
 

Chevrolet Onix tem o seguro com o melhor custo benefício do país 

De acordo com relatório Bidu, o carro mais vendido em julho possui o seguro com 
melhor condição em relação ao seu preço de mercado 

São Paulo, agosto 2019 – A Bidu, plataforma online de recomendação,           
comparação e contratação de seguros e produtos financeiros, que faz parte do            
Grupo Thinkseg, divulga levantamento com valores dos seguros para as versões de            
entrada dos dez veículos mais vendidos em julho de 2019, de acordo com os dados               
da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). O          
relatório analisa o preço mediano do seguro auto de cinco capitais brasileiras            
(Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo) e compara o perfil              
de homens e mulheres com 35 anos, casados, sem filhos, com garagem em casa e               
no trabalho e que estão contratando o seguro pela primeira vez. 

Entre os modelos analisados, o Renault Kwid se destaca novamente como o            
seguro mais econômico dos compactos de entrada – custando R$ 1.584, para            
condutoras do sexo feminino e R$ 1.925 para os condutores masculinos – seguido             
do Ford Ka que para as mulheres fica em R$ 1.824, e, para os homens, R$ 1.873. 

Seguindo a análise, o Jeep Compass figura como o carro com maior preço             
mediano de seguro entre os dez carros analisados, o equivalente a R$ 4.339,00             
para mulheres e R$ 5.078,00 para os homens. 

 

* Preço do seguro por modelo, mediana agosto. 
(vermelho: mulheres; azul: homens) 

Variação de seguro por modelo 

https://www.bidu.com.br/
http://www.fenabrave.org.br/


Na comparação entre junho e julho, o HB20 aparece em evidência como o veículo              
que apresentou maior variação de preço de seguro, tanto no perfil masculino            
(81,4%) quanto no feminino (28,2%). 

Já o Onix, o carro mais emplacado no período, teve uma redução no preço mediano               
de 12,8% no perfil masculino e subiu 15,8% para as condutoras femininas. 

 

* Variação de modelo, média agosto. 
(vermelho: mulheres; azul: homens) 

 

O melhor custo-benefício 

No Relatório Bidu deste mês, o Chevrolet Onix aparece como o veículo que             
apresenta melhor custo-benefício, ou seja, a melhor relação entre o preço mediano            
do seguro e o valor de mercado do veículo (price ratio). Para as mulheres, o price                
ratio do Onix é de 4,3% e para os homens é de 5,2%. 

Já a relação de menor custo-benefício para ambos perfis, fica para o Volkswagen             
Gol, que registra price-ratio de 7,6% para o sexo masculino e 5,9% para o feminino. 

 

* Variação por preço de seguro (price ratio) 
(vermelho: mulheres; azul: homens) 
 

 

Variação entre as cidades: 



Dentre as cinco capitais analisadas no Relatório Bidu, Brasília segue como a            
metrópole com o seguro mediano mais barato. A cidade teve a menor elevação de              
preço para ambos perfis, sendo 0,7% para as mulheres e 4,8% para homens. Na              
contramão, capital fluminense apresenta o maior aumento do período, com 36,8%           
para o sexo masculino e 29,6% para o feminino. 

 

*Variação do preço médio do seguro por cidade  
(azul: mulheres; cinza: homens) 
 

De acordo com o relatório da Fenabrave, em julho foram emplacados 195.854            
automóveis, no Brasil. 

 

* Ranking dos 10 veículos mais emplacados em julho, de acordo com a FENABRAVE 

 

O Chevrolet Onix permanece como o carro mais emplacado no país durante o             
período, somando 20.071 unidades. Seguido pelo Hyundai HB20, que registrou          
9.205 ante 9.076 do terceiro colocado, o Ford KA. O preço médio do seguro do               
modelo de entrada do Onix é de R$ 1.787,00 para as mulheres e R$ 2.155,00 para                
condutores do sexo masculino. 

 

Mais detalhes 
Confira abaixo, a tabela com os dez veículos mais vendidos em julho, de acordo              
com a Fenabrave, e o valor mediano do seguro para cada modelo nos perfis              



analisados pela Bidu. As cotações de seguro foram realizadas no dia 2 de agosto de               
2019. Para mais dados e gráficos de análise, confira o relatório completo da Bidu              
para este mês, assim como edições anteriores.  
 
 
* Perfil F (feminino) e Perfil M (masculino): ambos de 35 anos, casados, sem filhos, com garagem 
em casa e no trabalho, e que está contratando o seguro pela primeira vez. 
 
 

 
 

Sobre a Bidu: 
Adquirida pelo Grupo Thinkseg em 2018, 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, sua empresa ou sua família.   
 
Sobre o Grupo Thinkseg: 
O Grupo Thinkseg é um marketplace de seguros independente que endereça toda a             
cadeia da indústria com inovação e tecnologia: desde a aquisição de clientes, à             
formulação, precificação e distribuição de produtos e serviços e até o atendimento ao             
cliente. Fundado em 2016, por Andre Gregori, ex-sócio do BTG Pactual, o grupo             
engloba marcas como a Thinkseg, a primeira startup de seguros (insurtech)           
totalmente digital do Brasil, que utiliza inteligência artificial, análise preditiva e           
telemetria para criar produtos exclusivos e personalizados para o consumidor. Em           
2018, o grupo incorporou a Bidu, plataforma online de recomendação, comparação e            

https://www.bidu.com.br/seguro-auto/relatorio-bidu-carros-mais-vendidos/?utm_source=bidu&utm_medium=press&utm_campaign=april-report
https://www.thinkseg.com/
https://www.bidu.com.br/
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contratação de seguros e produtos financeiros, uma das veteranas e líderes do            
mercado de seguros online, que já ajudou mais de 8 milhões de pessoas a contarem               
diferentes opções de produtos de forma rápida e simultânea. O Grupo Thinkseg é             
reconhecido como uma das insurtechs mais inovadoras do mundo, conforme a lista            
InsurTech 100, produzida em 2018 pela FinTech Global.  
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