
Está preparado para proteger seu carro da melhor 
forma possível? Pois agora você pode desvendar os 
mistérios na hora de cuidar de seu veículo, protegê-
lo dos perigos do dia a dia com um bom seguro e 
ainda conhecer os modelos que estão chegando com 
novidades em 2015.

Neste ebook, você confere dicas para aumentar a 
vida útil do seu motor, economizar combustível (já 
que o preço da gasolina não está muito atrativo), 
evitar aqueles arranhões desnecessários para deixá-
lo ainda mais bonito e aproveitar bons destinos para 
uma viagem de carro inesquecível.

E tem mais: pode saber como contratar um bom 
seguro, tirar suas dúvidas sobre o serviço e conhecer 
os principais lançamentos de carros para 2015 se 
quiser comprar um carro novo.

Pronto para desvendar todos esses mistérios sobre 
seu carro e valorizá-lo ainda mais, mostrando que 
você se preocupa com ele? Então vamos lá... Ótima 
leitura!
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Está preparado para proteger seu carro da melhor 
forma possível? Pois agora você pode desvendar os 
mistérios na hora de cuidar de seu veículo, protegê-
lo dos perigos do dia a dia com um bom seguro e 
ainda conhecer os modelos que estão chegando com 
novidades em 2015.

Neste ebook, você confere dicas para aumentar a 
vida útil do seu motor, economizar combustível (já 
que o preço da gasolina não está muito atrativo), 
evitar aqueles arranhões desnecessários para deixá-
lo ainda mais bonito e aproveitar bons destinos para 
uma viagem de carro inesquecível.

E tem mais: pode saber como contratar um bom 
seguro, tirar suas dúvidas sobre o serviço e conhecer 
os principais lançamentos de carros para 2015 se 
quiser comprar um carro novo.

Pronto para desvendar todos esses mistérios sobre 
seu carro e valorizá-lo ainda mais, mostrando que 
você se preocupa com ele? Então vamos lá... Ótima 
leitura!

Quem não quer deixar seu 
carro sempre com aparência 
de novo, seja para valorizá-lo 
ainda mais na hora da venda 
ou apenas para dirigir um 
veículo que todos os dias 
lembra um carro 0 km? 

Confira dicas que vão te 
ajudar nessa jornada!
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Sabia que seu motor pode durar muito mais se você tiver 
os cuidados necessários para prolongar sua vida útil? E 
se acha que isso é algo muito difícil, vai ver que está bem 
enganado, pois alguns hábitos do dia a dia podem ajudar 
(ou prejudicar) isso. Veja só como deixar seu motor novo 
por mais tempo:

#Nada do combustível entrar na reserva
Está bem que a situação não está muito boa com o preço 
alto da gasolina, mas deixar o combustível na reserva 
não vai ajudar em nada. O ideal mesmo é saber como 
economizar de outras formas (como verá nos próximos 
capítulos).
Quando o combustível só fica na reserva, a bomba 
superaquece, diminuindo sua vida útil e a do 
seu carro.

#Fique de olho na pressão dos 
pneus
Usar pneus com pressão maior 
ou menor do que a recomendada 
pelo fabricante causa desgaste e 
pode danificar outras partes do 
carro devido à instabilidade do 
veículo, além de ocasionar perigos 
em curvas. Verifique a pressão 
semanalmente.

#Desvie de áreas alagadas
Nada de achar que a água está baixa e não precisa desviar. Pode até 
ser que não seja perigoso afundar em um buraco, mas os rolamentos 
dos esticadores de correia e das rodas podem ser prejudicados ao 
entrar água, que aos poucos enferruja os componentes e gera um 
ruído.

#Não se esqueça da troca de óleo
Fique de olho no momento certo de trocar o óleo 

do carro, bem como de usar o óleo correto para 
o modelo (consulte especificações no manual) e 

jamais usar óleo vencido porque isso diminui a 
vida útil do seu carro.

Além dessas dicas, vale ficar de olho no pé na 
embreagem porque não é lugar de descansar 
o pé; e também esqueça a brincadeira de girar 

o volante quando o carro estiver parado. Assim 
você já cuida muito do seu carro. Preparado 

para as próximas dicas?
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Ninguém gosta de ter um arranhão no carro, pois, além de 
deixá-lo com aparência feia, desvaloriza o veículo na hora 
da venda. Mas como evitar os temíveis arranhões?

Não tem como evitar todo e qualquer vestígio, mas você 
pode começar usando ceras automotivas e fazendo a 
revitalização do carro, o que deixará a pintura mais 
protegida e diminuirá as chances de apresentar 
um arranhão.

Parar o veículo debaixo de árvores 
também pode ser um problema, já 
que a queda de galhos e frutos pode 
tanto arranhar como até amassar 
a lataria. Na verdade, até mesmo 
deixá-lo exposto na rua é perigoso, 
uma vez que qualquer pessoa pode 
esbarrar no carro ou provocar um 
arranhão proposital. Sempre que 
puder, deixe-o em estacionamentos e 
verifique na hora de pegá-lo se não há 
nenhum arranhão.

Depois, dicas básicas como evitar atritos com 
anéis, unhas, pulseiras e outros objetos pontiagudos 
também devem ser seguidas, já que nunca é demais alertar 
para esses casos.

Quando for lavar o veículo, por exemplo, retire qualquer 
acessório que possa representar esse tipo de perigo.

Mas o que fazer se houver um arranhão 
no carro?

Mesmo tomando esses cuidados, pode ser 
que um arranhão ou outro sempre apareça. 
O que fazer então? Calma, existem algumas 
dicas que ajudam:

# Veja se realmente é um arranhão, pois 
pode ser algo que sai com pano úmido ou 

um produto especial. Cuidado na hora de 
escolher o produto certo e, na dúvida, procure 

um profissional!

# Se o arranhão for fundo, não tente retirá-lo e leve 
o carro imediatamente a um profissional, pois qualquer 

coisa que fizer poderá piorar ainda mais a pintura. Conforme o 
tipo de risco terá que pintar toda a parte danificada para deixar a 
pintura mais discreta e valorizar o veículo.

Fique de olho nessas dicas e valorize mais seu carro!
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1.2 DICAS PARA EVITAR 
ARRANHÕES NO CARRO 

http://www.seguroauto.org/arranhao-carro-seguro-nao-cobre


Não é só em tempos de alta na gasolina que você deve se 
preocupar em economizar combustível, afinal, quem gosta 
de gastar a mais quando se pode sempre poupar?

Porém, não tem uma mágica para fazer o carro gastar menos, 
como muitos acham. Não adianta apenas escolher o modelo 
mais econômico se você não se atentar a algumas boas dicas. 
Veja só:

#PneusCalibrados - Mantenha os pneus calibrados, 
mantendo uma rotina de calibragem a cada 15 
dias, pois eles podem representar cerca de 20% 
desse consumo de combustível.

#TrocaDeMarchaCorreta – Pode parecer que 
a troca de marcha interfere apenas naqueles 
“soquinhos” do motor, mas se estiver abaixo ou 
acima da marcha indicada, estará consumindo 
mais combustível.

#NãoDescuideDoAcelerador – Acelerar o 
carro desnecessariamente também interfere no 
consumo de combustível. O mesmo vale para o caso de ficar 
“esquentando” o carro de manhã, pois isso só servirá para 
gastar mais.

#CombustívelDeQualidade – Não adianta querer pagar 
menos em um combustível duvidoso para economizar alguns 
centavos, pois o barato pode sair caro, muitas vezes. Prefira 
escolher lugares que tenham bandeiras mais conhecidas e 
garantam a qualidade do produto.

#GasolinaAditivada – Mesmo que muitos acreditem que 
não faz diferença, a gasolina aditivada limpa e 
preserva o motor. Dessa forma, um motor limpo 
e mais novo tem melhor desempenho, o que 
impacta na economia de combustível.

#VidroFechado – Sabia que andar com os vidros 
abertos pode significar gastar mais, ainda mais 
de estiver acima de 80 km/h? O vento interfere 
na aerodinâmica do carro, o que fará com que 
gaste mais para andar.

Viu como alguns detalhes simples podem trazer muita 
economia para o seu bolso? É bom incluir esses hábitos em 
sua rotina e evitar gastar a mais com o combustível.
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1.3 COMO ECONOMIZAR 
COMBUSTÍVEL 
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Viajar é tudo de bom e a vantagem de aproveitar 
seu carro para esse passeio é que não depende de 
horários para ir ou vir de algum lugar. Sendo assim, 
vale a pena você ficar de olho nos melhores lugares 
para viajar com seu veículo e colocar o pé na estrada 
para conhecer lugares deslumbrantes. Veja algumas 
dicas que selecionamos para você:

#Nordeste
Já pensou em conhecer a região litorânea do Nordeste? 
Entre os melhores destinos para conhecer de carro na 
região estão Natal, João Pessoa, Fortaleza, Maceió, 
Recife e Salvador. 

Não deixe de conferir o trajeto da 
Linha Verde, saindo de Mangue 
Seco e indo até Salvador.

#Rio-Santos
Uma das estradas mais bonitas do 
país é a Rio-Santos, onde você pode 
curtir uma linda paisagem da Serra 
do Mar e visitar praias paulistas e 
cariocas.

As dicas de cidades para visitar na região são Ubatuba, 
Caraguatatuba, Angra dos Reis, Paraty e Santos.

#Cidades Históricas
Quem não gosta de conhecer um pouco da história 
do país com tantos monumentos que são de cair o 
queixo? Então você pode começar sua viagem em Belo 
Horizonte, Minas Gerais, passar por Brumadinho e 
visitar o Instituto Inhotim.

Depois, pegue o Anel Rodoviário e a BR-262 para 
ir a Sabará e conhecer as demais cidades da região 

que apresentarão ótimas paisagens, 
como Caeté, Catas Altas, Mariana, 
Santa Barbara, Congonhas, Ouro 
Preto, Tiradentes e São João Del Rei.

Pegue o carro agora e comece a 
conhecer o Brasil como nunca viu 
para aproveitar cada momento de 
sua viagem!

8

1.4 MELHORES LUGARES PARA 
VIAJAR DE CARRO NO BRASIL 
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Quem não gosta de ficar de olho nos lançamentos de carros para saber o que mudou em 
relação ao modelo anterior ou qual é melhor comprar se for trocar de veículo? Por isso vale a 
pena ficar de olho nos principais lançamentos de carros para 2015 e escolher o seu preferido:

Com preço na faixa de R$ 52.000, esse modelo 
chega com motor 1.6 16V e flex, com até 130 
cv. Entre os diferenciais estão os faróis e o seu 
pacote aerodinâmico, que inclui saias laterais 
spolers e difusor de ar traseiro.

O New Fiesta 2015 foi baseado na versão SE.

#Ford New Fiesta 2015
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PARTE 2: FIQUE DE OLHO NOS PRINCIPAIS 
LANÇAMENTOS DE CARROS PARA 2015 
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Com motor 1.8 flex de 139/140 cv e 
torque de 17,4 kgfm (com etanol), o 
Honda HR-V 2015 tem versões que 
variam de R$ 69.900 a R$ 88.700, 
sendo que sua versão top de linha 
possui banco de couro, volante 
multifuncional com acabamento em 
couro e muitas outras regalias.

Chegando para concorrer com o EcoSport e Duster, o 
JAC T5 2015 tem valor estimado de R$ 65.000, motor 
quatro cilindros com 127 cv e transmissão automática 
CVT com seis marchas.

Ele chega com comprimento de 8 cm a mais do que o 
EcoSport e 1 cm a mais que o Duster.

#Honda HR-V 2015

#JAC T5 2015
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O Chery Celer 2015 chega com 
versões sedã e hatch junto da 
promessa de produção no Brasil. 
Vem com motor nacional Acteco 
Flex 1.5, que chega a 108 cv de 
potência.

O Renegade vem com cinco opções de motores e quatro 
de transmissão para agradar todos os estilos de motoristas.

Tem versões de entrada com tração 4x2 equipadas com 
motor 1.8 flex de 132 cv junto com um câmbio manual 
de cinco velocidades; uma intermediária 4x2 ou 4x4 com 
motor 2.0 diesel de 172 cv de transmissão manual de seis 
marchas ou nove marchas com a opção automática; e a 
versão top de linha, que vem com tração 4x4, motor a diesel 
2.4 com 186 cv e câmbio automático de nove marchas.

#Chery Celer 2015

#Jeep Renegade 2015
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O Duster chega para competir 
com o Honda HR-V, Peugeot 2008 
e Jeep Renegade e vem com duas 
opções de motor, uma com 2.0 16V 
e a outra com 1.6 16V, sendo que na 
primeira ele ganhou 6 cv a mais do 
que o modelo anterior, chegando 
com 148 cv com etanol e 143 cv 
com gasolina.

A maior novidade do modelo é o motor 1.6 THP flex de 173 
cv, que chega com versões de câmbio manual e automático 
também.

Exibe medidas de 4,15 m de comprimento, 1,74 m de 
largura e 1,55 m de largura, com 2,53 m de entre-eixos.

#Renault Duster 2015

#Peugeot 2008 2015
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Nessa geração do TT há uma 
estrutura mista de alumínio e 
aço, deixando o carro mais leve 
e aumentando seu desempenho. 
Chega com motor 2.0 TFDI de 211 
cv e 35,7 kgfm, que já é conhecido.

O destaque vem para a tecnologia 
empregada na cabine e estrutura, 
sendo que o painel conta com visor 
de alta resolução, e apresenta 
muitos itens interessantes.

Esses são apenas alguns dos 
lançamentos de carros para 2015, 
então você deve ficar de olho para 
não perder as novidades do setor.

#Audi TT Nova Geração 2015
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Você cuida bem do seu veículo prevenindo 
arranhões, economizando combustível e 
aumentando a vida útil do motor, mas se 
envolve em um acidente e fica no maior 
prejuízo. Ou então nem mesmo é um acidente, 
mas acaba sendo furtado ou tem o carro 
roubado. 

Nessas horas, a melhor solução é contar 
mesmo com um seguro auto, que te ajuda nos 
momentos em que você não pode prever o 
que vai acontecer e nem se prevenir cuidando 
bem do automóvel, mas vai diminuir seu 
prejuízo e te dar um bom suporte.

Entenda como ele funciona e 
como pagar menos por esse 
serviço, começando por assistir 
esse vídeo e vendo o que ele 
cobre:

https://youtu.be/WfAohedYxQ0

14

PARTE 3: PROTEJA SEU CARRO E DIRIJA 
TRANQUILO A QUALQUER HORA
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Antes de começarmos com as dicas de como contratar 
um seguro mais barato para seu carro, vale entender 
um pouco como o valor de um seguro é calculado. 

Esse vídeo pode tirar suas dúvidas facilmente:

https://youtu.be/zXwbfkEn2eA

Tendo esse entendimento, você pode seguir várias 
dicas para deixar seu seguro auto mais em conta. Veja 
só:

#Pesquisa – Como qualquer outro serviço ou produto 
que for comprar, a pesquisa é fundamental na hora 
de economizar no seguro auto, então não tenha 
preguiça de saber o preço de várias seguradoras. Hoje 
há formas de fazer isso de maneira online, sem ter 
que sair de casa. Vale a pena, pois a diferença de valor 
pode ser grande!

#Cobertura – Há diversos tipos de coberturas, além 
das extras, então você deve avaliar o que realmente 
precisa para proteger seu carro. Por exemplo, se 
já tem mais um veículo, pode não optar pelo carro-
reserva, já que não ficará a pé caso precise deixar seu 
veículo parado por um tempo. Avalie com calma todas 
as opções de cobertura e contrate somente o que 
precisar mesmo.

#ServiçosExtras – Alguns seguros oferecem serviços extras de 
assistência 24 horas, manutenção residencial, etc. Você realmente 
precisa disso? Se não precisar mesmo, prefira não contratar e veja 
como pode economizar bastante no preço final.

#Garagem – Uma garagem é de extrema importância para baratear 
o valor do seguro, pois estando em um local adequado, os riscos de 
acidentes, roubos e furtos diminuem bastante. Tenha uma garagem 
em casa ou alugue uma e, sempre que possível, deixe o carro em 
estacionamentos quando for trabalhar.

#DispositivosdeSegurança – Qualquer dispositivo de segurança 
instalado em seu carro pode deixar o valor menor, já que ajuda na 
proteção do veículo. O rastreador é um dos mais utilizados, pois se o 
carro for roubado será muito mais fácil para a seguradora encontrá-
lo ao invés de ter que pagar uma indenização total do veículo.

Fique de olho nessas dicas e aproveite para conhecer mais sobre 
como economizar com o seguro:

https://youtu.be/wGUXXPzgKag
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3.1 COMO CONTRATAR UM 
SEGURO DE CARRO MAIS BARATO 
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Um passo de extrema importância na hora de 
contratar seu seguro é ter a consciência de que pode 
contar com uma seguradora de carro confiável. 
Sendo assim, vale a pena você conhecer as cinco 
seguradoras mais confiáveis de acordo com uma 
pesquisa feita pela EscolherSeguro, corretora de 
seguros, que recebeu avaliações de 5.200 clientes 
do Brasil inteiro, levando em consideração o 
atendimento, assistência 24 horas e prestação dos 
serviços depois de um sinistro.

Confira:

#Porto Seguro
A média dessa empresa foi de 7,88.  

Hoje, a Porto Seguro conta com muitas 
premiações, como “Os Melhores do Ano”, 
“Melhor Empresa de Atendimento ao 
Cliente em 2012”, “Marca mais Amada” 
e “Personalidade Amiga do Corretor de 
Seguros 2012”.

#Allianz Seguros
A seguradora Allianz teve nota 7,84 na pesquisa.

Sua história no país começou em 1904 e hoje tem 
mais de 16.000 corretores, estando presente em 
70 países e tendo mais de 80 milhões de clientes no 
mundo.

# Itaú Seguros
O Itaú ficou com nota 7,50 na avaliação dos clientes.

A empresa é uma grande marca no mercado bancário e hoje tem 
mais de 4.000 agências no Brasil, estando presente ainda em 20 
países.

#Marítima Seguros
A nota da empresa nessa pesquisa foi de 7,49.

Com 70 anos de história, a Marítima Seguros 
começou oferecendo serviços de transportes 
marítimos (por isso tem esse nome) e de questões 
incendiárias, e hoje já faz parte das cinco melhores 
do ramo de seguros para carros.

#HDI Seguros
Conseguiu 7,33 na avaliação dos clientes sobre as 

melhores seguradoras de carro do país.

A HDI nasceu em Frankfurt em 1903, oferecendo hoje em dia 
diversos serviços, além do seguro de carro.

É importante ficar atento e escolher a melhor empresa para 
proteger seu veículo, então tenha cuidado e escolha a melhor.
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3.2 SEGURADORAS DE
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O seguro automotivo abrange dois tipos de coberturas, 
conforme o tipo de seguro contratado. Entenda a 
diferença entre elas:

SEGURO AUTO CONVENCIONAL
O seguro convencional é o mais conhecido, e sua 
cobertura leva o nome de compreensiva, incluindo riscos 
de abalroamento, colisão, vendaval, granizo, terremoto, 
roubo, furto, incêndio, alagamento, enchente, entre 
outros.

Esse seguro tem como vantagem cobrir a maior parte 
dos danos relacionados ao seu carro, sendo que seu valor 
varia de acordo com o perfil do usuário, levando em conta 
o modelo do carro, ano, região onde reside, sexo e idade 
do principal motorista, existência de garagem e itens de 
segurança no carro, etc.

Para ter uma ideia, um seguro convencional de um Gol 
1.6Mi Total Flex 8V 4P Gvi para uma mulher de 36 anos 
que mora em Presidente Prudente fica na média de R$ 
1.300 ao ano.

Entre as empresas que oferecem esse serviço podemos 
citar Porto Seguro, HDI Seguros, Itaú Seguros, Liberty 
Seguros, Bradesco Seguros, Azul Seguros, Mapfre 
Seguros, SulAmérica Seguros e Marítima Seguros.

SEGURO AUTO PARCIAL CONTRA ROUBOS E FURTOS OU 
SEGURO SIMPLIFICADO
Esse seguro também é conhecido como seguro popular ou apenas 
como seguro parcial contra roubos e furtos, pois ele cobre 
basicamente isso: roubos e furtos, podendo ter a contratação de 
coberturas adicionais, se for de sua vontade.

A vantagem do seguro auto simplificado é que o valor é bem mais 
acessível, sendo que não há análise de perfil, sendo uma boa opção 
para quem não tem garagem, ainda é jovem ou não tem como 
pagar o valor do seguro auto convencional, mas não quer deixar 
seu carro desprotegido contra roubos e furtos, já que a violência 
hoje em dia só aumenta.

Usando o mesmo exemplo de perfil de motorista anterior, um 
seguro parcial contra roubos e furtos de um Gol 1.6Mi Total Flex 
8V 4P Gvi para uma mulher de 36 anos que mora em Presidente 
Prudente custa a partir de R$ 69,90 por mês, totalizando R$ 
838,80 mais ou menos ao final de um ano.

Nem todas as seguradoras oferecem o seguro auto parcial contra 
roubos, sendo que algumas que possuem o serviço são BNP 
Paribas Cardif (Autofácil), Caixa (Auto Fácil 24 horas) e GS Seg.

Sendo assim, não há desculpas para não deixar seu carro protegido 
com um bom seguro. É só você escolher o que se adequa melhor 
ao que precisa e dirigir tranquilamente!
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3.3 TIPOS DE COBERTURA DE UM SEGURO DE CARRO

http://www.seguroauto.org/porto-seguro
http://www.seguroauto.org/hdi-seguros-auto
http://www.seguroauto.org/seguro-auto-itau
http://www.seguroauto.org/liberty-seguros-auto
http://www.seguroauto.org/liberty-seguros-auto
http://www.seguroauto.org/bradesco-seguros-auto
http://www.seguroauto.org/azul-seguros-seguro-auto
http://www.seguroauto.org/mapfre-seguros-auto
http://www.seguroauto.org/mapfre-seguros-auto
http://www.seguroauto.org/sulamerica-seguros-auto
http://www.seguroauto.org/maritima-seguros-auto
http://www.seguroauto.org/seguro-parcial-contra-roubo
http://www.seguroauto.org/seguro-auto-simplificado
http://www.seguroauto.org/seguro-auto-cardif-brasil
http://www.seguroauto.org/seguro-auto-cardif-brasil
http://www.seguroauto.org/seguro-autofacil/
http://www.seguroauto.org/caixa-seguros-seu-carro-protegido-sempre/
http://www.seguroauto.org/gs-seg/


Uma forma fácil e útil de saber o valor de um seguro auto, 
é fazendo a cotação online.

Preencha o formulário na página www.seguroauto.org 
e você receberá detalhes de várias seguradoras ao 
mesmo tempo e poderá escolher qual melhor se encaixa 
no seu bolso.

Aproveite seus dias com segurança!

Conte com o apoio 
do SeguroAuto, um 

site especializado no assun-
to, que possui uma rede de 

corretores de seguro de au-
tomóveis em todo o Brasil, que 
estão dispostos a orientá-lo a 
encontrar o seguro de carro 

ideal de acordo com os 
seus objetivos.
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FAÇA SUA COTAÇÃO DE SEGURO AUTO

http://www.seguroauto.org
http://www.seguroauto.org
http://www.seguroauto.org


Ter um carro bem protegido hoje em dia não é fácil porque muitos são 
os detalhes que deve prestar atenção. Porém, se você tomar cuidados 
simples com a manutenção do motor e da aparência do veículo, além de 
economizar combustível, já consegue ter um carro muito mais valorizado.

E para contar com uma ajuda extra quando não consegue cuidar do 
veículo em algumas situações, existe o seguro auto, que deve ser 
contratado com alguns cuidados a fim de garantir um preço justo com 
a contratação de uma boa empresa.

Mas se você chegou até o final desse ebook, com certeza é um ótimo 
motorista e ama seu carro, então agora que já conhece seus segredos, 
é só fazer a sua parte e mantê-lo protegido sempre.

Não se esqueça de ficar de olho nas dicas do nosso site e aguarde 
o próximo e-book com novas dicas importantes para desvendar os 
mistérios do seu auto e garantir sua proteção.

Abraço!
Equipe SeguroAuto.org

Edição: Guilherme da Luz
Conteúdo: Jeniffer Elaina
Design Gráfico: Rodrigo Conceição
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http://www.seguroauto.org/seguro-de-carro-por-um-preco-justo
http://www.seguroauto.org/seguro-de-carro-por-um-preco-justo
http://www.seguroauto.org
http://www.seguroauto.org/
http://www.seguroauto.org
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