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

B2C para a região caíram 4,7% em termos mensais e caíram 
6,7% se excluirmos a Turquia.

• As vendas em Outubro foram 11,9% mais baixas em relação 
ao ano anterior em toda a região e 13,5% mais baixas se 
excluirmos a Turquia.

• As vendas acumuladas em Outubro 2022 foram 11,5% 
inferiores às do mesmo período em 2021, 3,2% inferiores às 
de 2020 e 3,8% inferiores às de 2019

• Os registos tácticos em Outubro de 2022 diminuíram 7% em 
termos mensais e 44% menos do que em Outubro de 2021, 
uma vez que os Fabricantes continuam focados nas 
encomendas vendidas.

• Em Outubro as vendas de BEVs usados caíram 29,7% em 
termos homólogos enquanto as vendas de Híbridos usados 
caíram apenas 1,4% durante o mesmo período.

• As vendas de Diesel e Gasolina usados caíram ambos em 
termos homólogos, com quedas de 19,3% e 9,8% 
respectivamente.

• Os níveis de stocks no início de Novembro aumentaram 0,8% 
em comparação com o mês anterior e são 6,6% mais elevados 
em termos homólogos.

• Três grupos motopropulsores viram diminuições entre 5%-8% 
na rotação de stock em termos mensais, mas os BEVs caíram 
18%. Em termos homólogos, a rotação de stock de 
automóveis usados a Gasolina caiu 15% para 6,4x e a do 
Diesel caiu 27% para 5,9x.

• A rotação do stock de BEVs caiu 38% em termos homólogos 
para 4,4x enquanto a rotação dos Híbridos caiu 20% para 5,3x 
durante o mesmo período.

• Os automóveis usados, com menos de 4 anos de idade, mais 
vendidos por volume em Outubro viram o Golf permanecer no topo 
com o Clio e o Polo a trocar no segundo e terceiro lugares.

• Os automóveis usados, com menos de 4 anos de idade, a vender 
mais rapidamente em Outubro, pelo Market Days Supply, viram o 
Opel Adam passar do segundo para o primeiro lugar, com o Lexus CT 
a ficar em terceiro e o Toyota Auris a subir para o segundo lugar.

• 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 taxa de 
aumentos de preços continua a abrandar com os preços médios para 
a região a entrarem em Novembro apenas 0,1 pontos percentuais 
mais altos do que 
no início de 
Outubro. Mas isso 
ainda significa que 
os preços são 
geralmente mais 
altos do que no 
final do ano 
passado, com a 
Turquia 111,9pp 
mais alta durante 
esse período, o 
Reino Unido 4,0pp 
mais baixo, mas o 
resto da Europa 
10,3pp mais alto.

Country Oct 2022 used car price percentage 
point movement versus Dec 2021

Turkey 111.9pp
Portugal 13.8pp
Austria 12.4pp
Spain 12.3pp

France 12.2pp
Belgium 11.4pp

Italy 11.1pp
Denmark 10.1pp

The Netherlands 8.9pp
Poland 8.9pp

Germany 8.3pp
Sweden 4.2pp

United Kingdom -4.0pp
Average 17.0pp
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Mercados Europeus Aumento do custo de vida faz as vendas de 
automóveis usados cair 11,9% em Outubro

Os elevados preços da energia, o aumento das taxas 
de juro e a guerra na Ucrânia estão todos a combinar 
para minar a confiança dos consumidores e, com ela, 
o seu interesse em realizar grandes gastos como os 
inerentes à troca de um automóvel. Como resultado 
vimos as vendas de automóveis usados online B2C 
em Outubro serem 4,7% inferiores às de Setembro, o 
que representa um declínio de 11,9% em termos 
homólogos.

A apenas dois meses do fim do ano, as vendas 
acumuladas são agora 11,5% inferiores às do mesmo 
período do ano passado e 3,8% inferiores ao mesmo 
período em 2019, com uma clara tendência de queda 
das vendas na maioria dos países dois meses após a 
invasão russa da Ucrânia.

Após sete meses consecutivos de quedas nas vendas 
de automóveis usados online B2C em termos 
homólogos no Reino Unido, Outubro registou um 
modesto aumento de 2,2%, enquanto a Turquia 
registou um aumento de 4,6% nas vendas durante o 
mesmo período. 

Com excepção da Bélgica, todos os outros mercados 
viram quedas de dois dígitos. A disponibilidade do 
stock de qualidade certa continua a ser um problema 
em vários mercados, com a Áustria, Alemanha, 
Holanda, Espanha e Portugal a verem os níveis de 
stocks no início de Novembro muito abaixo do 
mesmo mês em 2019 (pré-Covid). A Polónia está a ter 
mais dificuldade do que a maioria em obter stock 
para satisfazer a procura decrescente com níveis de 
stocks de automóveis usados online B2C cerca de 
50% mais baixos do que há 3 anos.

Do nosso “Top 10 de Vendas” para automóveis 
usados até aos quatro anos de idade, os três maiores 
vendedores por volume viram o Golf permanecer no 
topo, mas o Polo trocou com o segundo colocado no 
mês passado, o Clio. Enquanto as vendas geralmente 
abrandam no final do ano, o aumento do custo de 
vida viu o Market Days Supply cair 16,8% em termos 
mensais.

Country
PortugalUK ItalyGermanyAustria SwedenNetherlands PolandDenmark Spain France

Outubro 2022

Belgium Turkey

All powertrains MDS ICE MDS Hybrid MDS BEV MDS

Volkswagen Golf 74.6 Volkswagen Golf 74.1 Toyota C-HR 50.8 Tesla Model 3 82.2

Volkswagen Polo 52.2 Volkswagen Polo 52.2 Toyota Yaris 51.1 Renault Zoe 61.7

Renault Clio 52.9 Renault Clio 52.9 Audi A6 75.3 Audi e-tron 96.5

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): 

Vendas de BEVs usados caem 29,7% 
devido aos altos preços da energia
Só no início deste ano é que assistimos a aumentos 
mensais de dois ou mesmo três dígitos, em termos 
homólogos, nas vendas de BEVs usados, mas o pico nos 
preços da energia, juntamente com outras exigências 
crescentes nos orçamentos domésticos, fizeram parar 
esses tempos de forma abrupta.

As vendas de BEVs usados online B2C em Outubro 
podem ter caído ao mesmo nível que os outros grupos 
motopropulsores em termos mensais, mas baixaram 
29,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. As 
vendas de automóveis usados a Diesel também caíram 
visivelmente, caindo 19,3% em termos homólogos. As 
vendas de Gasolina caíram 9,8% no mesmo período, 
enquanto as vendas de Híbridos caíram apenas 1,4%.

Com níveis de stocks de BEVs online B2C 21,1% mais 
elevados no início de Novembro do que há um ano, em 
comparação com o aumento de 6,6% para todos os 
grupos motopropulsores durante esse período de 
tempo, a queda de 38% em termos homólogos na 
velocidade de venda, resultando numa rotação de 
stocks de 4,4x, é uma prova clara da queda na procura.

Tendo em conta que, ainda em Agosto, reportámos que 
os BEVs eram a motorização de venda mais rápida na 
região, isto é uma grande reviravolta. Apesar das 
quedas de 15% para a Gasolina e 27% para o Diesel em 
termos homólogos, os automóveis usados a Gasolina e 
os automóveis usados a Diesel reconquistaram os dois 
primeiros lugares como os grupos motopropulsores a 
vender mais rápido.

Os Fabricantes continuam a não poder apoiar os 
registos tácticos que eram 44% mais baixos em Outubro 
do que um ano antes. Mas o declínio de 41% na rotação 
de stock para os automóveis usados muito recentes, 
com menos de 1 ano de idade, também mostra que a 
procura é agora fraca para estes usados mais 
dispendiosos. Em contraste, a rotação de stock para 
automóveis com mais de cinco anos de idade caiu entre 
20% e apenas 6% em comparação com Outubro de 2021.
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All powertrains MDS ICE MDS Hybrid MDS BEV MDS
Opel/Vauxhall 
Adam

39.6
Opel/Vauxhall 
Adam

39.6 Toyota Auris 33.9 Tesla Model Y 54.3

Toyota Auris 41.0
Opel/Vauxhall 
Grandland X

43.2 Kia Optima 40.0 Hyundai Kona 55.2

Lexus CT-Series 43.0 Lancia Ypsilon 43.7 Lexus CT-Series 43.0 Renault Zoe 61.7

Fastest selling car models up to 4-years-old by Market Days Supply
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Com o enfraquecimento da procura online B2C, os níveis de stocks 
de automóveis usados no início de Novembro foram 0,8% superiores 
aos do início do mês anterior, com a maioria dos países a assistir a 
ligeiros aumentos ou, no pior dos casos, a pequenas quedas. 

A excepção notável é a Polónia, que ainda não consegue obter stock 
de qualidade suficiente para satisfazer a procura, resultando numa 
queda do stock de 6,1% em termos mensais no início de Novembro, 
o que a deixa 16,4% abaixo da mesma altura do ano passado.

Os níveis totais de stocks online B2C no início de Novembro estão 
6,6% acima da mesma época do ano passado, o que representa o 
maior aumento anual desde Fevereiro de 2021. No entanto, os níveis 
de stocks ainda estão 11,2% abaixo do início de Novembro de 2019, à 
medida que os retalhistas se esforçam por obter o stock de 
qualidade certa.

Em comparação com Novembro de 2019, Espanha e Portugal têm 
algumas das maiores quedas no nível de stock, com Espanha a 
descer 15,4% e Portugal a descer 21,7%, uma vez que a redução 
significativa dos defleets das empresas de rent-a-car continua a 
restringir o mercado.

Outros países que têm níveis visivelmente mais baixos de stocks 
online B2C em comparação com há três anos são a Áustria, 17,5% 
abaixo, a Holanda, 15,7% abaixo e a Itália, 11,3% abaixo. A questão é 
semelhante à dos países ibéricos, mas desta vez é a redução dos 
defleets das entidades empresariais que são forçadas a manter os 
seus veículos por mais tempo devido aos longos prazos de entrega 
das encomendas de automóveis novos.

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 taxa de 
inflação dos automóveis usados ainda está a abrandar na maioria 
dos países e, entrando em Novembro, a média foi na realidade uma 
diminuição de 0,1 pontos percentuais em termos mensais, deixando 
os preços 17,0pp mais altos do que no final do ano passado.

Níveis de stocks de automóveis usados 
aumentam à medida que a procura diminui
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Make Model MDS Make Model Stock  turn MDS

Volkswagen Golf 107.1 Dacia Sandero 9x 42.0

Škoda Octavia 102.2 Mitsubishi Space Star 8x 46.4

Audi A4 101.1 Toyota RAV 4 6x 60.3

Top selling < 4-years-old by volume
Fastest selling < 4-years-old 

by Market Days Supply

Áustria As vendas de BEVs diminuíram 25,5% em termos homólogos

Embora as vendas de automóveis usados 
online B2C em Outubro tenham aumentado 
marginalmente em 0,6% em comparação 
com Setembro, elas ainda estavam 24,5% 
abaixo em Outubro de 2021. A apenas dois 
meses do final do ano, o acumulado das 
vendas de automóveis usados online B2C é 
29,2% inferior ao do mesmo ponto do ano 
passado e 26,0% inferior aos primeiros 10 
meses de 2019.

As vendas de automóveis usados a Diesel 
foram as que mais sofreram, com o único 
decréscimo mensal, -3%, e caindo 34,4% em 
relação ao ano anterior. Mas após um longo 
período de rápido crescimento sustentado, as 
vendas de BEVs usados caíram 25,5% em 
termos homólogos com os Híbridos a caírem 
17,4% durante o mesmo período e os 
automóveis usados a Gasolina a caírem 16,1%.

Com as vendas a debaterem-se em parte 
devido à crise do custo de vida e, tanto os 
clientes particulares como as empresas, a 
manterem os seus automóveis usados devido 
aos longos prazos de entrega das 
encomendas de automóveis novos, os níveis 

de stocks de usados online B2C no início de 
Novembro são 3,1% mais elevados do que um 
mês antes e 7,4% acima do mesmo período 
do ano passado, mas ainda são 26,3% mais 
baixos do que em Novembro de 2019.

Apesar de uma queda de 37% em termos 
homólogos na rotação do stock, o Diesel 
permanece empatado como a motorização de 
venda mais rápida ao lado da Gasolina a 3,9x. 

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. Os preços dos 
automóveis usados online B2C no início de 
Novembro permanecem inalterados desde o 
início do mês anterior, mas parece que os 
rápidos aumentos de preços verificados 
durante grande parte dos últimos 18 meses 
estão a chegar ao fim. No entanto, os preços 
médios ainda são 12,4 pontos percentuais 
mais altos do que no final de 2021.

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

Volkswagen Golf 62.9 Range Rover Velar 35x 10.4

Volvo XC40 45.6 Land Rover Defender 30x 12.1

Mercedes-Benz A-Class 71.2 Land Rover Discovery Sport 30x 12.2

Top selling < 4-years-old by volume
Fastest selling < 4-years-old 

by Market Days Supply

Contact: Jurgen Claus     jcl@autorola.be

Bélgica As vendas de BEVs diminuíram 39,2% em termos homólogos
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Os elevados custos de energia combinados 
com as outras crescentes exigências sobre os 
rendimentos das famílias e os 
constrangimentos sobre o stock de 
qualidade certa continuam a travar as 
vendas de BEVs usados. As vendas de BEVs 
usados online B2C foram 39,2% mais baixas 
em Outubro do que no mesmo mês do ano 
passado, em comparação com uma queda 
de apenas 9,1% para todos os grupos 
motopropulsores durante o mesmo período.

Enquanto as vendas online de automóveis 
usados a Diesel em Outubro foram 22,0% 
mais baixas em termos homólogos e a dos 
usados a Gasolina caíram 2,8%, as vendas de 
Híbridos aumentaram 21,2% durante o 
mesmo período.

Apesar das vendas de Outubro terem sido 
9,0% mais elevadas do que no mês anterior, 
não é o suficiente para alterar os resultados 
das vendas totais do ano até à data, pelo que 
temos as vendas acumuladas em Outubro 
9,7% mais baixas do que no mesmo período 
do ano passado.

Enquanto os níveis de stocks até Novembro 
são 0,5% mais elevados do que no início do 

mês anterior e 18,4% acima de Novembro de 
2021, eles estão 5,8% abaixo dos níveis de 
Novembro de 2020.

Há ainda alguma procura no mercado com a 
rotação de stock a aumentar em termos 
mensais para três dos quatro grupos 
motopropulsores. Mas, como vimos com as 
vendas, os BEVs estão actualmente a perder 
o favoritismo, com uma redução da rotação 
de stock de 17% em termos mensais e 40% 
em termos homólogos.

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. Apesar do enfraquecimento 
das vendas, os preços médios dos automóveis 
usados online B2C ainda estão a subir, com 
um aumento adicional de 0,3 pontos 
percentuais no início de Novembro em 
comparação com um mês antes. Isto significa 
que os preços são agora 11,4pp mais altos do 
que no final do ano passado.
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Bélgica
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Make Model MDS Make Model Stock  turn MDS

Tesla Model 3 55.6 Seat Tarraco 18x 20.4

Volkswagen Polo 46.9 Tesla Model Y 9x 39.7

Volkswagen Golf 75.0 Hyundai i10 8x 44.6

Top selling < 4-years-old by volume
Fastest selling < 4-years-old 

by Market Days Supply

Dinamarca Em Outubro as vendas de usados 
caíram 14,6% em termos homólogos

Contact: Thomas Groth Andersen    tga@bilpriser.dk
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Depois de abrandarem em Setembro, as 
vendas de automóveis usados online B2C 
registaram um declínio adicional de 4,9% em 
termos mensais em Outubro, uma vez que a 
crise do custo de vida faz com que os 
compradores apertem o cinto. Com as 
vendas de Outubro a registarem uma 
descida de 14,6% em relação a Outubro de 
2021, as vendas dos primeiros dez meses do 
ano aumentaram apenas 0,6% em relação ao 
mesmo período do ano passado, embora 
5,6% acima do seu desempenho em 2020.

Ao contrário da maioria dos outros 
mercados, as vendas de BEVs continuaram a 
crescer, aumentando 7% em termos mensais 
e 7,7% em termos homólogos. Em contraste, 
as vendas de Diesel em Outubro de 2022 
diminuíram 25,2% em relação ao mesmo 
mês do ano passado, com a Gasolina e os 
Híbridos a caírem 11,8% e 7,3% 
respectivamente.

Enquanto as vendas de BEVs melhoraram 
em termos mensais e em termos homólogos, 

a velocidade de venda abrandou, tendo a 
rotação de stock em Outubro diminuído 52% 
em relação a Outubro de 2021.

Os níveis de stocks de usados online B2C no 
início de Novembro são 3,6% mais elevados 
do que apenas um mês antes, colocando-os 
15,8% acima do início de Novembro de 2021.

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. Com o 
enfraquecimento das vendas e o aumento 
dos níveis de stocks, o preço médio dos 
automóveis usados online B2C no início de 
Novembro foi 0,5 pontos percentuais mais 
baixo do que no início do mês anterior, o que 
significa que agora são apenas 10,1pp mais 
altos do que no final do ano passado.
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Dinamarca
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Make Model MDS Make Model Stock  turn MDS

Renault Clio 46.6 Toyota Auris 19x 18.7

Peugeot 208 49.1 Ford KA+ 15x 23.4

Peugeot 3008 59.1 Suzuki Ignis 14x 26.2

Top selling < 4-years-old by volume
Fastest selling < 4-years-old 

by Market Days Supply

As vendas de usados a Diesel e BEVs caem 
mais de 20% em termos homólogos

Contact: Jean-Rémi Thomas     jrt@autorola.fr
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França
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A crise do custo de vida está a ver as famílias 
conterem-se nas suas despesas para além dos 
declínios normais que seria de esperar 
quando nos aproximamos do final do ano. As 
vendas de automóveis usados online B2C em 
Outubro foram 36% inferiores às do mês 
anterior e 11,8% inferiores às de Outubro de 
2021. Embora o resultado tenha impacto no 
desempenho até à data, o mercado até ao 
final de Outubro é ainda 6,2% mais elevado do 
que nos primeiros dez meses do ano passado.

As vendas online de usados a Diesel e de 
usados BEVs sofreram o impacto do declínio, 
tendo as vendas caído 21,7% e 20,9% em 
termos homólogos, respectivamente. Em 
contrapartida, as vendas de Híbridos caíram 
apenas 4,0% e as de Gasolina 2,7% durante o 
mesmo período.

A forma como o mercado francês caiu em 
desfavor do Diesel é realçada pela rotação 
de stock, o que mostra que o Diesel é a 
motorização de venda mais lenta a 5,1x, um 
declínio de 37% em relação a esta altura no 

ano passado em comparação com uma 
queda de 18% na rotação do BEVs e uma 
queda de 25% e 26% na rotação da Gasolina 
e dos Híbridos, respectivamente.

O abrandamento das vendas permitiu que os 
níveis de stocks no início de Novembro 
subissem 4,5% em relação ao início do mês 
anterior, colocando-os 3,5% acima do 
mesmo ponto do ano passado.

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. Apesar de um 
desempenho de vendas mais fraco do que o 
esperado e do abrandamento da procura até 
Novembro, os preços ainda estavam 0,5 
pontos percentuais acima do que apenas um 
mês antes e 12,2pp acima de onde se 
encontravam no final do ano passado.
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Make Model MDS Make Model Stock  turn MDS

Volkswagen Golf 96.5 Abarth 595 26x 14.0

Volkswagen T-ROC 120.5 Toyota Auris 10x 25.8

Volkswagen Tiguan 102.1 Dacia Dokker 10x 26.5

Top selling < 4-years-old by volume
Fastest selling < 4-years-old 

by Market Days Supply

As vendas de usados diminuíram 23,4% em termos homólogos 
à medida que as vendas de BEVs entram em colapso

Contact: Guido Rickert    gui@indicata.de
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Alemanha
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Em termos homólogos, as vendas de 
automóveis usados online B2C caíram em 
Outubro pelo nono mês consecutivo, com 
outra grande queda - de 23,4%. Parte disto 
deve-se à comparação deste ano com a 
volatilidade causada pelas restrições Covid 
nos dois anos anteriores, mas as vendas 
ainda estavam 19,8% abaixo das de Outubro 
de 2019. A apenas dois meses para o final do 
ano, o acumulado de 2022 é actualmente 
21,3% inferior aos primeiros 10 meses do 
ano passado e 14,9% atrás do mesmo 
período em 2019.

Os BEVs usados registaram o maior declínio 
em termos homólogos, uma vez que as 
vendas caíram 48,3%, enquanto as vendas de 
automóveis a Diesel caíram 28,4% e as 
vendas de Gasolina caíram 23,7%. Os 
Híbridos tiveram um desempenho um pouco 
melhor com um declínio de apenas 10,7% 
durante o mesmo período.

A velocidade de venda conta uma história 
semelhante com a rotação dos usados a 
Diesel a cair 42% em termos homólogos, 
para 5,1x, enquanto a rotação dos usados 

BEVs caiu 38% para 4,9x. Apesar das grandes 
quedas, a queda de 22% na rotação dos 
Híbridos significava que continuavam a ser o 
grupo motopropulsor de venda mais lenta.

Com as vendas online B2C a cair 
drasticamente, os níveis de stocks usados no 
início de Novembro subiram 0,7% em 
comparação com o início do mês anterior, 
colocando o stock 9,7% acima de onde 
estava na mesma altura do ano passado.

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. Com as vendas a 
cair tão acentuadamente, não é uma 
surpresa ver os preços médios dos 
automóveis usados online B2C no início de 
Novembro baixarem 0,6 pontos percentuais 
em relação ao início de Outubro. Isto significa 
que os preços médios são agora apenas 
8,3pp mais altos do que no início do ano.
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Make Model MDS Make Model Stock  turn MDS

Fiat Panda 47.9 Volkswagen Polo 13x 28.3

Fiat 500 59.1 Toyota C-HR 12x 29.0

Jeep Renegade 61.4 Peugeot 208 12x 29.8

Top selling < 4-years-old by volume
Fastest selling < 4-years-old 

by Market Days Supply

Preços dos usados sobem 1,3pp num mês

Contact: Davide Ghedini    dag@indicata.it
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As vendas de automóveis usados online B2C 
de Outubro caíram 4,0% em termos mensais, 
o que representou uma queda de 15,9% em 
termos homólogos. As vendas dos primeiros 
dez meses do ano estão agora 16,7% abaixo 
do mesmo período do ano passado, mas isso 
significa que ainda estão 3,2% acima do que 
estavam em Outubro de 2019.

Como é o caso em muitos países, os 
elevados preços da energia e a crise do custo 
de vida parecem estar a afastar os 
compradores do mercado de BEVs usados, 
com as vendas online B2C de BEVs a 
baixarem 43,7% em comparação com 
Outubro de 2021. Em contraste, os outros 
grupos motopropulsores caíram em 
quantidades relativamente consistentes, 
uma vez que o Diesel caiu 21,9%, os Híbridos 
caíram 17,7% e as vendas de Gasolina caíram 
16,9% em termos homólogos.

Os BEVs voltaram também a ser o grupo 
motopropulsor de venda mais lenta, pois 
uma queda de 38% na rotação de stock 
deixou-o a 4,5x em comparação com 6,0x 

para o próximo grupo motopropulsor mais 
lento, o Diesel.

A desaceleração nas vendas viu os níveis de 
stocks aumentar no início de Novembro em 
1,2% em comparação com apenas um mês 
antes. Embora isto signifique que os níveis de 
stocks são agora 16,2% mais elevados do que 
em Novembro de 2021, estão 13,3% abaixo 
do mesmo período durante o pré-Covid 2019.

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. Embora as vendas tenham 
caído, os níveis de stocks permanecem 
abaixo dos níveis históricos, e isto fez com 
que os preços médios online no início de 
Novembro aumentassem 1,3 pontos 
percentuais em comparação com o início do 
mês anterior e agora são 11,1pp mais altos 
do que no final do ano passado.
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Make Model MDS Make Model Stock  turn MDS

Volkswagen Polo 62.6 Renault Austral 11x 32.4

Volkswagen Golf 76.8 Kia Niro 7x 54.7

Renault Captur 66.3 Suzuki Ignis 6x 57.6

Top selling < 4-years-old by volume
Fastest selling < 4-years-old 

by Market Days Supply

As vendas de usados baixam 10,1% em termos 
homólogos à medida que as vendas de BEVs caem

Contact: Bobby Rietveld    bri@autorola.nl
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As vendas de automóveis usados online B2C 
caíram 10,1% em Outubro em comparação 
com o mesmo mês do ano passado. Embora 
isto tenha sido apenas 1% inferior ao do mês 
anterior, significa que as vendas dos 
primeiros 10 meses do ano foram 10,5% 
inferiores ao mesmo período do ano 
passado e 6,1% inferiores às de 2019.

Os elevados preços da energia estão a fazer 
com que os compradores reconsiderem o 
apelo dos BEVs usados que viram as vendas 
cair 33,3% em Outubro em termos 
homólogos. O Diesel continua a cair em 
desfavor à medida que as vendas caem 
22,5% em termos homólogos. As vendas de 
usados a Gasolina também enfrentam 
desafios com uma queda de 13,3% durante o 
mesmo período. Apenas os Híbridos viram 
um crescimento com as vendas a crescer 
7,5% durante o mesmo período.

Com as vendas em queda, os níveis de stocks 
no início de Novembro aumentaram 4,2% 
em comparação com o início do mês 
anterior, mas ainda estão 3,4% mais baixos 

do que em Novembro de 2021 e 19,8% atrás 
do mesmo ponto em 2019.

Após um período em que foi o grupo 
motopropulsor de venda mais rápida, a 
mudança na procura dos consumidores fez 
com que os BEVs voltassem a ser os mais 
lentos a vender, com uma rotação de stock 
de apenas 3,7x e com uma queda homóloga 
de 47%, em comparação com uma queda de 
apenas 7% na rotação dos automóveis 
usados a Gasolina. 

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. Com as vendas a 
enfraquecerem, os preços médios dos 
automóveis usados online B2C no início de 
Novembro diminuíram 0,1 pontos 
percentuais, mas ainda são 8,9pp mais altos 
do que no final do ano passado.
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Make Model MDS Make Model Stock  turn MDS

Škoda Octavia 82.0 Toyota C-HR 11x 33.9

Opel Astra 68.7 Range Rover Evoque 9x 39.0

Toyota Corolla 54.6 Toyota RAV 4 9x 40.8

Top selling < 4-years-old by volume
Fastest selling < 4-years-old 

by Market Days Supply
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Polónia Vendas de BEVs usados colapsam

Contact: Krzysztof Stańczak    kst@indicata.pl Paweł Grabarczyk    pgr@indicata.pl
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Em Outubro, as vendas de BEVs online B2C 
sofreram um colapso de 77,9% em termos 
homólogos num mercado que viu todos os 
grupos motopropulsores caírem num total 
de 16,7% durante o mesmo período. Embora 
os resultados de Outubro tenham sido 
17,3% mais elevados do que em Setembro, 
ainda significa que as vendas dos primeiros 
dez meses do ano são 32,5% mais baixas do 
que em 2021 e 40,7% mais baixas do que no 
mesmo período em 2019, uma vez que os 
retalhistas lutam para obter o stock de 
qualidade certa.

Todos os grupos motopropulsores 
assistiram a uma queda nas vendas em 
termos homólogos, com os Híbridos a 
registarem uma queda dramática de 48,8%, 
enquanto as vendas de Gasolina caíram de 
forma mais moderada 20,8% e as vendas de 
automóveis usados a Diesel caíram 16,2%.

Mesmo com as vendas a cair, não existe 
uma oferta suficiente de stock usado de 
substituição, e os níveis de stocks no início 

de Novembro caíram mais 6,1% em 
comparação com o início de Outubro, sendo 
agora 16,4% inferiores ao mesmo ponto do 
ano passado. Para compreender a escala da 
escassez de stocks usados online B2C, vale a 
pena notar que os níveis de stocks anuais 
têm vindo a descer durante 29 meses 
consecutivos e são agora 53,2% mais baixos 
do que no início de Novembro de 2019.

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 média online dos 
preços dos automóveis usados B2C diminuiu 
pelo segundo mês consecutivo, com os 
preços a descerem 0,2 pontos percentuais 
em relação ao início de Outubro, mas ainda 
são 8,9pp mais altos do que no final do ano 
passado.
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Make Model MDS Make Model Stock  turn MDS

Renault Clio 87.0 Toyota C-HR 9x 38.8

Mercedes-Benz A-Class 84.3 Hyundai Bayon 9x 39.2

Renault Mégane 94.3 Hyundai i20 9x 40.4

Top selling < 4-years-old by volume
Fastest selling < 4-years-old 

by Market Days Supply

Vendas de usados caem 14,2% em termos homólogos

Contact: Sandra Sequerra    sas@autorola.pt
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Apesar de as vendas de automóveis usados 
online B2C terem sido 1,4% mais altas em 
Outubro do que em Setembro, foram 14,2% 
mais baixas do que em Outubro de 2021. A 
apenas dois meses do final do ano, as vendas 
acumuladas são agora 16,1% mais baixas do 
que nos primeiros dez meses do ano passado, 
embora estejam apenas 2,2% atrasadas em 
relação ao mesmo período em 2019.

Os grupos motopropulsores tradicionais 
foram a causa da queda, com as vendas de 
usados a Gasolina a diminuir 11,5% em 
termos homólogos, enquanto as vendas de 
usados a Diesel caíram 20,5% durante o 
mesmo período. Os BEVs conseguiram 
aumentar as vendas em 3,8% em termos 
homólogos, mas os Híbridos tiveram o 
melhor desempenho, com as vendas de 
Outubro 16,1% mais altas do que em 
Outubro de 2021.

Não há dúvida que o aumento do custo de 
vida e os elevados preços da energia estão a 
adiar a decisão, por parte dos consumidores, 
em trocar o seu automóvel por um 
automóvel mais dispendioso, razão pela qual 
os únicos automóveis que vêem as vendas 

aumentar em termos homólogos são os de 
6-9 anos de idade. Mas a escassez de stock 
também está a dificultar as vendas. Os níveis 
de stocks de automóveis usados online B2C 
no início de Novembro são 2,6% mais baixos 
do que no mês anterior e 5,8% mais baixos 
do que na mesma altura do ano passado. 
Este défice pode não parecer enorme, mas 
em comparação com o período anterior à 
pandemia de Covid, os níveis de stocks de 
usados online B2C são 19,5% inferiores aos 
de Novembro de 2019.

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 de stock 
continua a conduzir à inflação nos 
automóveis usados, com a média dos preços 
a subir no início de Novembro 1,2 pontos 
percentuais em relação ao mês anterior e a 
colocar os preços 13,8pp acima do final do 
ano passado.
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Make Model MDS Make Model Stock  turn MDS

Volkswagen Golf 88.7 Toyota Yaris 8x 44.7

Seat León 87.9 Toyota Corolla 8x 44.7

Mercedes-Benz A-Class 73.5 Range Rover Sport 8x 46.0

Top selling < 4-years-old by volume
Fastest selling < 4-years-old 

by Market Days Supply

Venda de usados cai 18,7% em termos homólogos

Contact: Andrés Macarro    anm@autorola.es
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Após um Setembro muito fraco, as vendas de 
automóveis usados online B2C melhoraram 
um pouco em Outubro, com vendas 23,3% 
acima do mês anterior, mas ainda eram 18,7% 
mais baixas do que em Outubro de 2021. A 
apenas dois meses do final do ano, as vendas 
acumuladas de automóveis usados online 
B2C baixaram 13,9% em relação a este 
período no ano passado, mas são 11,5% mais 
elevadas do que no mesmo período em 2020.

A questão dos elevados custos energéticos 
com impacto na venda de BEVs é um tema 
comum a quase todos os mercados e a 
Espanha não é excepção. As vendas de 
usados BEVs online B2C em Outubro foram 
36,0% inferiores às de Outubro de 2021. As 
vendas de Diesel também tiveram 
dificuldades, tendo caído 29,2% em termos 
homólogos, e as vendas de Gasolina caíram 
7,5% enquanto as vendas de Híbridos 
cresceram 4,9% durante o mesmo período.

No entanto, a procura continua forte onde a 
qualidade certa de BEVs pode ser obtida, 
resultando num aumento da rotação de stock 

de 30% em termos homólogos para 6,2x, o 
que significa que ainda estão a vender a 
velocidades semelhantes às dos outros 
grupos motopropulsores.

Os níveis de stocks usados online B2C no 
início de Novembro foram 1,6% inferiores aos 
do início do mês anterior, o que os deixa 5,8% 
mais baixos do que no mesmo ponto do ano 
passado e 15,6% mais baixos do que em 
Novembro de 2019.

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. Com o stock ainda abaixo 
dos níveis históricos, os preços médios dos 
automóveis usados online B2C no início de 
Novembro aumentaram mais 0,7 pontos 
percentuais em comparação com o início de 
Outubro e estão agora 12,3pp acima do final 
do ano passado.
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Make Model MDS Make Model Stock  turn MDS

Volvo V60 55.9 Volkswagen Polo 15x 24.6

Volvo V90 61.6 Renault Captur 14x 26.0

Volvo XC60 65.3 Kia Rio 13x 27.8

Top selling < 4-years-old by volume
Fastest selling < 4-years-old 

by Market Days Supply

Contact: Yngvar Paulsen    ypn@autorola.se
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Suécia Queda nas vendas de usados a Diesel e BEVs
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Em comparação com o mês anterior, as 
vendas de BEVs usados online B2C de 
Outubro tiveram um bom desempenho, com 
um aumento de 26% em termos mensais. 
Contudo, em comparação com apenas um 
ano antes, as vendas de BEVs diminuíram 
17,3%, seguidas de perto pelas vendas de 
Diesel, que diminuíram 16,5%. Estas quedas 
são consideravelmente superiores às sofridas 
pelas vendas de usados a Gasolina e Híbridos, 
que caíram 6,1% e 3,2%, respectivamente.

As vendas de automóveis usados online B2C 
em Outubro para todos os grupos 
motopropulsores foram 1,8% inferiores às de 
Setembro e 10,1% inferiores às de Outubro de 
2021. Faltando apenas dois meses para o final 
do ano, isto faz com que as vendas 
acumuladas em Outubro de 2022 sejam 
13,1% inferiores às dos primeiros dez meses 
do ano passado e 6,5% inferiores às do 
mesmo período em 2019.

A queda nas vendas resultou num aumento 
dos níveis de stocks. Os níveis de stocks de 
automóveis usados online B2C no início de 
Novembro são 4,6% superiores ao do mês 

anterior, 8,8% acima desta mesma altura no 
ano passado e 6,4% mais do que em 
Novembro de 2019.

A velocidade de rotação do stock também 
abrandou, com os BEVs a verem uma queda 
de 38% em termos homólogos na rotação de 
stock para apenas 4,3x em comparação com 
os automóveis usados a Gasolina, no outro 
extremo da escala, que caíram apenas 2% 
em termos homólogos, resultando numa 
rotação de 7,3x.

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. Com as vendas a 
cair e os níveis de stocks a subir, não é 
surpresa ver os preços médios dos 
automóveis usados online B2C a descer 0,2 
pontos percentuais em relação ao mês 
anterior e estão agora 4,2pp acima do final 
do ano passado.
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Make Model MDS Make Model Stock  turn MDS

Fiat Tipo 41.3 Kia Picanto 13x 27.5

Renault Clio 44.0 Hyundai Bayon 13x 28.2

Renault Mégane 47.0 Kia Stonic 12x 30.4

Top selling < 4-years-old by volume
Fastest selling < 4-years-old 

by Market Days Supply

Contact: Aslı GÖKER    asl@indicata.com.tr
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Preços dos usados caem 2,1pp num mêsTurquia

INDICATA Market Watch Novembro de 2022 - Edição 33

Os preços médios dos automóveis usados 
online B2C no início de Novembro estão 2,1% 
abaixo do início de Outubro, o que faz com 
que sejam três meses consecutivos de 
declínio em termos mensais. Embora isso 
possa parecer dramático, vale a pena lembrar 
que, em primeiro lugar, os preços ainda são 
111,9pp mais altos do que no final do ano 
passado. Em segundo lugar, 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, de modo que estes três meses de 
quedas são apenas um pouco mais do que 
normalmente se esperaria.

Os preços elevados não parecem estar a 
dissuadir os consumidores com as vendas de 
automóveis usados online B2C em Outubro 
19,8% mais elevadas do que em Setembro e 
6,2% acima de Outubro de 2021. A apenas 
dois meses do final do ano, as vendas 
acumuladas são agora 46% superiores às dos 

primeiros dez meses do ano passado e 11,2% 
acima do mesmo período em 2019.

Embora os níveis de stocks de usados online 
B2C no início de Novembro sejam 3,0% 
inferiores aos do início de Outubro, são 22,6% 
superiores aos do mesmo período em 2021.

Como vimos em outros mercados, o aumento 
dos preços da energia parece estar a ter 
impacto na venda de BEVs usados. As vendas 
de BEVs usados online B2C em Outubro 
foram 45,2% mais baixas do que em Outubro 
de 2021, enquanto a rotação de stocks caiu 
60% durante o mesmo período, resultando 
numa taxa de rotação de apenas 3,7x.

Embora os outros grupos motopropulsores 
tenham registado uma queda na rotação de 
stocks entre 56% em termos homólogos para 
os Híbridos, e uma queda de 22% e 25% para 
os usados a Diesel e a Gasolina, todos eles 
viram as vendas aumentar em termos 
homólogos. As vendas de usados online B2C 
a Diesel aumentaram 3,5%, as vendas de 
Híbridos aumentaram 6,2% e as vendas de 
Gasolina aumentaram 10,6% durante o 
mesmo período.
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Make Model MDS Make Model Stock  turn MDS

Ford Fiesta 50.5 Toyota Auris 15x 24.4

Volkswagen Golf 46.4 Range Rover Evoque 10x 34.4

Vauxhall Corsa 46.0 Mitsubishi Eclipse Cross 10x 34.8

Top selling < 4-years-old by volume
Fastest selling < 4-years-old 

by Market Days Supply

Reino Unido 

Contact: Jon Mitchell    jm@autorola.co.uk
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Vendas de usados Híbridos sobem 33,4% em termos homólogos
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As vendas de automóveis usados online B2C 
em Outubro foram 6,9% mais elevadas do 
que no mês anterior e 2,2% acima de 
Outubro de 2021. No entanto, isto não foi 
suficiente para ajudar a posição do ano até à 
data, que deixa 2022 8,3% abaixo dos 
primeiros dez meses do ano passado e 6,1% 
atrás do mesmo período em 2019.

Ao nível do grupo motopropulsor, as vendas 
de Híbridos superaram as dos outros grupos 
motopropulsores, aumentando as vendas 
em 33,4% em termos homólogos, embora a 
rotação de stock tenha caído 16% durante o 
mesmo período. Os BEVs também viram as 
vendas de Outubro aumentar em 15,5% em 
comparação com Outubro de 2021, mas, 
uma queda de 58% na rotação de stock, para 
apenas 3,8x, significa que são de longe o 
grupo motopropulsor mais lento a vender.

Os níveis de stocks no início de Novembro 
eram 1,3% inferiores aos do mês anterior, 
mas apesar de estarem 5,9% acima do ponto 
em que se encontravam no mesmo 
momento do ano passado, estão 9,7% abaixo 
do início de Novembro de 2019.

Embora um aumento mensal de 28% nas 
vendas de automóveis usados muito 
jovens, com menos de 1 ano de idade, 
indique um pequeno número de registos 
tácticos apoiados pelos Fabricantes, eles 
foram 23% inferiores ao que foi feito em 
Outubro de 2021.

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. Depois de um pequeno aumento 
na média dos preços dos automóveis usados 
online B2C no início de Outubro, os preços 
caíram durante o mês e, no início de 
Novembro, são agora 0,3 pontos percentuais 
mais baixos do que apenas um mês antes. 
Embora isto signifique que os preços médios 
são agora 4,0pp mais baixos do que no final 
do ano passado, eles ainda são 24,8pp mais 
altos do que no início de 2021.
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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

Guido Rickert – Germany
Sales Director INDICATA
Mobile: +49 160 2246 170
Email: gui@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: +48 505 029 381
Email: kst@indicata.pl

Paweł Grabarczyk – Poland
Indicata Business Development 
Manager
Mobile: +48 531 323 280
Email: pgr@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

Se você estiver interessado em entrar em contato com a INDICATA, veja abaixo uma lista de países
contatos ou cadastre-se pelo Indicata.com

Contatos do país INDICATA
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A 24 de Março de 2020 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?
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