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Referências

A taxa de juros para financiamento de veículos e a renda per capita real mostraram

que de fato interferem na quantidade emplacada do ponto de vista estatístico.

Políticas setoriais, como a redução do IPI também influenciou a demanda.

A hipótese de que o setor é oligopolizado foi confirmada e a outra hipótese de que

a queda na concentração industrial gera queda nos preços, também se mostrou

verdadeira.

Considerações Finais

Uma análise da concentração industrial do setor automobilístico no período de 2003 a 2015.
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O interesse de estudar sobre a concentração do setor

automobilístico se deu devido à sua importância na

economia, a facilidade de encontrar dados e também a

probabilidade de fazer uma revisão bibliográfica reforçada

visto que há muitas pesquisas destinadas a indústria

automobilística. Para diferenciar este trabalho do restante,

pretendi observar com mais atenção as categorias de

automóveis que compõem este setor. Para confrontar o

senso comum com teorias econômicas foi feita uma análise

da média ponderada dos preços nas categorias estudadas.

Resumo

Avaliar a estrutura de mercado, partindo do pressuposto que

o setor de automóveis seja oligopolizado, para tal foram

feitos os cálculos da razão de concentração (CR) e pelo

Índice Hirschman-Herfindahl (HH).

Objetivo

Revisão Bibliográfica
Principais livros de teoria econômica

Estudos relativos a indústria automobilística

Método Estatístico
Coleta de dados em nas principais instituições de pesquisa

Aplicação dos dados coletados utilizando ferramentas da teoria econômica

Metodologia

Referencial Teórico e Revisão Bibliográfica
• Sustentação teórica de: Oligopólio, concentração de mercado e 

Análise de Regressão;

• Características da indústria e pesquisas sobre concentração de 

mercado

Indústria Automobilística e Variáveis Econômicas
• Como é caracterizada a indústria automobilística e valores totais;

• Indicadores de conjuntura econômica que podem afetar a demanda;

• Políticas voltadas ao setor automobilístico;

• Aplicação econométrica dos dados apresentados no capítulo.

Segmentos do Setor Automobilístico
• Desempenho das empresas no mercado de automóveis;

• Atuação das empresas nos segmentos de Veículo de Entrada, Hatch

pequeno, Sedan médio e SUVs;

• Concentração da indústria e das categorias de veículos;

• Comportamento dos preços nos segmentos observados.
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