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Sumário

Esta pesquisa teve como objetivo identificar e valorar os atributos dos calçados sociais

masculinos que possuem a preferência do consumidor no município de São Paulo. Para

isso, o trabalho utilizou a teoria dos atributos proposta por Lancaster (1966) e o método

de preços hedônicos de Rosen (1974). Para a precificação dos atributos dos calçados

sociais masculinos foi desenvolvido um modelo de regressão múltipla com variáveis

dummy para a identificação e precificação das características desses calçados.

Os resultados obtidos indicam que o atributo que mais impacta em termos de valor no

mercado paulistano é se o cabedal é feito de couro do tipo cromo alemão, cujo valor

aumenta o preço final do produto em R$ 593,92

Outro achado interessante e significativo para a formação do preço de varejo dos

calçados é que se ele é ofertado distritos populares, seu preço final é reduzido em de R$

75,05. Isso indica que as lojas realmente fazem um esforço para ajustar o preço do

produto ao mercado consumidor em que estão operando.

Porém é necessário ressalvar que o processo de amostragem interfere nos resultados

obtidos, e por isso, uma nova pesquisa, com uma base de dados mais abrangente, pode

encontrar um resultado diferente e mais próximo da realidade de mercado.

Mas isso não invalida este trabalho, que pode no mínimo oferecer um caminho seu

aprofundamento, ao mesmo tempo em que pode ajudar os varejistas de calçados a

melhorar seu portfólio de produtos.



Plataforma Teórica

• O calçado é um artigo cuja existência possui pelos 40 mil anos.

• Já foi elaborado em couro cru, madeira, palha e tecidos e mesmo em plástico (dias

de hoje).

• Foi utilizado para diferenciar estratos sociais bem como indicar o nível social do

indivíduo.

• Atualmente também outras atribuições especializadas, como calçados esportivos,

chegando mesmo a ser artigo, de luxo, como fabricados pelo designer Salvatore

Ferragamo, por exemplo.



Indústria Calçadista Mundial - Produção

Descrição 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Δ% 

Média de 

expansão 

anual 

Produção 16.887 16.611 17.592 18.417 18.820 19.883 17,7% 3,5% 

Importação 8.290 8.345 9.021 9.232 9.173 9.574 15,5% 3,1% 

Exportação 10.435 10.079 10.987 11.455 11.454 12.005 15,0% 3,0% 

Consumo 14.742 14.877 15.626 16.194 16.539 17.452 18,4% 3,7% 

% da 

importação 

sobre o 

consumo 

56,2% 56,1% 57,7% 57,0% 55,5% 54,9%   

% da 

exportação 

sobre a 

produção 

61,8% 60,7% 62,5% 62,2% 60,9% 60,9%   

 

Fonte: Adaptado de IEMI (2014: p.25; 2015: p.22)

TABELA 3 - Evolução mundial da produção entre 2008 e 2013 em milhões de pares 



Indústria Calçadista Mundial - Produção

Blocos Econômicos 
Produção 

Milhões de Pares Participação (%) 

1. Ásia 16.320 82,1% 

2. América do Sul 1.249 6,3% 

3. África 748 3,8% 

4. Europa Oriental 515 2,6% 

5. Europa Ocidental 420 2,1% 

6. América do Norte e 

Central 
367 1,8% 

7. Oriente Médio 262 1,3% 

8. Oceania 1     0,0%
( * )

 

Total 19.882 100,0% 

 

(*) 0,01%

Fonte: Adaptado de IEMI (2015: p.24)

TABELA 4 – Produção mundial por regiões em 2013



Indústria Calçadista Mundial - Produção

Países 

Produção 

Milhões de Pares Participação no mercado (%) 

1.  China 11.353 57,1% 

2.  Índia 2.480 12,5% 

3.  Brasil 900 4,5% 

4.  Vietnã 779 3,9% 

5.  Indonésia 695 3,5% 

6.  Nigéria 384 1,9% 

7.  México 266 1,3% 

8.  Paquistão 237 1,2% 

9.  Tailândia 221 1,1% 

10. Itália 202 1,0% 

11. Irã 170 0,9% 

12. Turquia 167 0,8% 

13. Argentina 121 0,6% 

14. Bangladesh 100 0,5% 

15. Espanha 92 0,5% 

Subtotal 18.167 91,4% 

Outros países 1.715 8,6% 

Total 19.882 100,0% 

 

Fonte: Adaptado de IEMI (2015: p.25)

TABELA 5 – Produção mundial por regiões em 2013



Indústria Calçadista Mundial - Exportação

Países Milhões de US$ Participação (%) Milhões de pares Participação (%) 

1.  China 48.145 41,2% 8.667 72,2% 

2.  Vietnã 11.501 9,9% 490 4,1% 

3.  Indonésia 3.755 3,2% 344 2,9% 

4.  Itália 10.719 9,2% 220 1,8% 

5.  Bélgica 5.104 4,4% 196 1,6% 

6.  Alemanha 4.701 4,0% 185 1,5% 

7.  Países baixos 3.366 2,9% 156 1,3% 

8.  Índia 2.268 1,9% 152 1,3% 

9.  Reino Unido 1.881 1,6% 141 1,2% 

10. Espanha 3.008 2,6% 140 1,2% 

11. Brasil 1.095 0,9% 123 1,0% 

12. Tailândia 691 0,6% 98 0,8% 

13. Eslováquia 921 0,8% 95 0,8% 

14. Turquia 607 0,5% 93 0,8% 

15. França 2.717 2,3% 88 0,7% 

Subtotal 100.479 86,1% 11.188 93,2% 

Outros países 16.270 13,9% 817 6,8% 

Total 116.749 100,0% 12.005 100,0% 

 
Fonte: Adaptado de IEMI (2015: p.28)

TABELA 8 – Principais países exportadores de calçados em 2013



Indústria Calçadista Mundial - Importação

• Cinco dos principais países importadores:

• Estados Unidos – US$ 25 Bilhões / 22,5% de participação

• Japão – US$ 6 Bilhões / 5% de participação

• Alemanha – 9 Bilhões / 8% participação

• Reino Unido – US$ 6 Bilhões / 6% participação

• França – US$ 7 Bilhões – 6% participação



Indústria Calçadista Brasileira - Perfil

• Produção de aproximada de 900 milhões de pares/ano (IEMI, 2014)

• Composto por cerca de 8.000 empresas (IEMI, 2015)

• Emprega aproximadamente 340.000 pessoas (IEMI, 2015)

• Exportou 129 milhões de pares (IEMI, 2014)

• Gerou US$1,06 Bilhão com exportações (IEMI, 2014)

• Exportou para 150 países (IEMI, 2014)

• A questão dos produtos chineses - Dumping



Método dos Preços Hedônicos

d0

d1

d2

Curva 
de 
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Curvas de 
demanda
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preços 

hedônicos

Característica

Preço

Fonte: Adaptado de Aguirre e Faria (1997: 394)

Figura 24 – Função de preços hedônicos para uma determinada característica



Modelos

• Lancaster (1966) – demanda baseada na cesta de atributos dos bens e não nos

bens em si – função utidade substitui os produtos por cestas de características

• Rosen (1974) – modelo de oferta e demanda baseado nas características dos

produtos – mercado perfeitamente competitivo – em equílíbrio, o valor de qualquer

bem econômico é baseado nos atributos que ostenta

• 1ª fase – preço é definido em função das características intrínsecas – função

diferenciável

• 2ª fase – função diferenciável será a variável dependente em função dos

aspectos intrínsecos que afetam a oferta e a demanda daquele bem



Modelo de Pesquisa

ABORDAGEM  DOS 
PREÇOS HEDÔNICOS

p(c) = p (c1, c2, ..., ck)

p(c) = preço das 
características

ABORDAGEM DOS 
ATRIBUTOS

u(x) ≠ u (c)

x = cesta de bens
c = cesta de 

características

FORMA FUNCIONAL DA REGRESSÃO HEDÔNICA
(1ª fase do Modelo de Rosen ,1974)

CARACTERÍSTICAS DOS 
CALÇADOS SOCIAIS 

MASCULINOS

IDENTIFICAÇÃO DOS ATRIBUTOS QUE IMPACTAM 
OS PREÇOS DOS CALÇADOS SOCIAIS MASCULINOS 

NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

MÉTODOS ECONOMÉTRICOS 1ª ETAPA

2ª ETAPA

3ª ETAPA

Fonte: Pesquisa (2017)

Figura 2 – Esquema de argumentação da tese



Problema de Pesquisa

 Quais são os preços implícitos das características

intrínsecas e extrínsecas dos calçados sociais masculinos

comercializados no varejo do município de São Paulo?



Objetivos

• Geral

– Mensurar os preços implícitos dos atributos dos calçados sociais masculinos

utilizando o método de preços hedônicos

• Específicos

– Estabelecer quais são os atributos relevantes para a formação do preço de

venda dos calçados sociais masculinos;



Procedimentos Metodológicos

• Pesquisa de caráter transversal,de natureza quantitativa, descritiva e aplicada

• Análise de regressão linear múltipla

• Linktest para avaliar a escolha da forma funcional do modelo

• Teste Reset para avaliar a escolha da forma funcional e se existem variáveis

omitidas

• Teste AIC (critério de informação de Akaike) – BIC (critério bayesiano de

informação) – teste utlizado para seleção de modelos

• Correção de Huber-White (robust standard errors) – para corrigir a

heterocedasticidade



Loafer

Modelos de Calçados Empregados na Tese

Oxford

Derby Monk

Brogue

Side Gore



Banco de Dados da Pesquisa

• 1.120 observações que foram coletadas entre 20 de junho a 21 de novembro de

2015

• Coleta realizada em 21 lojas físicas e em seus sites

• 28 itens no roteiro de pesquisa (19 efetivamente utilizados no processamento)

(Quadro 1)



Quadro 1 – Atributos

Características extrínsecas Características intrínsecas 

Localização da loja Composição do cabedal 

Tipo de canal de distribuição Cor 

Região da cidade de São Paulo Acabamento no cabedal 

Classificação dos distritos municipais de São Paulo Forro 

Marca do calçado Solado 

Preço Bico 

Liquidação Laço 

Promoção Salto 

Parcelamento Acabamento de superfície 

Número de parcelas Fivela 

Modelo de calçado social masculino Outros componentes 

Agrupamento do tipo de calçado  

Origem do calçado  

Origem do calçado nacional  

Origem do calçado estrangeiro  

 
Fonte: Pesquisa (2017).



Amostra – Estatística Descritiva

• Das 21 lojas físicas visitadas, 11 (52%) estavam situadas na rua, e 10 (48%) em

shopping-centers.

• 17 (81%) são lojas de rede, e 4 (19%) são lojas independentes.

• 10 (48%) são lojas de marcas próprias e 11 (52%) eram multimarcas.

• 5 (24%) destas lojas estão localizadas na Zona Oeste; 3 (14%) estão na Zona Norte;

7 (33%) na Zona Sul; 3 (14%) na Zona Leste; e 3(14%) na Zona Central.

• Foram encontradas 55 marcas de calçados masculinos diferentes durante a

elaboração do banco de dados



Estatística Descritiva - Preço

N Válido 1.120

Ausente 0

Média 248,41

Mediana 219,99

Moda 169

Desvio-padrão 123,161

Preço mínimo R$ 50,00

Preço máximo R$ 1.000,00

Percentis  25 R$ 179,90

Percentis  50 R$ 219,99

Percentis  75 R$ 299,90

Fonte: Pesquisa (2017).



Análise dos Resultados: Formas Funcionais 

Empregadas

Modelo Equação
Variável 

dependente

Variável 

independente
Interpretação de β Elasticidade

Linear

Nível-Nível ou 

LIN-LIN

Y = ß1 + ß2X y x ß2 ß2 (X/Y)

Exponencial, 

LOG-Nível ou 

LOG-LIN

lnY = ß1 + ß2X Ln(y) x ß2(Y) ß2X

Logarítmico, 

Nível-LOG ou 

LIN-LOG

Y = ß1 + ß2lnX y Ln(x) ß2(1/X) ß2/Y

Duplo 

logarítmico, 

função de poder

ou LOG-LOG

lnY = ß1 + ß2lnX Ln(y) Ln(x) ß2(Y/X) ß2

Fonte: Naslavsky, (2010:69), Gujarati (2006:154) e Fouto, Angelo e Luppe (2009: 176)

Quadro 17 – Sumário das principais formas funcionais empregadas em preços 

hedônicos



Análise dos Resultados

• Regressão múltipla usando stepwise (α = 5%).

• Eliminação de variáveis com VIF (Variance Inflation Impact) > 10.

• Não foi utilizada a transformação de Box-Cox.

• Escolha da forma LIN-LIN por possuir bom R2 (0,7880).

• Retirada de outliers multivariados (distância de Cook) – eliminação de 63 casos.



Análise dos Resultados

• Regressão final

PV = 318,5565 – 9,548842 MOD1 – 18,09449 REG01 – 19,92589 LOC + 10,62437 

FIV + 24,01827 COU2 – 44,76934 + 24,01827 COU2 – 44,76934 REG04 –

36,67595 CAN – 63,4011 REG03 – 47,59493 SURF1 – 39,91071 SOL1 – 38,01952 

MARCA – 46,42343 BIC + 13,83376 NPARC – 75,04705 CLAS – 77,83178 SOL2 + 

593,923 COU4

R2 = 0,7998

R2 ajustado = 0,7968

f (16, 1.104) = 259,74 

Prob > F = 0,0000

Erro padrão de estimativa = 44,007

N = 1.057 observações válidas



Distribuição dos Resíduos – Histograma com Curva 
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Fonte: Pesquisa (2017).



Resultados

• É importante salientar que os atributos identificados seriam aqueles que possuem

maior preferência pelo consumidor.

• Achados:

• Preço básico do calçado social masculino – R$ 318,56 (pela amostra)

• Variáreis importantes identificadas:

• Variável Localização – Lojas de shopping vendem sapatos mais

baratos – desconto de R$ R$ 19,93 - do que as que estão localizadas

na rua.

• Variável Canal de Distribuição – Lojas independentes vendem os

calçados com preços mais baixos em R$ 36,68 quando comparado com

as lojas de rede.

• Os sapatos são mais baratos na Região Sul da cidade.



Resultados

• Quando a marca é pouco conhecida, há um desconto de R$

38,02 no preço de venda.

• No caso do número de parcelas existe um aumennto no preço

final do calçado.

• O modelo Side Gore aumenta o preço do calçado em R$ 9,55.

• A utilização de couro do tipo cromo alemão no calçado

aumenta o preço do calçado em R$ 593,92.

• Quando o solado é de borracha isso faz com que o preço final

do calçado tenha um desconto sapato se torna mais barato em

R$ 77,83.



Resultados

• O acabamento do tipo fosco torna o calçados mais barato em R$ 47,59.

• Sapatos com bico quadrado ou afilado são mais baratos em R$ 46,42 em

comparação com aqueles com bico redondo.

• A presença de fivela no calçados aumenta o preço em R$ 10,62.



Limitações da Pesquisa

• Estudo montado em cima de revisão bibliográfica .

• A amostragem obtida para a pesquisa foi baseada em acessibilidade

(intencional).



Sugestões de Novas Pesquisas

• Elaboração de um modelo para previsão de demanda de calçados sociais

masculinos no município de São Paulo.

• Utilização de classificação de renda atualizada para identificação das preferências

dos consumidores de calçados sociais masculinos por região.

• Utilização do método de preços hedônicos em outros produtos como relógios ( de

luxo ou não), canetas (de luxo ou não), aeronaves, etc.
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