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SEGURO

MONTADORA COM 
SEGURADORA PRÓPRIA
CONHECIDA PELA PRODUÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DE ALTO DESEMPENHO, A 
TESLA LANÇA UMA SEGURADORA ESPECIALIZADA NOS CARROS DA MARCA

Alexandre Maia de Meneses e Guilherme Serrazes
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A Tesla é uma empresa norte-americana fundada em 
2003 por engenheiros que tinham um propósito: 
provar à população que veículos elétricos poderiam 

ser melhores e mais rápidos que carros a combustível. 
Também muito conhecida pela ousadia de seu CEO, Elon 
Musk, a empresa fabrica veículos 100% elétricos, além de 
produtos de armazenamento e geração de energia limpa 
infinitamente escaláveis. O nome da companhia é uma 
homenagem a um dos maiores cientistas da história: o 
sérvio-americano Nikola Tesla, que mudou a forma como o 
homem usa e distribui energia elétrica.
Em agosto, em parceria com a State National 

Insurance, a montadora lançou uma seguradora 
especializada nos seus próprios veículos, 
oferecendo preços atrativos e competitivos em 
relação ao mercado segurador da Califórnia. 
Conhecendo o funcionamento de seus veículos 
melhor do que qualquer um e levando em 
consideração os benefícios das tecnologias 
integradas, da segurança ativa e da manutenção 
dos veículos, a Tesla Insurance oferece um 
seguro a um custo reduzido. Com essa opção, 
segundo a empresa, seus clientes podem 
conseguir uma economia com seguro de até 
20% e, em alguns casos, até 30%. É oferecida 
uma cobertura ampla, além do gerenciamento 
de sinistros para assistência aos clientes.
Atualmente, o seguro está disponível somente 
para a Califórnia, mas a montadora já informou 
que pretende expandir para outros estados dos 
EUA futuramente.

ABAIXO DA MÉDIA DE CUSTO
De acordo com a ferramenta financeira on-
line americana Value Penguin, o custo médio 
do seguro de um veículo Tesla é de U$ 4.352 
por ano, variando a partir do modelo do carro, 
localização, histórico de direção do condutor e 
das coberturas escolhidas na contratação. Vale 
lembrar que, quando o assunto é reparação, 
os custos dos Teslas tendem a ser altos em 
comparação com veículos de luxo, o que pode 
influenciar diretamente no valor do seguro.
Comparando-se o custo médio do seguro 
oferecido pela montadora com os preços das 
demais seguradoras na California, que também 
comercializam seguros para os veículos da marca, 
a Tesla Insurance fica abaixo da média geral, 
embora ainda não seja uma das mais vantajosas.
Para se tornar mais competitiva, a Tesla decidiu 
fornecer serviços diretamente pelos seus centros 
de serviço, além de desconto no piloto automático 
e redução da comissão cobrada atualmente pelas 
outras companhias.
Outro fator que torna o seguro da Tesla menor é o 
nível de condução autônoma dos veículos da marca. 
Um desconto será concedido de acordo com o nível 
de autonomia do carro, que vai de 0 a 5.
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REPARO AUMENTA O PREÇO
Segundo a Value Penguin, o maior 
impactante no custo do seguro dos veículos 
Tesla é a cobertura contra colisões, que 
representa entre 57% e 78% do total 
da cobertura. Ou seja, o custo do reparo 
costuma ser alto. Os principais fatores que 
influenciam nesse custo são os seguintes:
•  Os veículos são reparados num grupo 

limitado de oficinas especializadas e 
aprovadas pela montadora. Tanto a 
capacitação quanto os equipamentos 
têm custos significativos.

•  Os veículos elétricos são mais caros 
para reparação.

•  A estrutura de alumínio dos veículos 
é mais cara e difícil de reparar se 
comparada a uma estrutura de aço.

E o custo do seguro pode continuar 
aumentando à medida que os veículos 

NÍVEL DE AUTONOMIA DEFINIÇÃO

0 Sem assistência com o computador - totalmente manual

1 O carro é capaz de controlar uma função específica de forma autônoma (como direção)

2
O carro é capaz de controlar simultaneamente a velocidade e a direção sem a entrada do 

motorista (nível atual)

3 Funções críticas de segurança são completamente deslocadas para o carro

4 Autonomia em tempo integral para uma viagem inteira (em determinados ambientes)

5 Autonomia em tempo integral em qualquer cenário de direção

Fonte: Value Penguin

O QUE INFLUENCIA NO CUSTO DO SEGURO DOS TESLAS
Veículos Modelo 3 Modelo S Modelo X

Prêmio anual total $ 3.864 $ 3.876 $ 2.893

Responsabilidade, sujeição, 

tendência, suscetibilidade, 

deficiência, dependência

$ 936 $ 869 $ 1.245

Danos no veículo (colisão / 

abrangente)
$ 2.928 $ 3.007 $ 1.648

Fonte: Value Penguin

vão agregando mais peças e tecnologias 
diferenciadas. Afinal, a Tesla continuará 
trabalhando para a redução de acidentes, 
o que passa por agregar recursos de 
automação e os melhores sistemas de 
segurança. Um caro que, no final das 
contas, pode sair barato. 
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