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O que infl uencia o preço do 
seguro de auto?

O Insurance Information Institute (III) é um site americano especializado 
em informações sobre seguros. Os seus dados vão desde os mais so� sticados, 
somente para os especialistas, até os mais simples, para o público em geral. 
Podemos dizer que, no Brasil, quem ocupa um lugar similar, como gerador 
desse tipo de informação, é o site “Tudo sobre Seguros”, da Escola Nacional 
de Seguros. 

Um bom exemplo desse caráter extremamente didático do III é o seu texto 
“What Determines the Price of My Auto Insurance Price?”. Aqui, a pergunta é 
simples: “O que determina o preço do meu seguro de automóvel?”

O texto começa dizendo que, na média, o prêmio médio anual de seguro de 
Auto nos EUA é de US$ 800; ou seja, de R$ 2,5 a 3,0 mil. Mas, esse valor pode 
variar bastante, sendo função de oito fatores básicos:

•  Histórico do motorista. Se o segurado já teve acidentes no passado ou 
costuma ter muitas infrações de trânsito, o valor do prêmio aumenta;

•  Frequência de uso. Quanto mais você usa o veículo, mais paga de seguro. 
Essa é uma relação direta;

•  Local de uso. Onde você estaciona, mora ou circula são fatores bem re-
levantes. Por exemplo, pela frequência de roubos e vandalismos no local, 
fatores meteorológicos da região, custos médicos ou de reparo onde o veí-
culo está registrado etc; 

•  Idade do motorista. Segurados até 25 anos em geral pagam mais, pois a 
chance de acidentes é maior;

•  Sexo do motorista. Mulheres costumam ser mais cuidadosas e, assim, qua-
se sempre pagam menos, em termos comparativos;

•  Tipo de veículos. Dependendo do tipo, a chance de roubo é maior, ou 
também pode ser mais elevado o custo de reparo. Veículos com mais ou 
menos equipamentos de segurança fazem a diferença, pois afetam também 
a chance de danos em terceiros; 

•  Crédito fi nanceiro. Se o segurado tem um histórico de débitos � nanceiros, 
insolvência, isso pode afetar bastante o preço do seguro, pois a probabili-
dade de fraude aumenta;

•  Alcance de cobertura. Por � m, um fator óbvio, os tipos de seguro compra-
dos, como o montante de seguro de Responsabilidade Civil, carros reser-
vas, coberturas adicionais ou opcionais etc. 

O texto é interessante, pois mostra de modo transparente a forma de atuação 
das seguradoras, concluindo que essas, em hipótese nenhuma, levam em conta 
nos seus cálculos outros fatores além dos mencionados, como raça, religião, 
preferência política etc.

Esta coluna é elaborada pelo consultor de economia do Sincor-SP, Francisco Galiza
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TENHA UMA 
PROFISSÃO 
SEGURA!
Graduação em 
Administração 
e Seguros

Um curso único, ministrado 
nas cidades do Rio de Janeiro e 
de São Paulo, que prepara os 
alunos para uma atuação de 
alto desempenho em qualquer 
segmento, principalmente o 
de seguros, um dos mais 
promissores do País.

www.profissaosegura.com.br
processoseletivo@funenseg.org.br

Confira a política de bolsas e os benefícios a empresas 
conveniadas em “Como Ingressar”, no site abaixo.

SÃO PAULO
Rua Augusta, 1.600
Consolação | São Paulo | SP
11 2739-1000
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