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Introdução

No seguro de automóveis....
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Problema

• Se for estabelecido um valor baixo, 
não haverá interesse na contratação 
do seguro. 

• Se for estabelecido um valor alto, 
será um incentivo para que ocorram 
problemas de risco moral e fraudes.Va
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⇒ Dificuldade na realização de operações de 
seguro animal
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Objetivos

1. Caracterizar os “animais não 
comoditizados”, identificando as variáveis 
que influenciam o seu preço.

2. Desenvolvimento de metodologia para 
valoração de animais não comoditizados.

3. Validação da metodologia no mercado de 
equinos.
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Referência de preço ...

100,00%185.967.393100,00%247.555.650Total

0,12%287.040Appaloosa
1,28%3.169.210Brasileiro de Hipismo

0,49%911.4000,48%1.186.920Paint Horse
0,83%1.549.0401,02%2.526.660Árabe
0,98%1.824.4701,75%4.335.300Lusitano
1,24%2.310.6130,44%1.086.000Pantaneiro
1,43%2.661.0401,97%4.884.020Mangalarga
2,08%3.861.4101,96%4.843.970Pampa
5,81%10.801.4301,49%3.696.520Campolina

19,28%35.859.59018,83%46.624.320Mangalarga Marchador
22,52%41.870.89024,51%60.672.110Crioulo
45,34%84.317.51046,15%114.243.580Quarto de Milha

Até Out/20092008Raça
Leilões
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Referência de preço ...

O processo de decisão do consumidor envolve 
diversas etapas (Neves & Castro, 2007), entre 
elas
• a identificação da necessidade; 
• busca de informações; e, 
• avaliação de alternativas. 



9

Referência de preço ...

• Há subjetividade na escolha do que será
comprado e no valor a ser atribuído ao animal. 

• No caso de leilões, Leite (2008) ressalta que 
os participantes utilizam seu feeling e sua 
experiência para imaginar qual será o preço 
de determinando animal, o que implica em 
alto grau de incertezas.
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Breve revisão de literatura

Christofari (2008) analisou a influência de 
características relacionadas à genética animal 
(grupo genético, musculosidade e tamanho 
animal), peso vivo médio na comercialização e 
características relacionadas ao momento do 
leilão (como uniformidade, ordem de entrada e 
tempo de permanência em pista e estratégias de 
divulgação) sobre o preço final, por quilograma 
de peso vivo, obtido em leilão no Rio Grande do 
Sul em diferentes estações de comercialização. 



11

Breve revisão de literatura

Christofari (2008) 

Observou-se que em momentos de grande 
oferta, o preço é determinado pela qualidade do 
lote (por exemplo, genética e uniformidade), 
enquanto que quando a oferta é escassa, o peso 
médio dos lotes ofertados tem maior efeito no 
preço final. 
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Breve revisão de literatura

Christofari et al (2009) apresentam a seguinte 
conclusão em seu estudo: 

“as estratégias de divulgação e uniformização 
dos lotes e a ordem de entrada de bezerros em 
leilão influenciam o preço final, especialmente 
nos períodos de grande oferta e baixo preço. A 
evidência de características não perceptíveis, 
além de cativar o cliente, antes ou após a venda, 
é uma estratégia que pode ser aplicada na 
comercialização de bezerros”. 



13

Breve revisão de literatura

Panetto et al (2009) analisaram as causas das 
variações nos preços de animais nelore de elite 
no Brasil. 

• Esses autores observaram que a genética dos 
animais é valorizado na comercialização 
através de leilões. 

• No entanto, o resultado da avaliação dos 
reprodutores não teve influência significativa 
sobre os preços médios de venda de suas 
progênies nos leilões.
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Breve revisão de literatura

No entanto, deve-se relembrar dois aspectos 
ligados aos leilões no Brasil, conforme relatado 
por Lima & Tarasantchi (2008):

“outro aspecto relevante, herança do passado 
menos organizado do setor, são práticas pouco 
transparentes no mercado. Como qualquer um 
pode dar lance em um animal, existe a 
possibilidade de o próprio vendedor o fazer, 
com intuito de elevar o preço do animal, 
tentando assim  explorar ao máximo o poder de 
compra dos interessados”.
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Breve revisão de literatura

Lima & Tarasantchi (2008) 

• “é comum que o próprio vendedor acabe 
comprando seu animal, uma vez que ninguém 
teve interesse em cobrir o lance dado por ele. 
Quando isso ocorre é chamado de defesa. 

• Também pode ocorrer do animal ser 
comercializado (acertado o preço) antes do 
leilão. O animal, já vendido, é apresentado no 
leilão onde o comprador simula a compra por 
valores superiores ao real (acertado 
anteriormente). 
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Breve revisão de literatura

• Por fim, deve-se destacar que os valores 
divulgados nos resultados dos leilões 
devem ser ajustados. 

• Isto porque, em geral, os pagamentos 
ocorrem parcelados (chegando a 50 
parcelas). 

• O fluxo de caixa resultante da forma de 
pagamento do leilão deve ser descontado de 
forma a determinar o valor presente líquido.

⇒ Problema adicional:  definição ou escolha da 
taxa de juros mais adequada ao cálculo.
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Metodologia proposta

Metodologia dos preMetodologia dos preçços hedônicosos hedônicos

• De acordo com Leang (2003), o termo hedônico 
(da palavra grega hedonikos que significa 
“prazer”) passou a ser primeiramente adotado 
por Court (1939) cujo significado, no contexto 
econômico, relaciona-se à utilidade ou 
satisfação derivada do consumo de bens e 
serviços. 
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Metodologia proposta

Metodologia dos preMetodologia dos preçços hedônicosos hedônicos

• Permite a determinação do preço marginal 
implícito de cada atributo de qualidade no preço 
de venda.

• Têm sido a teoria mais utilizada e documentada 
na literatura como suporte teórico na 
mensuração da influência de uma característica 
no preço observável de um bem (Lima et al. 
2009).
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Metodologia proposta

• Considera-se que o preço do i-ésimo animal é
uma função das suas características:

P(Xi) = P(X11, X12, Xij, ui)

em que:
P(Xi) são os preços observados do i-ésimo cavalo no 

mercado analisado; e,
Xij corresponde à qunatidade da j-ésima característica 

do i-ésimo cavalo;
ui é o termo de erro aleatório.
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Metodologia proposta

• A abordagem hedônica permite obter o preço 
marginal implícito de cada atributo, por meio 
de regressão do preço observado P(Xi) contra 
todas as suas características, usando a melhor 
forma funcional (conforme transformação de 
Box & COx, 1964).

• A partir da variação do P(Xi) em relação aos 
respectivos atributos, obtêm-se os preços 
marginais implícitos de cada característica. 



21

Metodologia proposta

em que lnY é o logarítimo natural do preço do 
animal, α é uma constante, ψ é o parâmetro de 
cada variável exógena Xl, sendo m o número 
total de variáveis exógenas ou características 
de qualidade e ul o termo de erro.
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Metodologia proposta

Baseando-se no trabalho de Rudstrom (2004), 
tem-se para o caso de variáveis exógenas 
contínuas que o preço implícito é dado por:
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Metodologia proposta

No caso de variáveis discretas, o valor do preço 
implícito é calculado como a diferença nos 
preços de venda previstos “com” e “sem” a i-
ésima característica. Na ocorrência de variáveis 
contínuas no modelo, estas apresentariam seus 
valores médios para o cálculo dos preços 
previstos. Tem-se, portanto:
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Metodologia proposta

Dessa forma, a partir dos coeficientes 
resultantes da especificação do modelo, pode-
se obter por meio das equações então 
especificadas o preço implícito de cada 
característica de qualidade ou atributo (variável 
exógena), possibilitando, assim, o 
conhecimento das características mais 
influentes e representativas no preço de venda 
do animal.
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