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Enquadramento
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.

O que é o Observatório
INDICATA?
O Observatório INDICATA assume duas formas
1. Documentação periódica - Análises

regulares do mercado disponíveis para todos
no website INDICATA (este documento).

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

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

• 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”.
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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".
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Sumário Executivo
• Os mercados Alemão e Austríaco começaram
recentemente a sair do bloqueio (os primeiros
na Europa a facilitar as restrições às vendas
por parte dos comerciantes de automóveis
(Áustria, 14 de Abril / Alemanha, 20 de Abril).
• Ambos os mercados tiveram uma rápida
recuperação nos volumes, a Áustria para 80%
dos números pré-bloqueio e a Alemanha
(mais rápida e maior) para 90%.

• Os consumidores parecem comportar-se de
forma idêntica aquando da saída da última
recessão e a comprar carros como uma
espécie de auto compensação emocional
após o duro período de bloqueio. Enquanto o
mercado na Alemanha está em 90% do
volume pré-crise, o mercado de carros
desportivos está em 130% (um aumento de
40%) e na Áustria o mercado está em 110%
um aumento de 30% no mercado.

• Os grandes mercados bloqueados (Itália,
Espanha, França e Reino Unido) não
mostram qualquer movimento. Ao
contrário de alguns dos países mais
pequenos (Portugal e Polónia), onde o
comercio automóvel começa a dar sinais
positivos.
• Embora tenha havido uma rápida
recuperação na Áustria e na Alemanha,
vários fatores podem signiﬁcar que uma
recuperação semelhante possa não ocorrer
noutros mercados.
- Consumidores com maior poder de
compra
- Economias mais resilientes com reservas
ﬁnanceiras mais robustas
- Menos infecções e mortes (um efeito
psicológico menos negativo nos
consumidores)
- Bloqueios mais curtos e brandos.
• A Alemanha provou a sua resiliência na
última recessão, caindo apenas 5%,
enquanto outras economias tiveram
impactos no negócio de usados mais
profundos e durante períodos muito mais
longos.
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• Nos países com bloqueio parcial,
também estamos a ver um
aumento na actividade e
conﬁança do consumidor.
- Holanda volta a 90% / Suécia
volta a 98% / Dinamarca volta a
102% dos números
pré-bloqueio.
• Portugal, Polónia e Bélgica (em
menor grau) mostram alguns
sinais de negociação, apesar de à
data da análise não haver ainda
levantamento oﬁcial das medidas
restritivas à abertura dos stands.

• A Suécia realmente puxou dos
seus galões ambientais com um
crescimento maior que 30% nos
volumes de híbridos e elétricos
(versus uma redução de 2% no
volume total).
• Não há novidades signiﬁcativas
na evolução dos preços, mesmo
em mercados recém-abertos.

• A transição das motorizações
Diesel para a Gasolina parece
estar a acelerar, com uma quota
de mercado signiﬁcativa a oscilar
para a Gasolina em apenas 2
meses.

- O mercado mais aberto, a
Suécia, tem a maior queda de
preço desde fevereiro (-4,4%).
- A Turquia, apesar de continuar a
avançar, está estagnada em
relação aos rápidos aumentos
anteriores (+ 10,1%)
- A Alemanha mostra como, em
recessão, os carros maiores são
os mais afetados.

- Polónia 9.8% / Suécia 9.2% /
Dinamarca 6.5% / Alemanha
6.2%
- Todos os mercados em
recuperação tiveram uma
oscilação de 7.1% (AT NL DK DE
SE PL).
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Austria e Alemanha - Abrandamento do bloqueio
Em Abril, dois mercados ﬁzeram
mudanças signiﬁcativas nas
medidas de distanciamento social
em relação ao comércio de
automóveis.

Austria

Inicialmente, a Áustria (14 de abril)
permitiu que comerciantes de
automóveis com stands de
exposições com menos de 400m2
fossem abertos pela primeira vez
desde o início do bloqueio, a 15 de
Março. Desde o dia 1 de Maio
todos os comerciantes podem
vender sem restrições.
Logo de seguida, no dia 20 de Abril,
foi a Alemanha, após forte “lobby”
da VDA (Associação Automóvel
Alemã).
A recuperação na Áustria, relatada
no nosso último relatório do
Observatório INDICATA (20 de
Abril), continuou, com o mercado
agora em cerca de 80% dos valores
pré-bloqueio.
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Germany

A recuperação na Alemanha foi ainda
mais rápida, com o mercado retornando a 90% dos volumes de Março.

Na Alemanha, parece haver um elemento
de compensação emocional pós-bloqueio,
com o crescimento mais signiﬁcativo
vindo do segmento de carros desportivos
e carros de luxo.
Dito isto, carros grandes e executivos são
os segmentos que menos recuperaram.
Contrastando, os Austríacos adotam uma
abordagem mais conservadora, com os
carros desportivos a subir 10%, mas os
carros do segmento C a subir 20% (ambos
num mercado com uma queda de 20%).
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Em bloqueio parcial - A conﬁança dos
consumidores aumenta
A Dinamarca, Holanda, Suécia e Turquia são todos os
países que adotaram medidas de distanciamento social
mais brandas, permitindo que o comércio automóvel
continuasse.

Nos países de media dimensão com
bloqueio parcial, houve um ambiente e
um conjunto de dados muito variado.

Olhando para os países nórdicos, a Suécia tinha sido o
país mais resistente da Europa, com o menor bloqueio.
Inicialmente caindo para 80% dos níveis anteriores, a
Suécia recuperou para 98% dos volumes do início de Março.

Na Holanda, a conﬁança do consumidor
também está a voltar. Embora as vendas
inicialmente tenham caído, elas
recuperaram agora para 90% dos
números do início de Março.

Os consumidores da Dinamarca sofreram mais, sendo o
segundo país depois da Itália a entrar em bloqueio. Com
alguma negociação possível, os volumes caíram para 60%
do volume normal, mas com a progressiva ﬂexibilização
das medidas, o mercado recuperou e, de fato, em 102%
encontra-se marginalmente alto.

O ambiente da Turquia é mais
complexo. O Presidente Erdogan tem
vindo a implementar uma série de
bloqueios de 2 a 4 dias, seguidos de
uma diminuição das restrições. Da
perspectiva dos dados, o gráﬁco de

Denmark / Sweden
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vendas tornou-se um pouco irregular.
Aparentemente, houve uma queda nos
volumes em meados de Abril, que agora
parece totalmente revertida. Na
realidade, vemos esses números em
função da volatilidade dos anúncios que
analisamos. Os nossos sistemas são
projetados para reconhecer uma venda
quando o anúncio é removido de um
site. No entanto, corrigimos as leituras
se o carro for anunciado novamente
num site poucos dias depois. Para obter
uma tendência real da Turquia, devemos
considerar o cenário atual de 14 dias, o
que signiﬁca que o país é mais estável
em cerca de 60 a 65% do normal.
Netherlands / Turkey
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Bloqueio total…permanece em bloqueio total
– mas o que é que acontece à saída?
Os mercados em Espanha, Itália,
França e Reino Unido, permanecem
fechados, com apenas alguns
comerciantes de usados a atualizar
os seus stocks e algumas transações
on-line a serem concretizadas (daí
alguns sinais de vida). No entanto, a
maioria dos volumes de negociação
corrente parou.

Spain France UK Italy

Claramente, as experiências da
Alemanha e da Áustria são um bom
presságio para a abertura desses
mercados fortemente fechados. Há
sinais de que os quatro tomarão
medidas provisórias para ﬂexibilizar
o mercado nos próximos dois meses.
No entanto existem diferenças. A
rápida recuperação da Alemanha e
da Áustria pode ser impulsionada
por consumidores mais abastados e
economias mais fortes, que são
signiﬁcativamente menos afetadas
pela infeção.
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DIFERENÇAS ECONÓMICAS

ESCALA DE INFEÇÃO

O gráﬁco abaixo mostra o PIB per capita dos
principais mercados bloqueados versus Áustria e
Alemanha.

Em 4 de Maio, a Áustria regista 1.734
casos, 67 mortes por milhão de registos, a
Alemanha registrou 1.978 e 83,
respectivamente.

De facto, mostra como o Reino Unido está numa
posição muito mais fraca do que quando entrou na
última recessão. Espanha estava "apenas" 9.038
dólares atrás da Alemanha na última recessão. Em
2018 (últimos dados completos do Banco Mundial),
a diferença aumentou para 17.233 dólares.
GDP Per Capita / US$

Isso compara-se à Espanha em 5.311
casos e 544 mortes por milhão e à Itália
em 3.505 e 481, respectivamente.
O Reino Unido (com 2.807 casos e 423
mortes) e França (com 2.596 casos por
milhão e 386 mortes) são apenas
marginalmente melhores e ainda assim
muito piores que a Alemanha.
A duração e a profundidade do bloqueio
podem impedir tal ressurgimento nesses
países em comparação.
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Igualmente digna de nota foi a resiliência
do mercado alemão na última recessão.
A Alemanha caiu apenas 5% entre 2007 e
2009 e depois realizou uma recuperação
mais do que completa.
Para o resto da Europa não foi tão fácil,
com muita dor nos valores residuais (para
sustentar a procura) e a recuperação a
demorar muitos anos.
A Alemanha iniciou esta recessão
relativamente muito mais forte que a
última. Só porque a Alemanha recuperou
rapidamente, não signiﬁca que o resto da
Europa também o fará.

10

Polónia, Bélgica e Portugal
– Sinais de optimismo?
A Polónia teve algumas medidas de
alívio das restrições desde 14 de Abril,
enquanto o país se prepara para as
eleições de 10 de Maio. Oﬁcialmente,
o comércio de automóveis não era
permitido até ao dia 4 de Maio. No
entanto, a partir do dia 14, o dados
mostram que o consumidor Polaco
procurou carros e foi atendido.

Belgium Poland Portugal

Também na Bélgica e em Portugal
houve algum movimento de subida.
Existem alguns sinais de retoma lenta
da procura sustentada pelos canais
online e pelas redes de contactos dos
operadores de retalho.
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A descida do Diesel aumenta – Um mundo mais
focado no meio ambiente?
Quando a Europa saiu da última
recessão, para os que ainda
trabalhavam, houve um certo
factor compensação emocional.
Os consumidores que tiveram a
sorte de não perder o seu
emprego aproveitaram os valores
residuais mais baixos e
começaram a comprar carros
desportivos e grandes SUV's
(aumentando assim os preços).
Desta vez, vemos a mesma
tendência inicial (pelo menos em
carros desportivos) na Alemanha e
na Áustria - os principais mercados
em recuperação.
No entanto, há um pensamento
de que, num mundo pós COVID, o
consumidor irá ter um
comportamento muito mais amigo
do ambiente. Será que o aumento
do sentimento de proteção do
planeta e da própria raça humana
acelerará as mudanças no
comportamento de compra?

Observando a atividade de
carros usados para os mercados
em bloqueio parcial, há uma
sugestão de que esse pode ser o
caso.
A Polónia não estava
oﬁcialmente fora do
conﬁnamento quando este
conjunto de dados foi recolhido,
mas mesmo conﬁnada, o
consumidor parece estar a ter
um comportamento muito mais
amigo do ambiente do que antes.

A Polónia registou uma variação
maior de 9,8%, com a quota do
diesel de 6,0%.
A Dinamarca e a Alemanha
também mostram uma oscilação
de 6,5% e 6,2% de diesel para
gasolina, respectivamente.

Em todos os mercados em
recuperação, a quota dos
híbridos passou de 2,6% para
3,1% (um aumento de 18%). De
facto, também aqui a Suécia
lidera o caminho com um
aumento de 33% no volume de
veículos elétricos e um aumento
de 32% no volume de híbridos.

Os países Nórdicos têm sido
tradicionalmente mais amigos do
ambiente do que o resto da
Europa, e podemos ver essa
tendência a aumentar.
Na Suécia, o mercado do diesel
perdeu 5,7%, com a gasolina a
ganhar 3,6% (uma variação de
9,3%). Uma mudança desta
magnitude em apenas 3 meses é
notável.
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Desenvolvimento dos preços – Ainda não há
mudanças signiﬁcativas no retalho
Desde a 1ª Edição do Observatório INDICATA, existe uma
clara correlação entre os mercados que permaneceram
abertos e a taxa de redução nos preços de retalho. Os
mercados que permaneceram abertos tiveram as maiores
quedas de preços, e isso permaneceu geralmente verdadeiro
durante todo o tempo (Polónia e Portugal foram exceções,
embora com operações online em funcionamento).
O Reino Unido manteve os preços, uma vez que os
comerciantes tiveram um tempo muito limitado para reagir
ao bloqueio. Por outro lado, a Suécia, o mercado mais aberto,
caiu constantemente de preço, atingindo agora 4,4%.
No geral, a Áustria permaneceu resiliente, sem alterações
signiﬁcativas nos preços de retalho desde a reabertura do
mercado automóvel.
A Alemanha foi um pouco mais afetada que a Áustria,
tendo estado num bloqueamento mais ligeiro. Dito isto,
também aqui ainda há uma correção rápida dos preços
globais desde a abertura.
Igualmente, não há diferença estatística na mudança de
preço entre Diesel e Gasolina. Assim, embora exista uma
clara diferença de atratividade entre os dois tipos de
combustível, nenhuma ação material foi tomada pelos
comerciantes para compensar (ainda).
Há, no entanto, uma diferença material no posicionamento
de preços de diferentes segmentos de carros. Como na
entrada da última recessão, "quanto maiores são ... maior a
queda". Essa tendência é vista agora nos dados Alemães.
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Preços continuação
Os carros pequenos permanecem
resistentes, mas mesmo um
pequeno aumento no volume de
carros de luxo não reverteu a direção
negativa dos preços.
Os carros desportivos também não
reduziram signiﬁcativamente; no
entanto, se o sucesso nas vendas
continuar, podemos até ver aqui no
futuro um aumento.
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INDICATA country contacts
If you are interested in contacting INDICATA, please see below a list of country
contacts or register through Indicata.com
Jon Mitchell – UK
UK Sales Director
Mobile: +44 7714 398799
Email: jm@autorola.co.uk
Pierre-Emmanuel BEAU – France
Country manager
Téléphone: +33 (0)1 30 02 89 01
Mobile: +33 (0)6 62 43 09 66
Email: peb@autorola.fr
Leyre Delgado – Spain
INDICATA Product Management
Phone: +34 91 781 64 54
Mobile: +34 630 246 158
Email: lde@autorola.es
Sandra Sequerra – Portugal
Solutions & INDICATA Business
Unit Manager
Phone: +351 271 528 135
Mobile: +351 925 299 243
Email: sas@autorola.pt
Alberto Ongari – Italy
Head of INDICATA Italy
Autorola.it
Mobile: +39335208233
Email: ao@autorola.it

Andreas Steinbach – Austria
Autorola | Market Intelligence |
INDICATA
Oﬃce: +43 1 2700 211-90
Mobile: +43 664 411 5642
Email: ash@autorola.at
Lars-Alexander Lilje – Germany
Key Account Manager
Telefon: +49(0)40/180 370 20
Mobile: +49 (0)176/180 370 20
Email: lal@autorola.de
Jurgen Claus – Belgium
International Business
Development Manager
Phone: 0032 (0)3/887 19 00
Mobile: 0032 (0)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
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Country Manager
Autorola.se
Mobile: +46 736871920
Email: ypn@autorola.se
Thomas Groth Andersen – Denmark
Country Manager
Bilpriser.dk
Mobile: +4563147057
Email: tga@bilpriser.dk
Michał Wojciechowski – Poland
Dyrektor Zarządzający
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