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Sumário Executivo
• Em Maio de 2022 as vendas de automóveis usados online 

B2C para a região aumentaram 7,7% em termos mensais e 
foram 8,2% mais elevadas se excluirmos a Turquia.

• Apesar disso, as vendas de Maio foram 9,6% mais baixas 
em toda a região, em termos homólogos, e 15,0% mais 
baixas do que em Maio de 2019.

• As vendas acumuladas em Maio 2022 foram 8,9% inferiores 
às dos primeiros cinco meses de 2021, mas 13,4% 
superiores às do mesmo período em 2020 e 2,8% inferiores 
às de 2019.

• Os registos tácticos em Maio de 2022 foram 1% mais 
elevados em termos mensais, mas 40% mais baixos do que 
em Maio de 2021 devido à escassez de semicondutores.

• As vendas de BEVs usados aumentaram 33% em termos 
homólogos enquanto as vendas de Híbridos usados 
aumentaram apenas 13% durante o mesmo período.

• Os automóveis usados a Gasóleo e a Gasolina viram as suas 
vendas cair em termos homólogos 13% e 10% 
respectivamente.

• Os níveis de stocks no início de Junho caíram 2,6% em 
comparação com apenas um mês antes e estão agora 
13,6% abaixo em termos homólogos.

• Todos os grupos motopropulsores viram aumentar a sua 
taxa de rotação do stock, mas no caso das motorizações 
tradicionais foi um aumento frugal. Apenas 2% para o 
stock de usados a Gasolina que ficou a 7,2x e um aumento 
de apenas 4% para os usados a Gasóleo que ficou a 7,4x.

• A rotação do stock dos BEV teve um aumento substancial 
de 83% em termos homólogos para 7,0x enquanto a 
rotação de stock dos Híbridos aumentou 16% para 6,1x 
durante o mesmo período.

• Os três veículos com menos de 4 anos de idade mais vendidos por volume 
em Maio mantiveram-se iguais pelo décimo mês consecutivo, mas 
venderam-se a uma taxa 4,3% mais rápida do que em Abril.

• Os automóveis usados com menos de 4 anos de idade vendidos mais 
rapidamente em Maio, pelo Market Days' Supply, foram uma vez mais 
conquistados pelas motorizações alternativas com a Tesla a ocupar os dois 
primeiros lugares com o Model Y com um MDS de 20,6 dias e o Model 3 a 
vender um pouco mais lento com 27,0 dias de MDS. O Kia Niro manteve o 
terceiro lugar (37,4 dias).

• O nosso índice de preços baseia-se num conjunto consistente de 
automóveis indexados a Janeiro de 2021, mas foi reposto no início do novo 
ano, o que produziu um aumento típico de cerca de 2%-4%, seguido 
normalmente por uma curva descendente dos preços médios devido ao 
impacto do ciclo de vida do produto. A escassez da oferta de automóveis 
usados e a forte 
procura continuam a 
fazer subir 
acentuadamente os 
preços dos automóveis 
usados com um 
aumento médio 
regional de 12,2 
pontos percentuais. 
Excluindo os aumentos 
dramáticos dos preços 
na Turquia e a queda 
de 2,0pp em termos 
mensais no Reino 
Unido, os preços para 
o resto da região 
aumentaram 0,7pp em 
termos mensais e são 
8,1pp mais altos do 
que no início do ano.

Country
June 2022 used car price percentage 
point movement versus end of 2021

Turkey 72.1pp
Austria 11.3pp

Belgium 9.5pp
Germany 9.1pp

Italy 9.0pp
Poland 8.4pp
Spain 8.0pp

Portugal 7.9pp
The Netherlands 7.7pp

Denmark 7.6pp
France 7.2pp

Sweden 3.2pp
United Kingdom -1.9pp

Average 12.2pp
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Mercados Europeus Vendas de automóveis usados online B2C acumuladas em Maio 
2022 são 8,9% mais baixas à medida que os preços sobem 12,2pp

Apesar de Junho produzir um aumento de 8,2% na venda 
de automóveis usados online B2C em termos mensais, 
não foi suficiente para compensar as perdas dos meses 
anteriores. As vendas acumuladas em Junho 2022 são 
agora 8,9% inferiores às dos primeiros cinco meses do 
ano passado e 4,1% inferiores às do mesmo período do 
pré-Covid 2019.

Embora a Turquia tenha registado um enorme aumento 
de 86,5% em termos homólogos, o impacto do Covid-19 
na actividade normal nos últimos dois anos cria algumas 
comparações extremas e, comparando as vendas de 
Junho de 2022 com o mês anterior, verifica-se um 
aumento mais modesto de 4,2% nas vendas de 
automóveis usados online B2C.

Apenas a Turquia, França e Bélgica registaram aumentos 
em termos homólogos em cada um dos últimos três 
meses, mas um aumento de 2,4% na Dinamarca em Junho 
faz com que quatro dos treze mercados registem agora 
algum crescimento.

São também os únicos quatro mercados com crescimento 
positivo das vendas acumuladas com a Turquia 21,1% 
mais em termos homólogos, a Dinamarca 9,4% acima 
graças a um forte Janeiro e Fevereiro, a Bélgica 2,7% mais 
forte do que os primeiros cinco meses do ano passado e a 
França 1,7% acima do mesmo período do ano passado.

Após um novo aumento médio de 3 pontos percentuais, 
em termos mensais, no nosso índice de preços de 
automóveis usados no final de Maio, os preços em toda a 
região são agora 12,2pp mais altos do que no início do 
ano, tendo apenas o Reino Unido registado uma queda de 
1,9pp durante o mesmo período.

Olhando para os automóveis usados com menos de 4 
anos de idade mais vendidos por volume verificamos que 
os três primeiros modelos permanecem inalterados, mas 
a velocidade de venda aumentou 4,3% em termos 
mensais. Mas como se pode ver, os BEV são os 
vencedores em termos de velocidade de venda uma vez 
que rodam até 60% mais rápido do que a média do 
mercado para todas as motorizações.

Country

PortugalUnited Kingdom ItalyGermanyAustria SwedenNetherlands PolandDenmark Spain France

Maio de 2022

Belgium Turkey

All powertrains MDS ICE MDS Hybrid MDS BEV MDS

Volkswagen Golf 70.4 Volkswagen Golf 71.8 Toyota C-HR 43.2 Tesla Model 3 27.0

Renault Clio 47.8 Renault Clio 47.0 Audi A6 77.3 Renault Zoe 38.9

Volkswagen Polo 58.5 Volkswagen Polo 58.5 Toyota Yaris 42.6 BMW i3 40.5

Top selling car models up to 4-years-old by volume
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Alterações mês-a-mês (este mês vs o mesmo mês no ano passado):  

BEVs a vender a um ritmo electrizante

Quer se trate de preocupações ambientais ou do facto 
de tantas empresas terem agora uma cultura de 
trabalho que permite aos colaboradores trabalharem a 
partir de casa e, assim, conduzirem menos quilómetros, 
mas no último ano, mais ou menos, assistiu-se a um 
movimento dramático em direcção aos BEVs.

As vendas de BEV online B2C foram 33% mais elevadas 
em Maio do que no mesmo mês do ano passado, 
enquanto a rotação de stocks aumentou 83% para 7,0x 
por ano, em termos homólogos. Embora as vendas de 
BEV tenham sido 3% mais baixas do que no mês anterior, 
isto deve-se a uma escassez de stock. 

Historicamente, as vendas de automóveis BEVs novos 
têm sido baixas, o que significa que temos um número 
limitado de BEVs a entrar no mercado de automóveis 
usados. Por outro lado, temos a necessidade de um 
maior número de chips semicondutores num BEV em 
comparação com a maioria dos automóveis ICE, o que 
significa que os Fabricantes têm de limitar o número de 
vendas tácticas. Isto pode ser visto no número de 
automóveis usados muito jovens, ou seja, com menos de 
1 ano de idade, que foram apenas 1% mais altos do que 
no mês passado e 40% mais baixos do que em Maio de 
2021.

Com a entrada de automóveis provenientes do sector de 
Rent-a-Car bem abaixo nos últimos dois anos e um 
número limitado de registos tácticos apoiados pelos 
Fabricantes, continuamos a ver a maior actividade das 
vendas de automóveis usados nos automóveis mais 
antigos. Todos os automóveis com menos de 5 anos 
viram cair o número de vendas em termos homólogos, 
enquanto os acima mencionados, em geral, viram 
aumentar as suas vendas.

Os automóveis usados online B2C com menos de 4 anos 
de idade a vender mais rapidamente  vêem novamente o 
pódio conquistado pelas motorizações alternativas. O 
Modelo Tesla Y passou do segundo lugar em Abril para o 
primeiro em Maio e vendeu 43% mais depressa do que o 
automóvel de combustão interna mais rápido a vender, 
o Toyota Corolla.

All powertrains MDS ICE MDS Hybrid MDS BEV MDS

Tesla Model Y 20.6 Toyota Corolla 36.1 Kia Optima 31.1 Tesla Model Y 20.6

Tesla Model 3 27.0 Fiat Tipo 37.2 Toyota Auris 36.2 Tesla Model 3 27.0

Kia Niro 37.4 Mini Cabrio 39.2 Kia Niro 36.3 Volkswagen Golf 28.1

Fastest selling car models up to 4-years-old by Market Days Supply
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A região continua numa crise de stocks de automóveis novos e 
usados com longos prazos de entrega de automóveis novos e 
disponibilidade limitada de automóveis usados mais jovens. Os 
níveis de stocks de usados online B2C no início de Junho foram 
2,6% inferiores aos do início do mês anterior e 13,6% inferiores 
aos do mesmo ponto do ano passado.

Apenas a Dinamarca e o Reino Unido viram níveis de stocks 
mais elevados do que há um ano atrás. Parte da razão para o 
Reino Unido é a subida muito acentuada dos preços, que 
amorteceu um pouco a procura, embora com os preços a 
descer durante os primeiros cinco meses deste ano haja um 
risco de esta situação se inverter.

O acentuado aumento mensal das vendas de automóveis 
usados online B2C na Bélgica, Polónia e Portugal também fez 
descer os seus níveis de stocks, tendo todos assistido a quedas 
acentuadas nos níveis de stocks no início de Junho, em 
comparação com o início de Maio. 

Com o sector de Rent-a-Cars a receber muito menos 
automóveis novos durante o Covid do que o normal e com os 
Fabricantes incapazes de suportar muitos registos tácticos 
devido ao problema dos semicondutores, os retalhistas viram 
tanto o preço B2B como B2C dos automóveis usados aumentar.

As circunstâncias únicas do comércio de automóveis usados na 
Turquia assistiram a um aumento de 33,4 pontos percentuais 
nos preços dos automóveis usados online B2C entre o início de 
Maio e o início de Junho. No Reino Unido, os preços dos 
automóveis usados atingiram níveis insustentavelmente 
elevados com alguns relatos de automóveis usados a vender 
por mais do que os novos equivalentes. Isto resultou numa 
queda dos preços dos automóveis usados de 2,0pp num mês e 
agora são 1,9pp mais baixos do que no início do ano.

No resto da região, os preços dos automóveis usados online 
B2C no início de Junho são 0,7pp mais altos em termos mensais 
e 8,1pp mais altos do que no início deste ano.

Crise de stocks de automóveis usados online B2C
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Áustria Escassez de BEVs usados dispara a velocidade de venda

A mudança para uma motorização mais 
amiga do ambiente continua à medida que a 
procura de BEVs viu o stock online B2C rodar 
em Maio de 2022 112% mais alto do que 
apenas um ano antes. Em contraste, os 
Híbridos aumentaram a rotação de stock em 
apenas 7%, em termos homólogos, enquanto 
os automóveis usados a Gasolina caíram 9% e 
os automóveis usados a Gasóleo caíram 12%. 
Isto faz dos BEVs o grupo motopropulsor de 
venda mais rápida do mercado com uma 
rotação de stock de 5,7x.

Embora a procura de BEVs usados seja forte, 
a oferta é bastante limitada tanto em termos 
de BEVs usados provenientes das Rent-a-Car e 
das Gestoras de Frotas, devido aos baixos 
níveis históricos de novos registos, como pelo 
facto de os Fabricantes não poderem suportar 
registos tácticos devido à questão dos 
semicondutores. Isto resultou em registos 
tácticos 43% mais baixos em Maio de 2022 do 
que apenas um ano antes e os níveis de stock 
no início de Junho de 2022 23,6% inferiores 
aos do ano anterior.

Embora os consumidores estejam a começar 
a mudar as suas necessidades em termos de 

grupos motopropulsores, ainda existe um 
nível saudável de procura para todos os 
grupos motopropulsores, mas as restrições 
de oferta significam que os retalhistas estão a 
ver os níveis de stocks descer 1,1% no início 
de Junho em relação ao início do mês anterior 
e 23,6% mais baixos do que há um ano atrás.

O efeito líquido das restrições de 
abastecimento é que as vendas online B2C 
em Maio foram 2% inferiores às do mês 
anterior e 29,3% mais baixas do que em Maio 
de 2021. 

O nosso índice de preços baseia-se num 
conjunto consistente de automóveis 
indexados contra Janeiro de 2021 e foi 
reposto para o início do novo ano, o que cria 
uma subida típica de cerca de 2%-4%, 
seguida normalmente por uma curva 
descendente dos preços médios devido ao 
impacto do ciclo de vida do produto. Com a 
oferta restrita e a procura ainda forte, os 
preços subiram durante 13 meses 
consecutivos, com os preços no início de 
Junho 1,2 pontos percentuais mais altos do 
que no início de Maio e 11,3pp mais altos do 
que no início do ano.

Contact: Andreas Steinbach    ash@autorola.at
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Make Model MDS Make Model Stock  turn MDS

Volkswagen Golf 70.7 Tesla Model 3 20x 18.3

Škoda Octavia 79.9 BMW i3 9x 39.1

Audi A4 97.2 Mazda CX-3 9x 42.2

Fastest selling < 4-years-old 
by Market Days Supply

Top selling < 4-years-old by volume
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Áustria



Contact: Jurgen Claus     jcl@autorola.be
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Bélgica As vendas de BEVs usados online B2C recuperam em Maio

Após um abrandamento em Abril, as vendas 
online B2C em Maio foram 16,7% superiores 
ao mês anterior e 17,1% superiores às de 
Maio de 2021. Isto faz com que as vendas 
acumuladas em Maio de 2022 sejam 2,7% 
mais altas do que nos primeiros cinco meses 
do ano passado.

As vendas de automóveis usados a Gasolina 
online B2C aumentaram 20% em termos 
mensais e foram 29% mais elevadas do que 
em Maio de 2021, mas os BEVs registaram o 
maior aumento em termos homólogos, com 
um aumento de 136% nas vendas. A procura 
de BEVs também resultou no maior aumento 
da rotação de stock, com um aumento de 
122% para 5,1x.

Houve alguns sinais de que os Fabricantes 
apoiaram registos tácticos com automóveis 
usados muito jovens, com menos de 1 ano de 
idade, a verem as vendas aumentar 16% em 
termos mensais e 6% em termos homólogos. 
O facto de os BEVs precisarem dos preciosos 
chips semicondutores em maior quantidade, 
explica em parte porque é que os BEVs 
tiveram um crescimento mais fraco nas 

vendas em termos mensais em comparação 
com os outros grupos motopropulsores.

Os níveis de stocks de automóveis usados 
online B2C no início de Junho são 9,1% 
inferiores aos do início do mês anterior e são 
18,6% inferiores aos da mesma altura do ano 
passado.

O nosso índice de preços baseia-se num 
conjunto consistente de automóveis 
indexados contra Janeiro de 2021 e foi 
reposto para o início do novo ano, o que cria 
uma subida típica de cerca de 2%-4%, 
seguida normalmente por uma curva 
descendente dos preços médios devido ao 
impacto do ciclo de vida do produto. Embora 
os níveis de stocks sejam menos limitados do 
que noutros mercados, obter o mix certo de 
produto é um problema, particularmente 
com o aumento da procura de BEVs. As 
limitações da oferta e os problemas de mix 
têm vindo a aumentar constantemente os 
preços desde Julho do ano passado e, no 
início de Junho de 2022 os preços são 11,3 
pontos percentuais mais altos do que no 
início deste ano.

8

Make Model MDS Make Model Stock  turn MDS

Volkswagen Golf 31.9 Toyota RAV 4 20x 18.2

BMW 1-series 36.8 Opel Corsa 15x 23.3

Opel Corsa 23.3 Volkswagen Polo 15x 24.0

Fastest selling < 4-years-old 
by Market Days Supply

Top selling < 4-years-old by volume
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Bélgica



Dinamarca
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A procura de BEVs online B2C é electrificante

A mudança para uma motorização mais amiga do 
ambiente aconteceu na Dinamarca a um ritmo 
mais rápido do que em muitos outros países da 
região e continua a fazê-lo. 

As vendas de BEVs usados online B2C em Maio 
aumentaram 163% em relação ao ano anterior, 
enquanto as vendas de Híbridos cresceram 44% 
durante o mesmo período. Em contraste, as 
vendas online de automóveis usados a Gasóleo 
caíram 10% em termos homólogos e as vendas de 
automóveis usados a Gasolina caíram 11% 
durante o mesmo período.

Em Maio, as vendas de automóveis usados online 
B2C para todos os grupos motopropulsores foram 
4,8% superiores às de Maio de 2021, o que 
significa que as vendas dos primeiros cinco meses 
deste ano estão agora 9,4% acima do mesmo 
período do ano passado.

O aumento da procura de BEVs está também a 
torná-los nos automóveis de venda mais rápida. 
Para além de dois BEVs ocuparem os dois 
primeiros lugares no nosso “Top 10 de Vendas” 
para os automóveis com menos de 4 anos de 
idade a venderem mais rapidamente, os BEVs 
atingiram uma rotação de stock de 8,5x em Maio, 
o que representa um aumento de 77% em relação 
ao mesmo período do ano passado. Isto também 
significa que os BEV estão a vender cerca de 40% 

mais depressa do que as outras motorizações 
onde a rotação de stock é de 5,9x a 6,0x.

Embora os níveis de stock no início de Junho de 
2022 sejam 3,1% mais elevados do que no mesmo 
ponto do ano passado, o mix de automóveis ainda 
está a restringir a oferta. O aumento da procura 
de BEVs usados ocorreu numa altura em que a 
oferta de novos BEVs há 2-3 anos era muito baixa 
e os fornecimentos provenientes do sector de 
Rent-a-Car são quase inexistentes. As questões da 
oferta e do mix estão a aumentar as pressões 
inflacionárias que se fazem sentir sobre os preços 
dos automóveis usados.

Os preços dos automóveis usados online B2C 
aumentaram 1,3 pontos percentuais entre o 
início de Maio e o início de Junho e são agora 
7,7pp mais altos do que no início deste ano. 
Como o nosso índice de preços se baseia num 
conjunto consistente de automóveis indexados 
contra Janeiro de 2021 e foi reposto para o início 
do novo ano, o que cria uma subida típica de 
cerca de 2%-4%, seguida normalmente por uma 
curva descendente dos preços médios devido ao 
impacto do ciclo de vida do produto. Isto 
significa que os preços estão mais próximos dos 
9pp acima de onde deveriam estar, e isto sem 
ter em conta o facto de já estarem 
sobre-inflaccionados em Janeiro.

Contact: Thomas Groth Andersen    tga@bilpriser.dk
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Make Model MDS Make Model Stock  turn MDS

Tesla Model 3 16.6 Tesla Model Y 37x 9.8

Volkswagen Golf 47.3 Tesla Model 3 22x 16.6

Peugeot 208 47.4 Volkswagen Touran 12x 29.5

Fastest selling < 4-years-old 
by Market Days Supply

Top selling < 4-years-old by volume
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Dinamarca
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A escassez de stock de BEVs usados online B2C atingiu as vendas

A procura de BEVs usados continua a crescer 
acentuadamente em toda a Europa, mas o 
problema que muitos retalhistas enfrentam 
actualmente é encontrar stock disponível. A 
procura fez com que a rotação de stock para 
BEVs em Maio de 2022 tenha subido 109% 
em comparação com o mesmo mês do ano 
passado e com uma rotação de stock de 9,0x 
é o segundo grupo motopropulsor de venda 
mais rápida depois dos automóveis usados a 
Gasolina.

Mas o crescimento da procura de BEVs 
aconteceu tão rapidamente e coincidindo 
com a pandemia de Covid-19 e a questão dos 
semicondutores que não existe stock 
suficiente de BEVs usados e isto significou 
que as vendas de automóveis BEVs usados 
online B2C em Maio caíram 6% enquanto os 
outros grupos motopropulsores registaram 
todos um crescimento. O mercado total de 
automóveis usados online B2C em Maio 
aumentou 19,8% em termos mensais e 14,4% 

mais do que nos primeiros cinco meses do 
ano passado, com vendas até à data 1,7% 
superiores às do ano passado.

Enquanto os níveis de stocks de usados 
online B2C no início de Junho desceram 
marginalmente 3,8% em termos homólogos, 
foram 0,7% mais elevados do que no início do 
mês anterior.

O nosso índice de preços baseia-se num 
conjunto consistente de automóveis 
indexados contra Janeiro de 2021 e foi 
reposto para o início do novo ano, o que cria 
uma subida típica de cerca de 2%-4%, seguida 
normalmente por uma curva descendente 
dos preços médios devido ao impacto do ciclo 
de vida do produto. Com a forte procura os 
desafios relativos à oferta nos mercados de 
automóveis novos e usados, os preços 
subiram mais 1,2 pontos percentuais até 
Junho, o que significa que os preços dos 
automóveis usados online B2C são agora 
7,6pp mais altos do que no início do ano.

Contact: Jean-Rémi Thomas     jrt@autorola.fr
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França

Make Model MDS Make Model Stock  turn MDS

Peugeot 208 50.9 Toyota Auris 14x 26.3

Renault Clio 58.2 Kia Niro 13x 27.2

Peugeot 3008 61.6 Renault Zoe 13x 27.4

Fastest selling < 4-years-old 
by Market Days Supply

Top selling < 4-years-old by volume
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França
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A escassez de stocks de BEVs usados online B2C tem impacto nas vendas

A procura de BEVs usados online está a atingir 
os máximos de sempre, com a rotação de 
stocks a atingir 7,5x em Maio de 2022, um 
aumento de 98% em relação a Maio de 2021, 
o que significa que estão a vender 21% mais 
depressa do que o segundo grupo 
motopropulsor mais rápido.

O desafio que os retalhistas enfrentam é 
obter quantidade suficiente de BEVs usados 
de qualidade adequada. Historicamente, o 
sector de Rent-a-Car tem-se agarrado aos 
tradicionais automóveis com motor de 
combustão interna e nos últimos dois anos 
assistiu-se à pandemia de Covid-19 e à 
escassez de semicondutores que cortou a 
oferta de todas as fontes. Devido a isto, 
enquanto as vendas on-line B2C de BEVs em 
Maio eram 4% superiores às de Maio de 2021, 
eram 8% inferiores às de Abril de 2022. 

Enquanto os Híbridos viram o maior aumento 
em termos homólogos, com vendas 16% 
acima em Maio de 2022, as vendas online B2C 
de automóveis usados a Gasolina caíram 24% 
durante o mesmo período e as vendas de 
automóveis usados a Gasóleo caíram 32%.

Apesar de um aumento de 4% em termos 
mensais no total de vendas de automóveis 
usados online B2C em Maio de 2022, estas 
foram 22,1% inferiores às do mesmo mês do 
ano passado, o que significa que as vendas 
acumuladas em Maio de 2022 estão agora 17,6% 
abaixo dos primeiros cinco meses de 2021.

Os níveis de stocks de automóveis usados 
online B2C no início de Junho foram 1% mais 
baixos do que no início do mês anterior, o que 
os coloca 20,1% abaixo do que no início de 
Junho de 2021.

O nosso índice de preços baseia-se num 
conjunto consistente de automóveis indexados 
contra Janeiro de 2021 e foi reposto para o 
início do novo ano, o que cria uma subida 
típica de cerca de 2%-4%, seguida 
normalmente por uma curva descendente dos 
preços médios devido ao impacto do ciclo de 
vida do produto. Com a continuação das 
restrições de oferta e a procura ainda forte 
para os automóveis certos, os preços dos 
automóveis usados online B2C até Junho 
subiram mais 0,2 pontos percentuais, o que 
representa um aumento de 9,0pp desde o 
início do ano.

Contact: Jonas Maik    jmk@indicata.de

14

Alemanha

Make Model MDS Make Model Stock  turn MDS

Volkswagen Golf 87.2 Tesla Model 3 13x 26.9

Volkswagen T-ROC 95.5 BMW i3 13x 27.0

Ford Focus 57.1 Renault Zoe 11x 32.5

Fastest selling < 4-years-old 
by Market Days Supply

Top selling < 4-years-old by volume
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A procura de usados BEV online B2C vê um aumento chocante

A procura e as vendas de usados BEV online B2C 
viram outro salto chocante em termos 
homólogos.

A as vendas de usados BEV online B2C em Maio 
foram 107% mais elevadas do que apenas um 
ano antes, enquanto as vendas de Híbridos 
aumentaram apenas 32% e os automóveis 
usados a Gasolina e a Gasóleo entraram em 
marcha atrás no mesmo período, caindo 22% e 
29% respectivamente.

Houve algumas provas de registos tácticos 
apoiados pelos Fabricantes, com as vendas de 
automóveis usados muito jovens, com menos de 
1 ano de idade, a aumentarem 18% em Maio em 
termos mensais. Contudo, ainda estavam 67% 
abaixo em relação ao ano anterior, uma 
indicação clara de como os Fabricantes têm de 
se concentrar nas encomendas vendidas 
durante a escassez de semicondutores.

Com os BEVs a não serem historicamente a 
escolha para a frota das Rent-a-Car e com as 
vendas tácticas não disponíveis, os retalhistas 
têm cada vez mais dificuldade em satisfazer a 
procura crescente de BEVs. Em Maio 2022, a 
procura de BEVs fez aumentar sua rotação de 
stock 92% em relação ao ano anterior, estando 
agora a 6,0x e em linha com todos os outros 
grupos motopropulsores.

As vendas de automóveis usados online B2C para 
todos os grupos motopropulsores foram 24,2% 
mais elevadas em Maio, em termos mensais, mas 
foram 18,6% mais baixas do que em Maio de 
2021, resultando em vendas para os primeiros 
cinco meses deste ano 15,7% mais baixas do que 
no mesmo período do ano passado. No entanto, 
a questão dos semicondutores e a pandemia 
criou alguns resultados irregulares nos últimos 
dois anos e a comparação das vendas online B2C 
de Maio de 2022 com o mesmo período durante 
a pré-pandemia de 2019 coloca este ano 5,7% 
mais alto.

Apesar de um aumento de 4,8% nos níveis de 
stocks online B2C no início de Junho, o mercado 
ainda é 12,1% mais baixo do que no início de 
Junho de 2021.

O nosso índice de preços baseia-se num 
conjunto consistente de automóveis indexados 
contra Janeiro de 2021 e foi reposto para o início 
do novo ano, o que cria uma subida típica de 
cerca de 2%-4%, seguida normalmente por uma 
curva descendente dos preços médios devido ao 
impacto do ciclo de vida do produto. A escassez 
da oferta e a procura contínua continuam a 
fazer subir os preços, mas continuamos a 
assistir ao abrandamento da taxa de 
crescimento com preços em Junho 0,6 pontos 
percentuais mais altos do que no início do mês 
anterior e 9,1pp acima do início deste ano.

Contact: Davide Ghedini    dag@indicata.it
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Itália

Make Model MDS Make Model Stock  turn MDS

Fiat 500X 61.8 Renault Zoe 11x 33.9

Fiat 500 59.6 Kia Niro 9x 38.6

Fiat Panda 59.2 Mazda CX-30 9x 40.3

Fastest selling < 4-years-old 
by Market Days Supply

Top selling < 4-years-old by volume
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Os BEVs usados online B2C continuam a incendiar o mercado

O mercado holandês continua a sua tendência 
para uma automobilística mais ecológica, com 
as vendas de BEV usados online B2C em Maio 
50% acima de Maio de 2021 em comparação 
com um aumento de 4% nas vendas de 
Híbridos durante o mesmo período e com as 
vendas de automóveis usados a Gasolina e a 
Gasóleo a cair 22% e 31%, respectivamente, 
em termos homólogos.

As vendas totais online B2C de todos os 
grupos motopropulsores caíram 8,2% em 
Maio, em termos mensais, o que equivale a 
18,6% menos do que em Maio de 2021. 
Passados cinco meses, o mercado caiu 5,7% 
em relação ao mesmo período do ano 
passado e 4,7% menos do que em 2019.

Embora não tão limitados como em alguns 
mercados, os níveis de stocks B2C online ainda 
não são os melhores, com níveis de stocks em 
Junho 2,7% inferiores aos do mês anterior e 
3,4% inferiores aos de Junho de 2021.

Mas as restrições de stocks ainda estão a ter 
impacto no mercado de BEV, devido à 
limitação de volumes disponíveis. Os 
Fabricantes estão a ter dificuldades para 
apoiar quaisquer vendas tácticas de 

automóveis usados muito jovens, com menos 
de 1 ano de idade, resultando numa queda de 
28% em Maio em termos homólogos. Isto 
significa que qualquer BEV disponível está a 
ser comprado, resultando num aumento da 
rotação de stock de 60% em termos 
homólogos, para 5,2x. Em contraste, a rotação 
de stocks dos Híbridos caiu 9% para 5,0x, a 
Gasolina caiu 17% para 4,8x e o Gasóleo caiu 
quase um quarto, 22% para 4,6x.

O nosso índice de preços baseia-se num 
conjunto consistente de automóveis 
indexados contra Janeiro de 2021 e foi 
reposto para o início do novo ano, o que cria 
uma subida típica de cerca de 2%-4%, 
seguida normalmente por uma curva 
descendente dos preços médios devido ao 
impacto do ciclo de vida do produto. Embora 
as vendas tenham diminuído em termos 
mensais e os níveis de stock não sejam tão 
baixos como em muitos mercados, a procura 
está a manter uma pressão inflacionista 
sobre os preços de automóveis usados 
online B2C, que subiram mais 0,5 pontos 
percentuais em Junho em termos mensais e 
isto significa que os preços são agora 7,2pp 
mais altos do que no início deste ano.

Contact: Bobby Rietveld    bri@autorola.nl
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Holanda

Make Model MDS Make Model Stock  turn MDS

Volkswagen Golf 85.5 Toyota Auris 9x 40.1

Volkswagen Polo 76.7 Volkswagen Touran 8x 44.5

Renault Captur 70.2 Hyundai IONIQ 8x 46.7

Fastest selling < 4-years-old 
by Market Days Supply

Top selling < 4-years-old by volume
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Contact: Krzysztof Stańczak    kst@indicata.pl

20

Polónia A procura de BEVs usados online B2C continua 
a proporcionar um desempenho incrível

A procura de BEV parece estar a aumentar 
inexoravelmente em todo o lado e a Polónia 
não é excepção. A rotação de stock online 
B2C para BEVs usados em Maio foi 223% mais 
elevada do que em Maio de 2021. Com 8,0x 
significa que os BEV estão a vender 8% mais 
depressa do que o segundo grupo 
motopropulsor mais rápido, os automóveis 
usados a Gasolina.

As vendas totais de automóveis usados online 
B2C em Maio de 2022 aumentaram 12,5% em 
termos mensais, mas foram 23,4% inferiores 
ao mesmo mês do ano passado. Os Híbridos 
usados registaram a maior queda nas vendas 
durante esse período, uma queda de 40%, 
com as vendas de automóveis usados a 
Gasóleo a caírem 31% e as vendas de 
automóveis usados a Gasolina a caírem 29%. 
Os BEV usados foram os melhores, com as 
vendas a caírem apenas 23%, ajudados pelo 
aumento da procura.

Mas as vendas de automóveis usados online 
B2C estão a ser dificultadas por restrições de 
abastecimento. Os níveis de stocks no início 
de Junho são 10,8% inferiores aos do início do 
mês anterior e 37,9% inferiores aos do início 
de Junho de 2021. Com os BEVs a não terem 

historicamente desempenhado um grande 
papel nas frotas de Rent-a-Car ou nas frotas 
de empresas, significa que o abastecimento 
no mercado de usados está ainda mais 
limitado, criando algum do aumento 
verificado na rotação de stocks.

Embora o aumento de 44% em termos 
mensais na venda de automóveis usados 
muito jovens, com menos de 1 ano, em Maio 
indique que alguns Fabricantes apoiaram 
registos tácticos, o nível total é 81% mais 
baixo do que em Maio de 2021 e sublinha os 
problemas causados pela escassez de 
semicondutores. 

O nosso índice de preços baseia-se num 
conjunto consistente de automóveis indexados 
contra Janeiro de 2021 e foi reposto para o 
início do novo ano, o que cria uma subida 
típica de cerca de 2%-4%, seguida 
normalmente por uma curva descendente dos 
preços médios devido ao impacto do ciclo de 
vida do produto. A escassez de stock e a 
procura contínua e saudável fez subir os 
preços dos automóveis usados online B2C em 
mais 1 ponto percentual em Junho, com preços 
7,9% mais altos do que no início do ano.

Make Model MDS Make Model Stock  turn MDS

Opel Astra 51.2 Toyota Corolla 11x 32.4

Škoda Octavia 80.8 Toyota C-HR 11x 32.9

Toyota Corolla 32.4 Fiat 500 11x 33.8

Fastest selling < 4-years-old 
by Market Days Supply

Top selling < 4-years-old by volume
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As vendas de BEVs usados online B2C reverteram as tendências

As vendas online de usados B2C em Maio de 
2022 foram 15,8% superiores às de Abril, mas 
24,3% inferiores às de Maio de 2021. As vendas 
dos primeiros cinco meses do ano são 17,9% 
inferiores às do acumulado de Maio de 2021, 
mas 1,8% superiores às do mesmo período em 
2019, ou seja, antes da pandemia.

Ao nível das motorizações, os BEVs superaram 
todas as outras motorizações em termos 
homólogos, com as vendas a aumentarem 
56%, enquanto as vendas de Híbridos caíram 
7%. As vendas de Gasóleo caíram 23% e as 
vendas de Gasolina caíram 41%. No entanto, 
ao comparar as vendas de Maio com as do mês 
anterior, os BEV são o único grupo 
motopropulsor a registar um declínio nas 
vendas em termos mensais, tendo todas as 
outras motorizações registado um aumento 
nas vendas.

Isto deve-se em parte às restrições de 
abastecimento de BEVs usados. 
Historicamente, os BEVs nunca foram parte 
relevante da frota de Rent-a-Car, nem houve 
vendas significativas para frotas de empresas, 
o que significa que apenas um número 
limitado de unidades chegou ao mercado de 
veículos usados. Além disso, a questão dos 

semicondutores está a impedir a capacidade 
de vendas tácticas de usados muito jovens, 
com menos de 1 ano de idade, apoiadas pelos 
Fabricantes, as quais podem ter sido 4% mais 
elevadas em Maio do que no mês anterior, mas 
são 74% mais baixas do que em Maio de 2021.

O stock de todos os grupos motopropulsores 
continua a ser um problema, com o nível de 
stocks de usados online B2C a descer em Junho 
11,8% em termos mensais e 23,9% mais baixo 
do que em Junho de 2021.

O nosso índice de preços baseia-se num 
conjunto consistente de automóveis 
indexados contra Janeiro de 2021 e foi 
reposto para o início do novo ano, o que cria 
uma subida típica de cerca de 2%-4%, seguida 
normalmente por uma curva descendente 
dos preços médios devido ao impacto do ciclo 
de vida do produto. A oferta restrita do stock 
de qualidade certa, combinada com uma 
procura saudável, mantém a pressão 
inflacionária sobre os preços dos automóveis 
usados online B2C, com um aumento 
adicional de 1,0 pontos percentuais em 
termos mensais até Junho, colocando-os 
8,4pp acima do que no início do ano.

Contact: Sandra Sequerra    sas@autorola.pt
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Portugal

Make Model MDS Make Model Stock  turn MDS

Renault Clio 56.9 Peugeot 5008 11x 31.9

Renault Mégane 57.9 Nissan Micra 11x 32.1

Peugeot 3008 58.7 Fiat Tipo 9x 38.0

Fastest selling < 4-years-old 
by Market Days Supply

Top selling < 4-years-old by volume
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BEVs online B2C atingidos pela escassez de stock

As vendas de automóveis usados online B2C 
em Maio foram 17,4% superiores aos 
resultados de Abril, mas ainda foram 11,3% 
inferiores aos de Maio de 2021 e isso significa 
que após cinco meses o mercado é 15,0% 
inferior ao acumulado de Maio de 2021.

Todas as vendas perdidas em termos 
homólogos foram para as motorizações 
tradicionais com as vendas de automóveis 
usados online B2C a Gasolina a cair 11% em 
termos homólogos enquanto as vendas de 
automóveis usados a Gasóleo caíram 21%. Em 
contraste, as vendas de BEV aumentaram 8% 
com as vendas de Híbridos a aumentar 10%. 
Os resultados mensais das vendas mostram 
um quadro diferente, sendo o BEV o único 
grupo motopropulsor a ver as vendas cair, no 
entanto, isto deve-se a restrições de 
abastecimento. 

Os níveis de stock de automóveis usados 
online B2C no início de Junho, foram 4,7% 
inferiores aos do mês anterior, o que significa 
que o nível de stock de automóveis usados 
online B2C está agora 24,6% abaixo do 
mesmo mês em 2021.

Se a procura permanecer constante ou 
aumentar, mas o stock permanecer limitado, o 
efeito líquido é que a rotação do stock tende a 
subir e a rotação de stock dos usados a 
Gasolina e dos usados a Gasóleo aumentou 
14% e 13% respectivamente para 6,1x e 5,7x 
em Maio. Em contraste, os BEV usados viram a 
sua rotação de stock subir 65% para 5,6x com 
os Híbridos a aumentarem 36% para 6,4x.

O nosso índice de preços baseia-se num 
conjunto consistente de automóveis 
indexados contra Janeiro de 2021 e foi reposto 
para o início do novo ano, o que cria uma 
subida típica de cerca de 2%-4%, seguida 
normalmente por uma curva descendente dos 
preços médios devido ao impacto do ciclo de 
vida do produto. A taxa de inflação de 
automóveis usados no nosso índice de preços 
de automóveis usados online B2C continua a 
abrandar com os preços a subirem, em 
termos mensais, apenas 0,3 pontos 
percentuais até Junho, mas isso ainda significa 
que os preços estão agora 8,0pp mais altos do 
que estavam no início deste ano.

Contact: Andrés Macarro    anm@autorola.es
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Espanha

Make Model MDS Make Model Stock  turn MDS

Seat León 78.0 Toyota Corolla 15x 24.0

Volkswagen Golf 82.5 Volkswagen Touran 14x 25.5

Peugeot 3008 58.9 Toyota C-HR 11x 32.9

Fastest selling < 4-years-old 
by Market Days Supply

Top selling < 4-years-old by volume
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As vendas de automóveis usados online B2C 
em Maio foram 5,9% mais altas do que no 
mês anterior, mas 12,3% mais baixas do que 
em Maio de 2021. As vendas para os 
primeiros cinco meses de 2022 são 10,8% 
inferiores às do mesmo período em 2021 e 
4,6% inferiores aos resultados do acumulado 
de Maio de 2019.

Todas as perdas em termos homólogos 
dizem respeito às motorizações tradicionais, 
com as vendas de automóveis usados online 
B2C a Gasóleo a cair 16% e as vendas de 
automóveis usados a Gasolina a cair 17% no 
mesmo período de tempo. Em contraste, as 
vendas de Híbridos aumentaram 5% em 
termos homólogos, mas os BEVs tiveram um 
Maio brilhante com vendas 41% superiores 
em comparação com o mesmo mês do ano 
passado.

A procura de BEVs usados também viu 
aumentar drasticamente a rotação de stocks, 
que em Maio foi de 6,4x sendo assim 102% 
mais alta do que em Maio de 2021. Os 
Híbridos só conseguiram aumentar a rotação 
de stocks em 43% durante o mesmo período, 
enquanto os automóveis usados a Gasolina 

viram um aumento de apenas 3% e os 
automóveis usados a Gasóleo entraram em 
marcha-atrás com uma queda de 16%.

Com as vendas a aumentar em Maio em 
termos mensais, mas o fornecimento de 
automóveis usados de qualidade adequada 
ainda constrangido, os níveis de stocks no 
início de Junho foram 3,5% mais baixos do 
que no início do mês anterior e são 7,5% mais 
baixos do que no início de Junho de 2021.

O nosso índice de preços baseia-se num 
conjunto consistente de automóveis 
indexados contra Janeiro de 2021 e foi 
reposto para o início do novo ano, o que cria 
uma subida típica de cerca de 2%-4%, seguida 
normalmente por uma curva descendente 
dos preços médios devido ao impacto do ciclo 
de vida do produto. Embora os preços não 
tenham subido tão rapidamente como vimos 
em outros países, a oferta limitada de stock e 
a procura contínua ainda está a fazer subir os 
preços. Os preços dos automóveis usados 
online B2C no início de Junho são 0,1 pontos 
percentuais mais altos do que no início do 
mês anterior e são 3,2pp mais altos do que no 
início deste ano.

Contact: Yngvar Paulsen    ypn@autorola.se

26

Suécia Automóveis BEV usados online B2C com um desempenho electrificante em Maio

Make Model MDS Make Model Stock  turn MDS

Volvo V60 53.6 Toyota RAV 4 21x 17.5

Volvo V90 57.0 Tesla Model 3 20x 17.9

Volvo XC60 56.4 Renault Clio 20x 17.9

Fastest selling < 4-years-old 
by Market Days Supply

Top selling < 4-years-old by volume
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A volatilidade no mercado de automóveis 
usados online B2C turco continua com as 
vendas em Maio a serem 86,5% superiores às 
de Maio de 2021, embora fossem apenas 
4,2% superiores às de Abril de 2022. Isto 
coloca os primeiros cinco meses de vendas 
21,1% acima do mesmo período do ano 
passado e 14,2% acima de onde se 
encontravam em Maio de 2019.

Apesar de ter havido uma queda mensal de 9% 
nas vendas de automóveis usados online B2C, 
os Híbridos registaram o maior aumento em 
termos homólogos, com as vendas a 
aumentarem 436%. Os BEV também tiveram 
um bom desempenho com um aumento das 
vendas de 251% em termos homólogos, mas 
com o fornecimento de automóveis novos 
limitado devido à questão dos semicondutores, 
mesmo as vendas de automóveis usados a 
Gasolina e a Gasóleo tiveram um bom 
desempenho com as vendas a aumentar 103% 
e 76% respectivamente.

O aumento da procura no mercado de 
automóveis usados continua a provocar a 
erosão dos níveis de stock, com o stock de 
usados online B2C a diminuir 13,7% no início de 
Junho e 29,8% abaixo do que em Junho de 2021.

Com a procura tão elevada, mas com a oferta 
limitada, particularmente para BEVs e Híbridos, 
estamos a ver a rotação de stock ainda a 
aumentar. A motorização BEV, a de venda mais 
lenta, viu aumentar a sua rotação de stock em 
390% em termos homólogos para 8,7x em 
Maio, enquanto os Híbridos viram um aumento 
de 297% para 13,0x. Mesmo os grupos 
motopropulsores tradicionais assistiram a 
aumentos quase sem precedentes, com a 
rotação do stock de automóveis usados a 
Gasolina a aumentar 208% e os automóveis 
usados a Gasóleo a crescerem 171% em termos 
homólogos.

O nosso índice de preços baseia-se num 
conjunto consistente de automóveis indexados 
contra Janeiro de 2021 e foi reposto para o 
início do novo ano, o que cria uma subida típica 
de cerca de 2%-4%, seguida normalmente por 
uma curva descendente dos preços médios 
devido ao impacto do ciclo de vida do produto. 
A única coisa de que podemos ter a certeza é 
que não estamos em tempos normais e com 
um salto dramático nos preços durante o mês 
de Maio, os preços no início de Junho são agora 
72,1 pontos percentuais mais altos do que eram 
há um ano atrás.

Contact: Aslı GÖKER    asl@indicata.com.tr
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O mercado de automóveis usados online B2C ainda está a crescerTurquia

Make Model MDS Make Model Stock  turn MDS

Fiat Tipo 22.7 Kia Stonic 32x 11.1

Renault Clio 20.1 Honda City 26x 13.7

Renault Mégane 16.0 Škoda Kodiaq 26x 13.8

Fastest selling < 4-years-old 
by Market Days Supply

Top selling < 4-years-old by volume
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As vendas online de automóveis usados B2C 
em Maio subiram 3,9% em relação aos 
resultados de Abril, mas ainda caíram 21,4% 
em relação a Maio de 2021. Com cinco meses 
passados, as vendas de automóveis usados 
online B2C estão agora 5,3% abaixo dos 
primeiros cinco meses de 2021 e 4,0% abaixo 
do mesmo período em 2019.

Enquanto as vendas online B2C de automóveis 
usados a Gasóleo ultrapassaram as BEV 
percentualmente em termos mensais, a 
comparação com Maio de 2021 não poderia 
ser mais diferente. Os usados BEVs online B2C 
deixaram para trás as outras motorizações 
com as vendas de Maio de 2022 a aumentar 
53% em relação a Maio de 2021. Os Híbridos 
viram as vendas recuarem 2% no mesmo 
período, mas as vendas de usados a Gasolina 
caíram 21% e as vendas de usados a Gasóleo 
caíram 27% em termos homólogos.

É uma história semelhante para a rotação de 
stocks onde todas as motorizações estão agora 
a vender a uma velocidade semelhante desde 
a rotação de 7,7x para automóveis usados a 
Gasóleo até aos 8,2x para os Híbridos em 
Maio. Mas esta harmonização da rotação de 
stock aconteceu pelo aumento da velocidade 
de venda dos BEVs em 22% para 8,1x 
enquanto os Híbridos caíram 20%, os 

automóveis usados a Gasolina caíram 26% e a 
rotação de stock dos automóveis usados a 
Gasóleo registou uma queda de 29%. 

Relativamente aos stocks, o aumento das 
vendas em termos mensais em Maio resultou 
numa queda de 4,3% dos níveis de stocks de 
usados online B2C no início de Junho, o que 
significa que os níveis de stocks são agora 
apenas 5,7% mais elevados do que eram em 
Junho de 2021.

O nosso índice de preços baseia-se num 
conjunto consistente de automóveis indexados 
contra Janeiro de 2021 e foi reposto para o 
início do novo ano, o que cria uma subida típica 
de cerca de 2%-4%, seguida normalmente por 
uma curva descendente de preços médios, 
impulsionada pelo ciclo de vida. Embora o 
resto da região ainda esteja a ver os preços 
subirem, o Reino Unido atingiu agora 
claramente o seu pico e os preços estão agora 
a descer lentamente. Os preços no início de 
Junho foram 2,0 pontos percentuais inferiores 
aos do início de Maio e 1,9pp inferiores aos do 
início do ano. No entanto, deve lembrar-se que 
o ano arrancou com os preços a dispararem, 
pelo que em comparação com o pico em 
Janeiro os preços caíram agora 5,7pp e 
espera-se que continuem a cair lentamente.

Contact: Jon Mitchell    jm@autorola.co.uk
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BEVs usados online B2C a terem um desempenho de cortar a respiração

Make Model MDS Make Model Stock  turn MDS

Ford Fiesta 46.1 Kia Niro 16x 23.2

Volkswagen Golf 47.9 Hyundai IONIQ 13x 28.6

Nissan Qashqai 50.4 BMW Z4 13x 28.6

Fastest selling < 4-years-old 
by Market Days Supply

Top selling < 4-years-old by volume
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Reino Unido
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If you are interested in contacting INDICATA, please see below a list of country 
contacts or register through Indicata.com

INDICATA country contacts

Jon Mitchell – UK
UK Sales Director
Mobile: +44 7714 398799
Email: jm@autorola.co.uk

Jean-Rémi Thomas – France
Sales Director
Email: jrt@autorola.fr

Andrés Macarro – Spain
INDICATA Business Consultant
Phone: +34 91 781 85 05
Mobile: +34 638 11 50 22
Email: anm@autorola.es

Sandra Sequerra – Portugal
Solutions & INDICATA Business 
Unit Manager
Phone: +351 271 528 135
Mobile: +351 925 299 243
Email: sas@autorola.pt

Davide Ghedini – Italy
Key Account Manager INDICATA Italy
Autorola.it
Phone: +39 030 9990459 
Mobile: +39 331 1343893
Email: dag@indicata.it

Andreas Steinbach – Austria
Autorola | Market Intelligence | 
INDICATA
Office: +43 1 2700 211-90
Mobile: +43 664 411 5642
Email: ash@autorola.at

Jonas Maik – Germany
Senior Key Account Manager
Mobile: +49 151-402 660 18
Email: jmk@indicata.de

Jurgen Claus – Belgium
INDICATA Sales Manager
Mobile: +32 473 96 41 09
Email: jcl@autorola.be

Bobby Rietveld – The Netherlands
Sales Director Autorola & INDICATA
indicata.nl
Mobile: +31 (0)6 113 091 58
Email: bri@autorola.nl

Yngvar Paulsen – Sweden
Autorola.se
Email: ypn@autorola.se

Thomas Groth Andersen – Denmark
Country Manager
Bilpriser.dk
Mobile: +4563147057
Email: tga@bilpriser.dk

Krzysztof Stańczak – Poland
INDICATA Business Development 
Manager
Mobile: +44 880 856 497
Email: kst@indicata.pl

Aslı GÖKER - Turkey
Sales Director, INDICATA
Phone:  +90 212 290 35 30
Mobile: +90 533 157 86 05
Email: asl@indicata.com.tr
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A 24 de Março o INDICATA publicou o 
estudo “COVID-19 Até que ponto o 
mercado de usados será afetado (e como 
sobreviver)?”  
Este documento explorou:

•  Tendências iniciais do mercado - 
O impacto inicial do vírus e das medidas 
de distanciamento social 
implementadas.

•  Cenários - Uma variedade de impactos 
com base no desenvolvimento da taxa 
de infecção e no histórico de dados de 
mercado.

•  Mitigação - Avaliação de riscos por 
sector, associada a possíveis acções 
correctivas.

Comprometemo-nos a manter o mercado 
atualizado com dados em tempo real, 
volumes de vendas e preços, para que seja 
possível acompanhar o evoluir da 
situação.

Como tal, temos o prazer de anunciar o 
“Observatório INDICATA”.

Enquadramento

O Observatório INDICATA assume duas formas:

1. Documentação periódica - Análises 
regulares do mercado disponíveis para todos 
no website INDICATA (este documento).

2. Relatórios online interactivos exclusivos - 
Disponíveis para os gestores sénior nas 
principais Gestoras de Frotas, Rent-a-Car, 
Fabricantes e Grupos de Retalho.

Se é um gestor sénior na 
indústria automóvel e deseja 
ter acesso ao Observatório 
INDICATA online, por favor 
contacte-nos.

O que é o Observatório 
INDICATA?

O INDICATA analisa todos os dias 9 milhões de 
anúncios de veículos usados em toda a Europa. 
Para garantir a integridade dos dados o nosso 
sistema passa por extensos processos de 
limpeza de dados.

As vendas (anúncios retirados) deste relatório 
tem como base os anúncios de veículos usados 
de profissionais reconhecidos. Como tal, não 
inclui dados relacionados a anúncios de 
particulares (P2P).

Quando um anúncio é removido da Internet, e 
não retorna nos dias imediatamente a seguir, é 
classificado como "Venda".

Como produzimos os 
nossos dados?



www.indicata.com


