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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A situação atual no setor automotivo preocupa em relação ao cenário de crise 

financeira, afetando o mercado como um todo, tendo como consequência à queda nas vendas, 

demissão de funcionários, reengenharia nas empresas. OBJETIVO: Analisar o comportamento 

de vendas de veículos automotivos em uma revenda de Monte Carmelo-MG no período de 2012 

a 2017. METODOLOGIA: Para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizada uma pesquisa 

exploratória com abordagem quantitativa. Foi realizado também um estudo de caso, no qual 

foram analisados alguns dados referentes às vendas realizadas em uma revenda de veículos em 

Monte Carmelo-MG no período de 2012 a 2017. Para a elaboração deste estudo de caso, foram 

analisados dados referentes a fatores como o sexo, a idade e a origem dos compradores, a marca 

e o ano de fabricação dos veículos vendidos, e o índice de vendas realizadas no decorrer de cada 

ano do período analisado. RESULTADOS: Para o parâmetro da distribuição dos compradores 

em relação ao sexo, verificou-se que 257 compradores eram do sexo feminino, o que equivale a 

quase 21% do total, e 980 são do sexo masculino, ou seja, os homens compram mais veículos 

que as mulheres. Os compradores com idades entre 18 e 40 anos são responsáveis por mais de 

50% das compras, devido ao estilo de vida e necessidade de possuir um veículo. O menor índice 

de compras é por compradores acima de 70 anos. Nessa idade torna-se comum os riscos de 

apresentarem problemas de saúde ou de visão, assim reduzindo as condições favoráveis de 

assumir a direção de um veículo. Pode-se observar que a maior parte das vendas são realizadas 

para compradores de Monte Carmelo, sendo vendidos mais de 800 carros no período de 2012 a 

2017. É possível observar que as pessoas preferem veículos de marcas mais populares como 

Volkswagen, Chevrolet, Fiat e Ford, possivelmente devido ao valor mais acessível e a facilidade 

de manutenção. No período analisado, foi possível constatar que as pessoas têm preferência por 

veículos fabricados entre 2001 e 2010. As vendas realizadas entre os anos de 2012 a 2015 
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tiveram um aumento gradativo, porém nos anos de 2016 e 2017 houve uma queda significativa, 

isto devido a crise na economia do país.  CONCLUSÃO: Conclui-se que haverá uma melhora 

nas  

 

vendas no setor automotivo. De acordo com a empresa estudada mostrou-se que as vendas são 

maiores no período em que o IPVA e demais impostos são pagos pelas agencias sendo assim a 

empresa deve lançar um marketing para que esse ritual seja constante, ou seja, obter melhoras 

nas vendas ao longo do ano. 
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