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Seguro auto apresenta redução no preço médio em maio, 
segundo levantamento da Bidu  

 
Levantamento mensal analisa o preço do seguro para os dez carros mais vendidos 

de maio, em cinco capitais do país 

São Paulo, junho 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 maio, 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. 

Em maio, na contramão do cenário apresentado ao longo do ano, o preço médio do               
seguro auto apresentou uma retração. No comparativo com abril, oito modelos se            
repetiram no ranking dos mais vendidos e, para estes veículos, o perfil masculino             
apresentou uma redução de 4,8%, enquanto o perfil feminino teve uma queda média             
de 19,5% nas cinco cidades analisadas. 

No comparativo com maio, sete modelos se repetiram no ranking dos mais vendidos             
e, para estes veículos, o perfil masculino apresentou uma redução de 4,8%,            
enquanto o perfil feminino teve uma queda média de 19,5% nas cinco cidades             
analisadas. 
 
Outro destaque no mês, foi a alta dos preços para o perfil feminino na capital               
carioca. O preço médio do seguro para o perfil feminino é 13% mais caro em               
comparação ao perfil masculino (R$5.415 e R$4.943, respectivamente).  

 

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

 
Modelo Mais Vendido 
De acordo com o relatório da Fenabrave, em maio foram emplacados 164.426            
automóveis em maio – uma queda de 8.05% em comparação com o mês anterior,              
quando foram vendidas 178.812 unidades. O Chevrolet Onix continua a ser o carro             
mais vendido no País, com 15.015 emplacamentos no mês. O preço médio do             
seguro para o modelo de entrada custa R$2.568 para o perfil masculino e R$2.443              
para o feminino.  

Em maio, o Jeep Renegade aparece pela primeira vez este ano no ranking da              
Fenabrave dos 10 mais emplacados do mês, ocupando o 10º lugar, com 4.378             
unidades vendidas. O preço do seguro custa em média, entre todas as capitais             
pesquisadas, R$9.093 para o perfil masculino e R$6.170 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 para o perfil feminino é o Fiat Argo com               
o preço do seguro representando 5% do valor do carro (segundo a tabela FIPE). Na               
contramão, o Jeep Compass tem o preço relativo do seguro menos interessante            
para as mulheres, com price ratio em média de 8,5%. 

Já para o perfil masculino, o Onix apresenta o custo mais baixo de seguro, em               
média 5,6% em relação ao valor do carro. Na relação do pior custo-benefício, o              
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Renegade, estreante no ranking dos emplacamentos, lidera com price ratio de           
11,2% sobre o valor do carro. 
 

 
* Variação por preço de seguro (price ratio) 

(azul: homens; vermelho: mulheres) 
 
 
Variação entre as Cidades 
Na análise entre as cidades, Brasília volta a apresentar o seguro mais barato             
considerando a média para os 10 modelos mais vendidos do mês (R$3.820 para o              
perfil masculino e R$2.818 para o feminino), seguido por São Paulo (R$4.017 e             
R$3.428). Na outra ponta, o Rio de Janeiro se mantém com o seguro mais caro               
entre as cidades analisadas, sendo que, pela primeira vez, o valor para as mulheres              
se sobrepõe ao dos homens (R$5.415 e R$4.943, em média). 
 
Mais Detalhes 
Confira, abaixo, as tabelas com os dez veículos mais vendidos em maio 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 15.015 R$2238 R$2591 R$2528 R$3132 R$2347 

Hyundai 
HB20 8.513 R$2890 R$3440 R$2928 R$3652 R$2579 

Ford Ka 7.639 R$3338 R$2783 R$2783 R$3338 R$2376 

 

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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Volkswage
n Gol 5.780 R$2984 R$4307 R$3659 R$3193 R$3299 

Volkswage
n Polo 5.628 R$2532 R$4021 R$3675 R$3885 R$3399 

Jeep 
Compass 5.559 R$5632 R$8244 R$5860 R$8172 R$5660 

Chevrolet 
Prisma 5.022 R$3450 R$3556 R$3399 R$3702 R$3024 

Toyota 
Corolla 4.854 R$4972 R$5458 R$5748 R$8727 R$5496 

Fiat Argo 4.682 R$2875 R$3310 R$3217 R$2716 R$3007 

Jeep 
Renegade 4.378 R$9261 R$11723 R$8549 R$8919 R$7012 

* 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 15.015 R$1609 R$3397 R$2460 R$2616 R$2132 

Hyundai 
HB20 8.513 R$3094 R$4759 R$2660 R$3176 R$2461 

Ford Ka 7.639 R$2981 R$4243 R$2220 R$2964 R$2397 

Volkswagen 
Gol 5.780 R$3831 R$4276 R$3213 R$2960 R$2454 

Volkswagen 
Polo 5.628 R$3246 R$4049 R$2925 R$2262 R$2534 

Jeep 
Compass 5.559 R$6192 R$12732 R$5455 R$6410 R$3717 

Chevrolet 
Prisma 5.022 R$2725 R$3748 R$2623 R$2775 R$2118 

Toyota 
Corolla 4.854 R$3448 R$5601 R$3928 R$5749 R$3709 

Fiat Argo 4.682 R$2120 R$2287 R$2068 R$2179 R$1980 

Jeep 
Renegade 4.378 R$4811 R$9060 R$5911 R$6389 R$4677 
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* Todos os preços dos seguros apresentados são para vigência de um ano. 

 

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/

