$ 2.681 para o feminino), seguida por São Paulo (R$ 2.919 e R$                
2.938). Na outra ponta, o Rio de Janeiro continua apresentando o seguro mais caro              
entre as cidades analisadas (R$ 4.992 e R$ 4870, em média). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Preço do seguro por cidade 
 
Mais Detalhes 
Confira, abaixo, as tabelas com os dez veículos mais vendidos em março e o valor 
do seguro para cada modelo nos perfis analisados. Para mais dados e gráficos de 
análise, confira o relatório completo da Bidu Corretora aqui. 
 
 

 
 

https://www.bidu.com.br/seguro-auto/relatorio-bidu-carros-mais-vendidos/?utm_source=bidu&utm_medium=press&utm_campaign=april-report
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* Perfil A: homem de 35 anos, casado, sem filhos, com garagem em casa e no 
trabalho, e que está contratando o seguro pela primeira vez; 
 

Modelo Emplaca-
mentos 

Valor do 
seguro em 
São Paulo 

Valor do 
seguro no 

Rio de 
Janeiro 

Valor do 
seguro em 

Belo 
Horizonte 

Valor do 
seguro em 

Porto 
Alegre 

Valor do 
seguro em 

Brasília 

Valor do 
seguro em 

Curitiba 

Chevrolet 
Onix 12.918 R$2112 R$3640 R$2272 R$2845 R$2203 R$2550 

Ford Ka 9.803 R$2397 R$3775 R$2633 R$2996 R$2280 R$2682 

Hyundai 
HB20 9.217 R$2650 R$4753 R$2660 R$3196 R$2368 R$2762 

Chevrolet 
Prisma  6.616 R$2404 R$4135 R$2868 R$3264 R$2464 R$2931 

Renault 
Kwid 6.454 R$1771 R$1850 R$2126 R$2987 R$1713 R$2327 

Volkswage
n Polo 6.149 R$2587 R$4240 R$3202 R$3648 R$2751 R$3102 

Volkswage
n Gol 5.877 R$3354 R$4382 R$3465 R$4068 R$2655 R$3370 

Nissan 
Kicks 5.532 R$3338 R$5924 R$3535 R$3816 R$3287 R$3120 

Toyota 
Corolla 5.395 R$2561 R$4615 R$3312 R$4151 R$3346 R$3600 

Honda 
HR-V 5.358 R$6020 R$12607 R$4542 R$6564 R$4049 R$5020 

 
 
* Perfil B: mulher de 35 anos, casada, sem filhos, com garagem em casa e no                
trabalho, e que está contratando o seguro pela primeira vez; 

Modelo Emplaca-
mentos 

Valor do 
seguro em 
São Paulo 

Valor do 
seguro no 

Rio de 
Janeiro 

Valor do 
seguro em 

Belo 
Horizonte 

Valor do 
seguro em 

Porto 
Alegre 

Valor do 
seguro em 

Brasília 

Valor do 
seguro em 

Curitiba 

Chevrolet 
Onix 12.918 R$2135 R$4237 R$2682 R$3019 R$2329 R$2749 
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Ford Ka 9.803 R$2493 R$4035 R$2851 R$3167 R$2450 R$2882 

Hyundai 
HB20 9.217 R$2567 R$5041 R$2897 R$3551 R$2478 R$2974 

Chevrolet 
Prisma  6.616 R$2330 R$4077 R$2778 R$3148 R$2387 R$2954 

Renault 
Kwid 6.454 R$1716 R$1690 R$1958 R$2726 R$1632 R$2228 

Volkswagen 
Polo 6.149 R$2516 R$4180 R$3126 R$3526 R$2751 R$3046 

Volkswagen 
Gol 5.877 R$3276 R$4325 R$3427 R$3730 R$2611 R$3319 

Nissan 
Kicks 5.532 R$3240 R$3240 R$3240 R$3240 R$3240 R$3240 

Toyota 
Corolla 5.395 R$3102 R$3578 R$3181 R$3208 R$3064 R$3174 

Honda HR-V 5.358 R$6011 R$14299 R$3826 R$6068 R$3874 R$4564 

 
* Todos os preços dos seguros apresentados são para vigência de um ano. 
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Sobre a Bidu  
Fundada em 2011, a Bidu é uma plataforma online de recomendação, comparação            
e contratação de seguros e serviços financeiros. Já ajudamos mais de 8 milhões de              
pessoas a comparar preços e coberturas de diversos tipos de seguro, entre eles             
seguro auto, seguro viagem, seguro residencial, seguro de vida e seguro de saúde,             
além de diferentes produtos financeiros, como cartões de crédito, opções de           
financiamentos, consórcios e empréstimos. Nossa missão é ajudar as pessoas a           
tomarem as melhores decisões financeiras ao longo de suas vidas por meio de             
tecnologia e conteúdo objetivo e confiável. Os investidores da Bidu incluem a            
Monashees+, principal fundo de capital de risco para empresas de tecnologia no            
Brasil; a Amadeus Capital Partners, fundo de investimento com atuação global; o            
conglomerado de mídia alemão Bertelsmann; e a family office Otto Capital.  

 

RELACIONAMENTO COM A MÍDIA 
SEVEN PUBLIC RELATIONS 
www.sevenpr.com.br 
Telefone: (11) 2344-9147 

 
 

https://www.bidu.com.br/seguro-auto/
https://www.bidu.com.br/seguro-viagem/
https://www.bidu.com.br/seguro-residencial/
https://www.bidu.com.br/seguro-de-vida/
https://www.bidu.com.br/plano-de-saude/
https://www.bidu.com.br/credito/cartao-de-credito/
https://www.bidu.com.br/credito/financiamento-de-veiculos/
https://www.bidu.com.br/credito/financiamento-de-veiculos/
https://www.bidu.com.br/credito/consorcio-imobiliario/
https://www.bidu.com.br/credito/emprestimo-pessoal/
http://www.sevenpr.com.br/

