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Seguro auto: mulheres pagam mais que homens em 

SP, BH e Brasília 
 

Levantamento da Bidu analisa o preço do seguro para os dez carros mais 
vendidos em junho, em cinco capitais do país 

São Paulo, julho 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 junho, de acordo com os dados da Fenabrave            
(Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). O Relatório         
Bidu analisa o preço médio mensal do seguro em cinco capitais brasileiras            
(Belo Horizonte, 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. 

Ao contrário do que aconteceu nos levantamentos de maio e abril, em que as              
mulheres tiveram o preço do seguro, em média, mais barato do que os             
homens, as projeções atuais apontam uma equiparação nos valores. Em São           
Paulo, Belo Horizonte e Brasília, por exemplo, as motoristas do perfil feminino            
gastam em média R$157 a mais que o perfil masculino no seguro cotado no              
mês de julho. As brasilienses chegam a desembolsar um valor R$227 superior            
em relação aos motoristas homens, seguidas pelas condutoras paulistanas         
com R$168. 

Já no Rio de Janeiro, na contramão da tendência apresentada nas outras            
grandes cidades, o preço médio do seguro feminino está mais barato que o             
masculino, com uma retração de 53%, a qual equivale à uma diferença de             
R$2584, em média, sendo R$3.533 e R$6117, respectivamente. 

  

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

 

 
 

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=april-report
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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Modelo Mais Vendido 
De acordo com o relatório da Fenabrave, em junho foram emplacados 163.517            
automóveis – uma queda de 0.55% em comparação com o mês anterior,            
quando foram vendidas 164.415 unidades. No comparativo com maio, sete          
modelos se repetem no ranking dos 10 mais vendidos, entre eles, assim como             
em todos os meses do primeiro semestre, o Chevrolet Onix continua a ser o              
carro mais emplacado no País, com 16.218 emplacamentos. O preço médio do            
seguro para o modelo de entrada custa R$4.277, um acréscimo de mais de             
70% em relação a cotação do mês anterior.  

Em junho, o Renault Kwid volta novamente ao ranking, ocupando o 8º lugar,             
com 5.004 unidades vendidas. Comparado com abril, o último mês em que            
figurou entre os 10 mais emplacados, o preço médio do seguro teve um             
aumento de aproximadamente 59% para o perfil masculino e quase 24% para o             
feminino. 

 

 
* Variação do preço médio do seguro por modelo  
(azul: homens; vermelho: mulheres) 

 
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 Renault Sandero para o perfil             
feminino, representando 4,6% do valor do veículo, enquanto para o perfil           
masculino, o destaque fica com o Volkswagen Polo, com price ratio de 7,5%.             
Do outro lado, o VW Gol e Kiwd têm o preço relativo do seguro menos               
interessante para o perfil masculino, 10,5%, em média. Enquanto para as           
mulheres, a opção menos favorável é o VW Gol, que tem o preço médio do               
seguro equivalente a 12,6%.  

 
 

 
* Variação por preço de seguro (price ratio) 
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(azul: homens; vermelho: mulheres) 
 
 
Variação entre as Cidades 
Na análise entre as cidades, Brasília volta a apresentar o seguro mais barato             
considerando os 10 modelos mais vendidos do mês (R$3.447 para o perfil            
masculino e R$3.674 para o feminino), seguido por Belo Horizonte (R$3.447 e            
R$3.674 respectivamente). Na outra ponta, o Rio de Janeiro se mantém com o             
seguro mais caro entre as cidades analisadas, município em que os homens            
passaram a desembolsar em média R$ 2.584 a mais que as condutoras            
cariocas. 
 
 
Mais Detalhes 
Confira, abaixo, as tabelas com os dez veículos mais vendidos em junho e o 
valor do seguro para cada modelo nos perfis analisados. Para mais dados e 
gráficos de análise, confira o relatório completo da Bidu. 
 
 
* 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 

Chevrolet 
Onix 16.218 R$2896 R$5230 R$3315 R$4256 R$2884 

Hyundai 
HB20 8.292 R$4048 R$6698 R$3558 R$4731 R$3132 

Ford Ka 7.833 R$3293 R$5562 R$3519 R$4424 R$3061 

Renault 
Sandero 6.139 R$3255 R$6710 R$3930 R$4834 R$3411 

Fiat Argo 5.485 R$3241 R$4558 R$3607 R$4151 R$3033 

Jeep 
Compass 5.054 R$8459 R$13892 R$7869 R$10661 R$7278 

Volkswagen 
Gol 5.029 R$5285 R$4742 R$3675 R$4902 R$3284 

Renault 
Kwid 5.004 R$2417 R$4442 R$3029 R$3530 R$2711 

Volkwagen 
Polo 4.974 R$3960 R$4505 R$2982 R$4305 R$3164 

Mobi 4.435 R$3327 R$4835 R$2985 R$3141 R$2514 

 
 

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 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 

Chevrolet 
Onix 16.218 R$5372 R$2648 R$5820 R$5507 R$4841 

Hyundai 
HB20 8.292 R$6702 R$3517 R$6472 R$3039 R$4789 

Ford Ka 7.833 R$6478 R$2676 R$5647 R$2657 R$4813 

Renault 
Sandero 6.139 R$2219 R$3019 R$2276 R$2834 R$2132 

Fiat Argo 5.485 R$2131 R$3057 R$2176 R$2722 R$2034 

Jeep 
Compass 5.054 R$5615 R$8899 R$4972 R$10485 R$7975 

Volkswagen 
Gol 5.029 R$6932 R$3827 R$5015 R$6584 R$3827 

Renault 
Kwid 5.004 R$1599 R$2135 R$1662 R$1915 R$1651 

Volkwagen 
Polo 4.974 R$3020 R$3155 R$3396 R$4218 R$2940 

Mobi 4.435 R$1796 R$2394 R$1793 R$2114 R$1740 
 

* Todos os preços dos seguros apresentados são para vigência de um ano. Todas as 
cotações foram realizadas no período de 3 a 5 de julho. 
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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, recentemente         
adquirida pela Thinkseg (saiba mais aqui). 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.  
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https://drive.google.com/file/d/1yQEVxdpFzW1DRznXHhxxXfNWuhxgSoCT/view?usp=sharing
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/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/consorcio-imobiliario/
https://www.bidu.com.br/credito/emprestimo-pessoal/
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