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 A venda de Automóveis Novos deve 

continuar seu crescimento baseado na 

manutenção de um bom ambiente 

economico. 

 O Brasil em 2011 atingiu o posto de 6. 

maior mercado Mundial de vendas de 

veículos 

 Para 2011 a projeção de vendas é de 

3,7 milhões de veículos . 

 

 As projeções do setor indicam um 

crescimento médio anual de 8% para os 

próximos 5 anos, atingindo em 2016 a 

marca de mais de 5 milhões de veículos 

comercializados no país . As oportunidades 

continuam. 

 As maiores montadoras do mundo estão 

anunciando investimentos bilionários em 

fábricas no Brasil nos próximos anos. 

Investimentos anunciados de US$ 22 bi. 

 

 

 

 

 

 

Mercado  - Perspectivas 



Vendas líquidas e % do PIB – 1966/ 2010 

SOURCE: 2011 Brazilian Automotive Industry Yearbook 

A evolução do Mercado 



2009 2010 Crescto 

Carros de Passeio    23,991     25,886  7,9% 

Comerciais Leves      4,300       4,784  11,2% 

Caminhões      1,355       1,491  10% 

Onibus          317           332  4,7% 

Total    29,963     32,493   8,4% 

Estimativa da Frota Circulante (milhares) 

SOURCE: 2011 Brazilian Automotive Industry Yearbook 

Frota Circulante 



Participação de Seguros no PIB (%) 

O Mercado de Seguros Brasileiro 



AB  
C 
DE 

Milhões de habitantes 
 
 
Renda média (US$): 
AB = 1,695 
C   =     760 
DE =     459  

SOURCE: 2011 Brazilian Automotive Industry Yearbook 

A evolução sócio-economica do brasileiro 

Novos  AB  = 15,8 mi 

Aumento Frota periodo = 5 mi veículos 
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 Veículos: índice de distribuição 



Projeção frota prospectável 
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Producão de Autos no Mundo: 2010 vs 2000 

Veículos em milhões de unidade e % evolução 2010 vs 2000 



Projeção frota prospectável 

O que significam estas projeções em 5 anos? 

Vendas internas sem 
crescimento 

10.3 milhões (+44.3 %)de novos negócios 
prospectáveis  

Vendas internas com 
5% crescimento a.a. 

13.4 milhões (+57,1%) de novos negócios 
prospectáveis 

Vendas internas com 
8% crescimento a.a. 

15.3 milhões (+65.7%) de novos negócios 
prospectáveis 



Vendendo Seguro de Auto além preço….. 

■Preço é e será uma das principais 

variáveis de venda. Porém, sem projecões de 

queda. Novos consumidores, oportunidades e 

aumento da classe AB trazem boas 

perspectivas. 70% das vendas concentradas 

em populares e compactos. 

■Alta qualidade de entrega serviços de 

seguro. O mercado segurador (seguradoras e 

corretores) já entrega serviços de altíssima 

qualidade. Modelo de qualidade para outros 

setores da Economia.  

■Serviços e coberturas devem racionalizar 

custos e ajudar o corretor a vender mais e 

aproveitar um ciclo de especial 

oportunidade. Priorização de performance, 

simplicidade, agilidade e custo 

  



              Priorização de performance,  racionalização e custo: 

Serviços e seguros: ajudar a vender 

•Seguros e serviços performados, 

monitorados e de custo competitivo 

•Serviços que  ajudem o corretor a fechar 

negócios e descobrir outros ambientes  



  …..Brasil: 

• 78 milhões de internautas 
 

• +1,2mi a cada 3 meses. 
 

• 44% da população urbana. 
 

• 87% usuários de conectam , no 

mínimo,semanalmente. 
 

• 60mi de computadores, e chegará a 100mi em 2012 
 

• em 82, haviam 315 sites. Hoje: 174 milhões. 
 

• Em 2010 as compras on-line representaram R$ 14,8 

bi. 
 

• Terceiro maior veiculo de publicidade. 

 

 ....Liberdade de acesso: transparência 
 

A Internet  no Brasil, em alguns números 

http://www.asmallworld.net/home


 Motivos que fazem os clientes deixarem uma 

empresa: 

 

•5% Relacionamento pessoal  

•13% Outras razões (mudanças, orçamentos, falecimento, etc...) 

•14% Insatisfação com o produto ou serviço 

•68% Por se sentirem tratados com indiferença...... 

Fonte: SBA – Small Business Administration - USA 

Detalhes em  www.annbarrblog.com 

Vendendo Seguro de Auto além preço….. 



Murilo Setti Riedel :   mriedel@ hdi.com.br 

 

                 Muito Obrigado! 


