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Preço do seguro auto cai 33,20% este mês 

Levantamento mensal da Bidu, que analisa o preço médio do seguro para os dez 
carros mais vendidos do mês, foi realizado em quatro capitais do país 

São Paulo, setembro de 2018 – A Bidu, plataforma online de recomendação,            
comparação e contratação de seguros e produtos financeiros, que faz parte do            
Grupo Thinkseg desde junho deste ano, divulga levantamento com o valor dos            
seguros para as versões de entrada dos dez veículos mais vendidos em agosto, de              
acordo com os dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de           
Veículos Automotores). O Relatório Bidu, produzido mensalmente desde 2016,         
analisa o preço médio do seguro em quatro capitais brasileiras (Brasília, Porto            
Alegre, Rio de Janeiro 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. 

Quando comparado com o levantamento do mês anterior, o preço médio do seguro             
dos 10 carros mais emplacados em agosto está, em média, 33,20% mais barato em              
todas as cidades analisadas. Essa variação aponta uma queda de 43,59% para o             
sexo masculino e 22,82% para o feminino.  

 
*Variação do preço médio do seguro por cidade entre julho e agosto  
(azul: homens; vermelho: mulheres) 

 
Essa retração na média de valores em ambos os sexos também se reflete no preço               
médio do seguro de todos os modelos de carro que fazem parte do ranking deste               
mês. Todos, sem exceção, tiveram uma redução. O seguro do automóvel que sofreu             
a maior queda foi o do Jeep Compass, que ficou em média 40% mais barato               
comparado com o mês passado, seguido pelo seguro do Volkswagen Polo, com            
redução média de 38%, e do Chevrolet Onix, que baixou em média 32%. 
 

 

https://www.bidu.com.br/
http://www3.fenabrave.org.br:8082/plus/
https://www.bidu.com.br/seguro-auto/relatorio-bidu-carros-mais-vendidos/?utm_source=bidu&utm_medium=press&utm_campaign=september-report
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 * Variação do preço médio do seguro dos modelos que se repetem entre julho e agosto 
(azul: homens; vermelho: mulheres) 
 

Modelo mais vendido 
De acordo com o relatório da Fenabrave, em agosto foram emplacados 203.926            
automóveis – um aumento de 15,82% em comparação com o mês anterior, quando             
foram vendidas 176.067 unidades. Desde janeiro, apenas quatro modelos se          
repetem todos os meses no ranking dos 10 mais vendidos: Volkswagen Gol,            
Hyundai HB20, Chevrolet Onix e VW Polo.  

 
* Raking dos 10 veículos mais emplacados em agosto, de acordo com a FENABRAVE 
 
O Chevrolet Onix segue como o carro mais emplacado no País, com 21.763             
unidades contra 16.856 registradas em julho. O preço do seguro para o seu modelo              
de entrada custa atualmente R$2.440, na média das cidades analisadas, uma           
redução de 31,43% em relação à cotação do mês anterior, que ficou em R$3.207.              
Se comparado com a média de junho, o valor representa uma queda de 75,29%.  

Entre julho e agosto, dos dez carros mais vendidos, nove são os mesmos, trocando              
apenas a posição no ranking. Neste mês, pela primeira vez no ano, o Toyota              
Corolla não figura entre os 10 carros mais emplacados, dando espaço para o             
Hyundai Creta, que entra na lista ocupando o décimo lugar, somando o            
emplacamento de 5.277 unidades.  

Comparado com o mês anterior, o Jeep Compass foi o automóvel que apresentou             
a maior queda de preço do seguro feminino que ficou em R$2.945 ante R$4.751. Já               
o perfil masculino caiu de R$7.645 em agosto para R$4.416 em setembro. 
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 * Preço do seguro por modelo, média agosto 
(azul: homens; vermelho: mulheres) 
 
O melhor custo-benefício 
O Relatório Bidu também revela que o campeão de custo-benefício, que compara a             
relação do preço médio do seguro com o valor de mercado do veículo (price ratio), é                
o novato do ranking Hyundai Creta, para ambos os sexos. Enquanto o preço médio              
do seguro para o perfil feminino representa 2,9% do valor do veículo, para o perfil               
masculino equivale à 3,7%. Do outro lado, o Hyundai HB20 tem o preço relativo do               
seguro menos interessante para o perfil masculino (7,8%, em média). Já para as             
mulheres há um empate entre o Volkswagen Gol e o Renault Kwid, ambos com o               
price ratio menos favorável, equivalente a 4,3%. 

 
* Variação por preço de seguro (price ratio) 
(azul: homens; vermelho: mulheres) 
 
Variação entre as cidades 
Na análise entre as cidades, considerando os dois perfis estudados, São Paulo é a              
que apresenta a maior redução no preço médio do seguro, com uma queda de              
34,98%. A capital que menos sente essa retração é Brasília, mas ainda com uma              
redução expressiva de 27,77%.  
 
Analisando os perfis separadamente, o masculino tem como destaque o Rio de            
Janeiro, com o preço médio do seguro 47,80% mais barato do que no mês anterior,               
seguido de Porto Alegre com 47,50%. Já para as condutoras mulheres, a maior             
redução está em São Paulo, com preço médio 26% inferior. Na outra ponta,             
diferente do cenário para o perfil masculino, está Porto Alegre, com valores em             
média 19,25% mais em conta (a menor diminuição de preço desta edição do             
relatório).  
 
Apesar da queda de preço, o Rio de Janeiro segue como a cidade que tem o preço                 
médio de seguro mais caro, 26,34% acima dos valores apresentados em Brasília,            
capital que tem o preço médio mais baixo, de acordo com o relatório. 
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*Variação do preço médio do seguro por cidade  
(azul: homens; vermelho: mulheres) 

 
Mais detalhes 
Confira, abaixo, as tabelas com os dez veículos mais vendidos em agosto, de             
acordo com a Fenabrave, e o valor do seguro para cada modelo nos perfis              
analisados. As cotações de seguro foram realizadas no dia 4 de setembro de 2018.              
Para mais dados e gráficos de análise, confira o relatório completo da Bidu para o               
mês de agosto, assim como edições anteriores.  
 
 
* 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 
Brasília 

Valor do 
seguro no 
Porto Alegre 

Valor do 
seguro em 
Rio de 
Janeiro 

Valor do 
seguro em 
São Paulo 

Chevrolet 
Onix 21.763 R$ 1.628 R$ 1.783 R$ 2.274 R$ 1.555 

Hyundai 
HB20 10.589 R$ 2.411 R$ 3.080 R$ 5.104 R$ 2.255 

Ford 
KA 10.118 R$ 1.873 R$ 1.943 R$ 2.282 R$ 1.770 

Volkswagen 
Gol 6.628 R$ 1.799 R$ 2.189 R$ 2.471 R$ 2.016 

Volkswagen 
Polo 6.544 R$ 1.920 R$ 2.112 R$ 3.167 R$ 1.778 

Renault 
Kwid 6.273 R$ 1.421 R$ 1.374 R$ 1.522 R$ 1.361 

Fiat 
Argo 6.166 R$ 1.771 R$ 1.651 R$ 1.869 R$ 1.900 

 

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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Chevrolet 
Prisma 6.119 R$ 1.738 R$ 1.821 R$ 2.285 R$ 1.691 

Jeep 
Compass 5.800 R$ 4.686 R$ 4.221 R$ 5.168 R$ 3.590 

Hyundai 
Creta 5.277 R$ 2.818 R$ 2.441 R$ 2.731 R$ 2.177 

 
 
* 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 

Brasília 

Valor do 
seguro no 

Porto Alegre 

Valor do 
seguro em 

Rio de 
Janeiro 

Valor do 
seguro em 
São Paulo 

Chevrolet 
Onix 21.763 R$1.110 R$1.387 R$1.421 R$1.362 

Hyundai 
HB20 10.589 R$1.239 R$1.744 R$1.815 R$1.692 

Ford 
KA 10.118 R$1.118 R$1.486 R$1.531 R$1.434 

Volkswagen 
Gol 6.628 R$1.178 R$1.417 R$1.762 R$1.628 

Volkswagen 
Polo 6.544 R$1.462 R$1.759 R$2.186 R$1.769 

Renault 
Kwid 6.273 R$1.031 R$1.199 R$1.354 R$1.225 

Fiat 
Argo 6.166 R$1.151 R$1.451 R$1.620 R$1.422 

Chevrolet 
Prisma 6.119 R$1.727 R$1.824 R$2.233 R$1.998 

Jeep 
Compass 5.800 R$1.078 R$1.337 R$1.471 R$1.346 

Hyundai 
Creta 5.277 R$1.727 R$1.824 R$2.233 R$1.998 

 
* Todos os preços dos seguros apresentados são para vigência de um ano. Todas as 
cotações foram realizadas no dia 4 de setembro. 
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Sobre a Bidu: 
Recentemente adquirida pela Thinkseg, a Bidu é uma startup de seguros que atua             
como plataforma online de recomendação, comparação e contratação de seguros e           
produtos financeiros. Desde a sua criação, em 2011, mais de 8 milhões de pessoas              
já compararam preços e coberturas de diversos tipos de seguro, entre eles seguro             
auto, seguro viagem, seguro residencial, seguro de vida e plano de saúde, além de              
determinados produtos financeiros, como cartões de crédito e empréstimos. Por          
meio de conteúdo objetivo e didático e da construção de modelos preditivos para             
melhorar a experiência do cliente, a Bidu busca conectar cada usuário com o melhor              
produto para ele.   
 
 
 

MAIS INFORMAÇÕES PARA IMPRENSA: 
SEVEN PUBLIC RELATIONS 

www.sevenpr.com.br 
Telefone: (11) 2344-9146 

 

https://www.thinkseg.com/
https://www.bidu.com.br/
https://www.bidu.com.br/seguro-auto/
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/emprestimo-pessoal/
http://www.sevenpr.com.br/
http://www.sevenpr.com.br/

