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Seguro auto para as mulheres é em média 28% mais 

barato, segundo Relatório Bidu  
 

Levantamento mensal analisa o preço do seguro para os dez carros mais vendidos 
de abril, em cinco capitais do país 

São Paulo, maio 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 abril, de acordo com 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. 

No comparativo entre todas as cidades e modelos do estudo, o perfil feminino             
apresenta a menor média de preço do seguro, representando uma economia de            
quase 30% para as mulheres. No Rio de Janeiro, por exemplo, o preço médio do               
seguro para o perfil feminino chega a ser 41% mais barato em comparação ao perfil               
masculino para os modelos analisados.  

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

 
Essa tendência é nitidamente observada no caso do Toyota Corolla, que é,            
inclusive, o seguro com preço médio mais elevado entre os carros mais vendidos de              
abril: R$5.571 para o perfil masculino e R$3.498 para o feminino - ou seja, o valor                
do seguro desse veículo é 37% mais barato se for contratado por uma mulher -,               
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segundo as cotações realizadas pela Bidu. Na outra ponta, o Renault Kwid tem o              
preço médio mais em conta: R$2.033 para os homens e R$1.446 para as mulheres.  

Modelo Mais Vendido 
Dados da Fenabrave indicam que em abril foram emplacados 178.699 automóveis –            
um aumento de 3,46% em comparação com o mês anterior, quando foram vendidas             
172.725 unidades. O Chevrolet Onix continua a ser o carro mais vendido no País,              
com 16.617 emplacamentos no mês. O preço médio do seguro para o modelo de              
entrada custa R$3.488 para o perfil masculino e R$2.519 para o feminino.  

Em abril, o Renault Sandero aparece pela primeira vez este ano no ranking da              
Fenabrave dos 10 mais emplacados do mês, ocupando o 7º lugar, com 5.814             
unidades vendidas. O preço do seguro custa em média, entre todas as capitais             
pesquisadas, R$2.923 para o perfil masculino e R$1.871 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 justamente o estreante da lista, o             
Sandero, com o preço médio do seguro representando 5,3% do valor do carro             
(segundo a tabela FIPE) para o perfil masculino e 3,4% para o feminino. Outro              
veículo que apresentou uma boa relação custo-benefício, apesar de ter o seguro            
mais caro entre os modelos analisados, foi o Corolla, com price ratio de 6,3% e               
3,9%, respectivamente. 

Na contramão desses modelos está o HB20, da Hyundai, que tem o preço relativo              
do seguro menos interessante para os dois perfis (price ratio de 8,9% para o perfil               
masculino e 6,6% para o feminino). Em seguida, está o Volkswagen Gol, com price              
ratio de 8,5% e 6,2%. 
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* Variação por preço de seguro (price ratio) 
(azul: homens; vermelho: mulheres) 
 
Variação entre as Cidades 
Na análise entre as cidades, São Paulo apresenta, pela primeira vez no ano, o              
seguro mais barato considerando a média para os 10 modelos mais vendidos do             
mês (R$2.507 para o perfil masculino e R$2.104 para o feminino), seguido por             
Brasília (R$2.871 e R$2.123). Na outra ponta, o Rio de Janeiro se mantém com o               
seguro mais caro entre as cidades analisadas, apesar de ter tido redução no preço              
em relação ao mês anterior (R$4.633 e R$2.738, em média). 
 
Mais Detalhes 
Confira, abaixo, as tabelas com os dez veículos mais vendidos em abril 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 16.617 R$2395 R$5080 R$3467 R$3639 R$2861 

Hyundai 
HB20 9.606 R$2932 R$6557 R$3626 R$3942 R$2955 

Ford Ka 8.764 R$2057 R$4035 R$2306 R$2663 R$2174 

Chevrolet 
Prisma  6.635 R$2643 R$3831 R$3576 R$2525 R$2844 

Renault 
Kwid 6.616 R$1834 R$2193 R$2327 R$1845 R$1967 
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Volkswage
n Polo 5.818 R$2668 R$4102 R$4177 R$2945 R$3177 

Renault 
Sandero 5.814 R$2102 R$4762 R$2502 R$2890 R$2357 

Toyota 
Corolla 5.664 R$2791 R$8059 R$6307 R$5517 R$5182 

Volkswage
n Gol 5.449 R$3536 R$3622 R$4313 R$2971 R$3014 

Fiat Argo 4.952 R$2109 R$4086 R$2647 R$4682 R$2181 

 
 
* 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 16.617 R$2109 R$3484 R$2468 R$2452 R$2082 

Hyundai 
HB20 9.606 R$2694 R$4472 R$2617 R$2793 R$2237 

Ford Ka 8.764 R$1571 R$2004 R$1695 R$1897 R$1628 

Chevrolet 
Prisma  6.635 R$2273 R$1932 R$2537 R$1761 R$2123 

Renault 
Kwid 6.616 R$1486 R$1367 R$1603 R$1304 R$1470 

Volkswagen 
Polo 5.818 R$2353 R$2041 R$2903 R$2034 R$2335 

Renault 
Sandero 5.814 R$1500 R$2262 R$1826 R$2008 R$1762 

Toyota 
Corolla 5.664 R$2154 R$3748 R$4283 R$3632 R$3673 

Volkswagen 
Gol 5.449 R$3190 R$2057 R$3073 R$2059 R$2229 

Fiat Argo 4.952 R$1714 R$4010 R$1850 R$4133 R$1694 

 
* 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.  

 

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/

