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Índice de Preços do
Seguro de Automóvel (IPSA)
Ab ri l 2021

SOBRE O IPSA

PREMISSAS

Índice de Preços
de Seguro do
Automóvel

Os dados são analisados com as
seguintes premissas:
- Automóvel (não considerando motos
e caminhões)
- Regiões Metropolitanas
- Franquia 100%
- Produto Compreensivo
- Veículos com até 10 anos de idade
- Foi utilizada a mediana

O IPSA foi criado através da ferramenta
Analytcs da TEx Tecnologia, plataforma de
inteligência de dados de seguro auto, referente
às cotações realizadas dentro do TELEPORT.
O índice tem como objetivo acompanhar
o preço do seguro, suas variações, crescimento
e declínio, através de diversas variáveis, como
gênero, faixa etária, região e etc.

EXPLICAÇÕES

Os dados emitidos nesse relatório são
de autoria da TEx Tecnologia e estarão
disponíveis no site www.textecnologia.com.br.

5,6%

Se a taxa for de 4% e o veículo é de R$ 50 mil,
o preço do seguro seria de R$ 2 mil.

No gráfico ao lado é possível ver
a porcentagem do que representa o valor
do seguro médio, comparando os meses de
Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2021.

Indicador IPSA
Valor Mensal
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Para comparação foi utilizado a taxa em
porcentagem - preço do seguro dividido pelo
valor do veículo.

FEV/21

MAR/21

ABR/21

Podemos observar que em janeiro de 2021
o valor do seguro representava 5,6% no valor
do veículo, caindo para 5,2% em março.

Abril 2021

DEMOGRÁFICOS

DADOS DEMOGRÁFICOS

Evolução do IPSA por Gênero
(de Janeiro a Abril 2021)

Os dados apresentados a seguir são dados
demográficos separados por gênero, faixa
etária e população.
5,9%

Nos dados você encontrará a média do preço
do seguro em cada uma das variáveis. Neles
é possível visualizar a diferença do preço do
seguro encontrada dependendo do perfil
demográfico do segurado.
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Comparativo do IPSA por Faixa Etária
(de Janeiro a Abril 2021)
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Em Abril, o percentual do seguro para uma mulher era
de 4,7%. Enquanto para o homem era de 5,6%. Quase
20% mais caro para os homens. Isso acontece porque
o homem se envolve mais em acidentes graves e perdas
totais. Perda total é quando não é possível recuperar
o veículo devido à extensão do dano.

Comparativo do IPSA
por Geração (Abril 2021)

6,5%

JAN/21

18 a 25
anos

FEV/21

26 a 35
anos

MAR/21

36 a 45
anos

46 a 55
anos

ABR/21

56 ou mais
anos

Quando falamos em idade e geração, podemos observar
que as pessoas mais novas costumam pagar mais em
seguros, uma vez que possuem menos experiência na
direção e podem causar mais danos aos carros, elas
também podem possuir um comportamento mais
inconsequente no volante do que pessoas mais velhas
e experientes. A Geração Z pode pagar quase o dobro
que a geração Baby Boomer.

Geração Y (1977-1989)
5,5%

Geração Z (1990-2014)
7,6%
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GEOGRÁFICOS

DADOS REGIONAIS

Comparativo do IPSA
por Região (Abril 2021)

A região onde o segurado mora também
interfere no preço que ele pagará de seguro,
tanto em comparação de cidades/estados
e regiões, quanto comparando a densidade
populacional de onde ele vive. O seguro em
BH é em média 31% mais barato do que no
Rio de Janeiro.

Região Metropolitana de Belo Horizonte
4,0%

Região Metropolitana de Curitiba
4,2%

Região Metropolitana de Belém
4,3%

Região Metropolitana de Fortaleza
4,4%

Região Metropolitana de Recife
5,1%

Região Metropolitana de Salvador
5,1%

Região Metropolitana de Porto Alegre
5,6%

Região Metropolitana de São Paulo
5,6%

Região Metropolitana de Rio de Janeiro
5,8%

Comparativo do IPSA
por Populacão (Abril 2021)
No gráfico ao lado podemos
observar que as cidades que
possuem entre 10 e 20 mil
habitantes possuem o seguro mais
barato. Enquanto as cidades médias
entre 100 e 500 mil possuem
o seguro mais caro.
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5 a 10
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10 a 20
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20 a 50
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50 a 100
mil

100 a 500
mil

> 500
mil
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VEÍCULO

O preço do veículo na tabela Fipe
também interfere no valor do seguro, assim
como a idade do veículo e a quantidade
de KM rodados.

DADOS RELACIONADOS AO VEÍCULO

Comparativo do IPSA por Idade do Veículo
(Abril 2021)

Evolução do IPSA por Valor da Fipe
(de Janeiro a Abril 2021)
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0 a 2 anos
4,2%

Carros mais antigos possuem o custo de
reparo mais alto porque as seguradoras
utilizam peças novas e originais. Esses veículos
também sofrem mais com roubo e furto.

3 a 5 anos
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6 a 10 anos
7,1%

Um carro com a idade entre 6 a 10 anos paga, em
média, um seguro de 7,1% em relação ao valor do carro.
Isso, porque um carro mais antigo e com uma maior
quantidade de km rodados, pode apresentar mais avarias
que um carro novo e com menos km.

3,3%

JAN/21

10 a 30
mil

30 a 50
mil

50 a 80
mil

80 a 150
mil

ABR/21

> 150 mil

De janeiro a abril de 2021, podemos observar uma certa
estabilidade nos valores dos seguros segundo a tabela
Fipe. Os carros mais baratos costumam ter um preço
maior de seguro, uma vez que eles são alvos constantes
de furtos e roubos.
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SO BRE A TEx
Vivemos tecnologia e criamos produtos e serviços para que
Corretoras e Seguradoras não precisem se preocupar com ela.
Acreditamos na tecnologia como ela deve ser: invisível
e que simplesmente funciona. Acreditamos no simples, não no
complexo. Que o impossível é simplesmente o que ninguém se
dispôs a fazer. E é justamente isso a que nos propomos todos
os dias na TEx. A imaginar, projetar e criar o que deveria existir.
Trabalhamos incansavelmente para potencializar negócios no
mercado segurador, através de mais integração, mais eficiência
e mais inteligência.
Somos a TEx.

