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1 INTRODUÇÃO 

 

As incertezas inerentes em um projeto constituem um grande desafio para os tomadores de 

decisão de uma empresa.  Estudos anteriores foram realizados com o intuito de tornar a 

precificação de projetos mais precisa levando-se em conta não só as variáveis internas da 

empresa como também o cenário macroeconômico. Além disso, a escolha do melhor 

momento para realizar o investimento é um parâmetro decisivo para a viabilidade de um 

determinado projeto seja do ponto de vista econômico, buscando maximizar o valor a ser 

gerado ou do ponto de vista estratégico, em caso de se antecipar a concorrência. 

Como se não bastassem todos estes fatores a serem considerados em um único projeto, é 

necessário decidir qual projeto escolher entre os diversos projetos concorrentes pelos 

mesmos recursos financeiros. 

 

Esta dissertação tem por objetivo realizar a análise quanto a decisão de investimento para 

projetos concorrentes pelo mesmo investimento utilizando a teoria de opções reais. Para 

isso, será efetuado um estudo de caso avaliando dois projetos dentro de uma mesma 

instituição financeira. 

 

A decisão de investimento em um determinado projeto ocorre na maioria das vezes com a 

combinação de dois fatores: o retorno esperado positivo e o timing em que este retorno 

supera o dos projetos concorrentes. De acordo com Dixit e Pindyck (1994), o modelo 

tradicional de valor presente líquido pode levar a análises equivocadas por duas razões: 

ignorar a irreversibilidade e a opção de postergar um investimento. Assim, a utilização da 

teoria das opções reais é interessante para este estudo pois além da análise tradicional de 

valor presente, incorpora flexibilidade no momento da tomada de decisão. 

 

Em estudos anteriores para um único projeto, Ford e Sobek (2004) buscaram explicar 

através da teoria de opções, o paradoxo na linha de montagem da Toyota onde o timing da 

decisão de iniciar cada etapa do processo era primordial para ganhar velocidade visto que 

em determinadas situações, postergar etapas do processo era a melhor maneira de agilizar o 

desenvolvimento final do produto. 
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Similarmente, no caso de projetos múltiplos, o adiamento de um projeto em determinados 

cenários não significa perdas ou desistências definitivas. Na verdade, pode ser a melhor 

decisão a ser tomada face a um  retorno esperado superior a ser obtido em um momento 

posterior. Sendo assim, o modelo de opções reais permite à empresa avaliar os projetos não 

mais de forma isolada, mas considerando também o conjunto de projetos que maximize o 

valor para a empresa como um todo. 

Este texto está organizado da seguinte forma: 

 

1. Introdução: Formulação do objetivo da dissertação e definição do ferramental 

teórico a ser utilizado. 

 

2. Revisão bibliográfica: Apresentação do modelo de opções reais comparado com os 

modelos tradicionais de avaliação. 

 

3. Metodologia: Apresentação das metodologias para estudos de casos e para a 

avaliação de projetos utilizando opções reais. 

 

4. Estudo de caso: Aplicação do modelo de opções reais no caso de múltiplos projetos 

concorrentes dentro de uma instituição financeira. 

 

5. Comentários finais: Avaliação dos resultados e sugestões para desenvolvimento 

futuro de outros estudos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 MODELOS DE AVALIAÇÃO SEM FLEXIBILIDADE 

 

Os modelos sem flexibilidade são aqueles em que não se pode rever a decisão de 

investimento após o investimento inicial. Entre os modelos tradicionais de avaliação mais 

utilizados estão: o valor presente líquido (VPL) e a taxa interna de retorno (TIR). 

 

“O valor presente líquido é a ferramenta mais utilizada pelas grandes empresas na análise 

de investimentos.”  (Copeland e Antikarov, 2002, 57). O VPL de um projeto é obtido 

através dos fluxos de caixa livres gerados pelo mesmo, descontado ao custo do capital 

próprio, onde: 

 

(i) Os fluxos de caixa livres são os fluxos de caixa gerados pela empresa em cada 

período após os impostos. 

 

(ii) O custo de capital é taxa requerida pelos acionistas pelo seu investimento. 

 

As dificuldades neste modelo se baseiam na projeção dos fluxos de caixas futuros e na 

determinação do custo do capital próprio, o que normalmente é considerado conhecido e 

constante ao longo do tempo do projeto como um todo. A decisão de investimento é 

tomada caso o VPL calculado do projeto é positivo e rejeitada caso contrário. 

 

Já a TIR é a taxa onde o VPL é igual a zero. “ [..] a regra da TIR é aceitar o projeto de 

investimento caso o custo de oportunidade de capital seja menor que a TIR.”  (Brealey e 

Myers, 2002, 98, tradução nossa). Assim, quando a TIR é maior que o custo de capital, o 

fluxo de caixa descontado (DCF) do projeto é positivo. 
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Entretanto, a utilização da TIR para tomar a decisão de investimento pode resultar em 

conclusões errôneas. Um projeto com TIR maior pode apresentar VPL menor dependendo 

da taxa de desconto conforme a figura abaixo: 

 

Figura 2.1. Análise pela TIR versus análise via VPL 

 

 

 
 
 
 
Fonte: Brealy e Myers (2002) 

 

O gráfico acima apresenta dois projetos: A e B. Pela TIR, o projeto A seria o escolhido por 

apresentar uma TIR superior ao do projeto B. Entretanto, numa avaliação mais detalhada, 

nota-se que a análise via VPL nos indica que o projeto B pode ser mais rentável que o A 

dependendo da taxa de desconto. Caso o custo de capital seja abaixo de 20%, o projeto B 

proporciona um retorno superior ao do projeto A. Com este exemplo, Brealey e Myers 

(2002) argumentam que o VPL é a melhor ferramenta de avaliação para projetos, pois não 

só considera o fluxo de caixa futuro como a taxa de desconto requerido. 
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2.2 MODELOS DE AVALIAÇÃO COM FLEXIBILIDADE 

 
O termo opções reais é derivado das opções financeiras. “Em 1973 Fischer Black e Myron 

Scholes publicaram o seu modelo de precificação de opções, introduzindo o princípio de 

avaliação que determinou os fundamentos para a teoria de opções e apresentaram a idéia de 

que as garantias empresariais podem ser vistas como opções para o valor da empresa.” 

(Smit e Trigeorgis, 2004, 100, tradução nossa). Desta forma, antes de iniciarmos a 

discussão a respeito de opções reais, é importante apresentarmos como funciona uma opção 

financeira. 

 
 

2.2.1 DEFINIÇÃO DE OPÇÃO FINANCEIRA 
 

Uma opção é um direito de fazer algo que se adquire, sem a obrigatoriedade de ser exercido 

numa data futura. Existem basicamente dois tipos de opções: “ [...] calls (opções de compra) 

e puts (opções de venda). Na opção de compra, o detentor (titular ou comprador da opção) 

tem o direito de comprar o ativo em certa data por determinado preço. Na opção de venda, 

o detentor tem o direito de vender um ativo em certa data por determinado preço. [...] Uma 

opção européia pode ser exercida somente na data de vencimento. Uma opção americana 

pode ser exercida a qualquer momento até o vencimento.”  (Hull, 1996, 4). 

 

Nos casos de opções de ações, os fatores que influenciam no seu preço são: 

 

(i) Preço atual da ação: permite estabelecer a base para o preço de exercício. 

 

(ii) Preço de exercício: numa ação de compra, por exemplo, o retorno está em 

quanto o preço de exercício excede o valor da ação no momento do exercício. 

 

(iii) Tempo para o vencimento: as opções americanas são mais valiosas a medida 

que aumenta o prazo para o vencimento. Já para as européias, a mesma 
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afirmação não é necessariamente verdadeira, visto que só podem ser exercidas 

no vencimento e o titular de uma opção de longa duração não tem as mesmas 

oportunidades de exercício que o titular de uma opção de curta duração. 

 

(iv) Volatilidade do preço da ação: mede a incerteza quanto às oscilações dos 

preços. Quanto mais volátil, maiores são as chances de atingir o preço de 

exercício e maior é o preço da opção. 

 

(v) Taxa de juros livre de risco: afeta o preço, pois com maiores taxas de juros na 

economia, há uma tendência em aumentar a taxa de crescimento esperado para o 

preço da ação, e, ao mesmo tempo, diminui o valor atual dos fluxos de caixa a 

serem recebidos pelo titular da opção no futuro. 

 

(vi) Dividendos esperados durante a vida da opção: tendem a diminuir o preço da 

ação na data ex-dividendo. 

 

2.2.2 OPÇÕES REAIS 
 

“A aplicação dos conceitos de opções para ativos reais tem sido uma importante e 

interessante área em desenvolvimento na teoria e na prática de finanças. Ela tem 

revolucionado a maneira como acadêmicos e tomadores de decisão pensam sobre projetos 

de investimento ao incorporar de forma explícita a flexibilidade gerencial nas análises.”  

(Schwarz e Trigeorgis, 2001, 1, tradução nossa). A flexibilidade pode agregar um valor 

significativo ao projeto, principalmente em casos onde há uma grande incerteza em relação 

ao fluxo de caixa futuro. 

 

O termo “real”  é empregado para diferenciar da opção financeira já que neste caso o ativo 

subjacente é um ativo real. “Como é o caso de suas primas financeiras, o valor das opções 

reais depende de cinco variáveis básicas [...] além de uma importante sexta variável.”  

(Copeland e Antikarov, 2002, 6).  
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Fazendo uma associação direta das seis variáveis entre a opção financeira e a opção real, 

temos: 

 

a) Valor do ativo subjacente sujeito a risco: nas opções reais, o ativo subjacente é um 

projeto de investimento ou aquisição. 

 

b) O preço de exercício: em caso de um investimento, trata-se do valor inicial a ser 

investido no projeto. É importante destacar que após a decisão de investimento, a 

mesma é irreversível, isto é, não é mais possível recuperar o valor investido na sua 

totalidade. 

 

c) Prazo de vencimento da opção: similar à opção financeira, quanto maior o prazo, 

maior é o valor da opção real. 

 

d) Volatilidade do valor presente dos fluxos de caixa do ativo subjacente sujeito a 

risco: medida de volatilidade do projeto. Pode ser obtida através da distribuição dos 

retornos médios do valor presente do projeto. 

 

e) Taxa de juros livre de risco ao longo da vida da opção: o aumento da taxa de juros 

livre de risco aumenta a opção na medida em que eleva o valor temporal da 

vantagem monetária do diferimento do custo de investimento. 

 

f) Dividendo: diminui o fluxo de caixa que é perdido para os concorrentes, desta 

forma, reduz-se o valor da opção.  

 

Conforme Copeland e Tufano (2004), existem duas diferenças principais entre as opções 

financeiras e as reais. Primeiro, a informação necessária para avaliar uma opção financeira 

e tomar a decisão de exercê-la é tipicamente muito mais simples, disponível e rápida que as 

opções reais. Segundo, uma importante diferença está quanto à transparência dos termos da 

opção: na opção financeira não existe ambigüidade no direito de exercício, ao passo que 
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para um detentor de opção real, não está claro qual é o seu direito para comprar e por 

quanto tempo este direito irá perdurar. 

 

Em projetos de investimento, existem vários tipos de opções possíveis como: 

 

- Opção de diferimento – nos momentos de investimentos em projetos novos, como a 

construção de uma nova fábrica, a opção existe quando a decisão de postergar o 

investimento agrega valor ao projeto em virtude das incertezas do cenário futuro. 

 

- Opção de abandono – o abandono do projeto pode ser momentâneo para uma possível 

retomada em um cenário mais favorável ou de forma definitiva, esta opção é importante em 

projetos de exploração e desenvolvimento de recursos naturais ou mesmo de programas de 

fusões e aquisições. 

 

- Opção de expandir ou contrair produção – se a demanda ou mesmo o projeto apresenta 

um resultado melhor que o esperado é desejável a sua expansão. Caso contrário, o direito 

de vender parte da capacidade produtiva e reduzir a escala é uma opção importante para a 

redução do custo variável. 

 

- Opções compostas – muitas vezes o investimento é feito em fases, sejam seqüenciais ou 

não. “A maioria das fábricas, por exemplo, pode ser construída em várias etapas: uma etapa 

de projeto, uma de engenharia e uma de construção.”  (Copeland e Antikarov, 2002, 165). 

 

Adicionalmente, de acordo com Dixit e Pindyck (1994), para existir uma opção real são 

necessárias três condições básicas: 

 

(i) Irreversibilidade: o projeto é parcialmente ou totalmente irreversível, isto é, não é 

possível recuperar todo o investimento inicial caso haja mudança de planos. 

 

(ii) Incerteza: a respeito dos retornos futuros do investimento, o fluxo de caixa não é 

fixo e conhecido de antemão. 
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(iii) Possibilidade de reavaliação: é possível postergar a ação para obter mais 

informações sobre o futuro. 

 

A utilização de opções reais para avaliação de projetos foi objeto de diversos estudos no 

Brasil. Minardi (1996) apresentou a utilização da teoria em avaliação de projetos de 

investimentos e empresas. Castro (1998) aplicou na precificação de reservatórios e Yang 

(2001) utilizou a teoria no setor petroquímico. Tendo em vista as dificuldades para avaliar 

empresas ligadas à internet, Lopes (2001) fez a avaliação de uma empresa de tecnologia, no 

caso a Globo Cabo. Voltados para a agro-pecuária, Carbinatto (2003) aplicou a teoria no 

setor de soja e De Zen (2005) na indústria de carnes.  

 

Em encontros recentes da ANPAD (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração) e SBFIN (Sociedade Brasileira de Finanças) houve a discussão de inúmeros 

trabalhos utilizando a teoria de opções reais. D´Almeida (2003) aplicou a teoria no 

dimensionamento de sondas de petróleo. Alvarez (2004) utilizou na análise de 

investimentos em parcerias público-privadas. Nascimento e Baidya (2005) na avaliação do 

desenvolvimento de uma nova tecnologia. Rocha et al (2006) analisou a viabilidade 

econômica de investimentos em barragens e adutoras.  

 

Além da aplicação direta da teoria de opções reais, outras análises mais complexas foram 

feitas, como a de Smit e Trigeorgis (2004) e Dia e Teixeira (2004), combinando a teoria de 

opções reais com a teoria dos jogos e, Rochman (2005), no desenvolvimento de um modelo 

para a maximização de valor aliando a teoria de restrições com a teoria de opções reais. 

 

2.2.3 MODELOS DE AVALIAÇÃO DE OPÇÕES REAIS 
 

Em Hull (2003) são discutidos diversos modelos que podem ser utilizados para a avaliação 

de opções, entre eles: 
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Modelo de Black e Scholes: Ficher Black e Myron Scholes revolucionaram as análises de 

precificação de opções financeiras no início dos anos 70 ao desenvolver este modelo. 

 

O modelo de Black e Scholes para precificação de opções segue as seguintes premissas: 

 

a) O preço da ação segue um processo estocástico browniano geométrico com média e 

desvio padrão constantes; 

b) Não há custos de transação, impostos ou necessidade de margem; 

c) Não há dividendos durante a vida da opção; 

d) Os mercados estão sempre abertos e as ações são comercializadas de forma 

contínua; 

e) Não há oportunidades de arbitragem sem risco; 

f) A volatilidade é constante; 

g) Não há restrições à venda a descoberto e os investidores adquirem a receita total da 

venda; 

h) A taxa de juros livre de risco é constante ao longo da opção e todos os investidores 

podem contrair e conceder empréstimos nesta mesma taxa. 

 

Para uma opção de compra européia, que só pode ser exercida na data do vencimento, o seu 

valor pode calculado através das seguintes fórmulas: 

 

Equação 2.1. Valor da opção de compra européia 
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onde: 

N(d) = função de distribuição normal padronizada cumulativa 

S = preço do ativo subjacente 
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rf = taxa de juros livre de risco 

T = tempo até a expiração 
�  = volatilidade do ativo subjacente 

 

A fórmula direta acima assume que a distribuição de probabilidades do preço da ação, em 

qualquer instante futuro, é lognormal. Estudos empíricos mostram que esta premissa gera 

viés nos resultados do modelo, pois a distribuição real não necessariamente é lognormal. 

Além disso, há outra limitação do modelo, pois o mesmo considera a volatilidade constante, 

mas na prática, a volatilidade futura dos preços não só é inconstante como também é 

incerta. 

 

Em 1973, Robert Merton mostrou como ajustar o modelo de Black-Scholes levando em 

conta o pagamento de dividendos. O modelo de Black-Scholes-Merton parte da premissa de 

que os dividendos são conhecidos e pagos continuamente. 

 

Simulação de Monte Car lo: em muitos casos das análises empíricas existe uma grande 

quantidade de variáveis sujeitas a incertezas. A simulação é uma ferramenta computacional 

que permite trabalhar com grande volume de informações de forma interativa. 

“Geralmente, a simulação de Monte Carlo envolve os seguintes passos: 

 

1. modelagem do projeto através de um conjunto de equações matemáticas e 

identidades para todas as variáveis mais importantes, incluindo a descrição 

de interdependência entre as diferentes variáveis e os diferentes períodos de 

tempo; 

2. especificação das distribuições de probabilidades para cada uma das 

variáveis críticas; 

3. são retiradas então amostras aleatórias, geralmente com o auxílio de um 

gerador de números aleatórios, e através da distribuição de probabilidade e 

inter-relação das variáveis são simulados os fluxos de caixa de cada período; 

4. o processo é repetido inúmeras vezes, obtendo para cada vez uma estimativa 

de VPL. Por último, obtém-se uma distribuição de VPLs, podendo-se 
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atribuir probabilidades para cenários ruins e estimar o desvio-padrão do 

projeto.”  (Minardi, 2004, 19). 

 

Na etapa de definição das variáveis críticas do projeto, a análise de sensibilidade pode ser 

utilizada em conjunto com a simulação de Monte Carlo. Inicialmente, identificam-se nos 

fluxos de caixa as variáveis que derivam o VPL. Em seguida, o valor de uma das variáveis 

é alterado mantendo as outras constantes e, por fim, aquelas que gerarem maiores variações 

no VPL indicam que são as variáveis mais importantes do projeto.  

 

Modelo de árvore binomial: Cox, Ross e Rubinstein (1979) levaram à criação de um 

modelo discreto para avaliação de opção que envolve a construção das trajetórias que 

poderão ser seguidas pelo preço da ação durante a vida da opção. Segundo Copeland e 

Tufano (2004), o modelo binomial é o mais indicado para efetuar uma avaliação através da 

teoria de opções reais. Os modelos binomiais são facilmente customizáveis para refletir as 

mudanças na volatilidade e múltiplas decisões. Além disso, tem uma implementação mais 

simplificada, pois utiliza a álgebra como base de cálculo.  

 

O modelo de árvore binomial considera as seguintes premissas: 

 

a) O preço da ação (S) desloca-se num movimento ascendente multiplicativo 

com um fator u e descendente com um d; 

b) A probabilidade do movimento de alta é p, e de baixa, 1-p; 

c) A taxa de juros livre de risco (r) é constante ao longo da opção e todos os 

investidores podem contrair e conceder empréstimos nesta mesma taxa; 

d) Não há custos de transação, impostos ou necessidade de margem; 

e) Não há restrições à venda a descoberto e os investidores adquirem a receita 

total da venda; 

f) A restrição u > 1+ r > d precisa ser cumprida. 

 

Figura 2.1. Árvores binomiais de uma ação e de uma opção de compra 
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onde: 

C = Preço atual da opção; 

Cu = Preço da opção caso o preço da ação suba para uS; 

Cd= Preço da opção caso o preço da ação caia para dS. 

 

Assim, o valor da opção pode ser calculado a partir das seguintes equações: 

 

Equação 2.2. Cálculo do valor da opção 

r

XdSmáxpXuSmáxp
C

ou
r

CpCp
C du

+
−−+−=

+
−+

=

1
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1

).1(.

 

Generalizando para intervalos de tempos diferentes em um período de (
�

t), o preço da 

opção é obtido a partir das seguintes fórmulas: 

 

Equação 2.3. Cálculo do valor da opção com intervalo de tempo (
�

t) 

S 

uS 

dS 

p 

1-p 

C 

Cu = máximo entre 0 e uS-X  

Cd = máximo entre 0 e dS-X  

p 

1-p 

Valor  da ação Valor  da opção 
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onde:  
�  é a volatilidade do preço da ação. 

 

Para avaliar as opções reais, utilizaremos a abordagem probabilística neutra ao risco. “Ela 

parte de um portfólio de hedge composto de uma ação do ativo subjacente sujeito a risco e 

uma posição vendida de “m” ações da opção que está sendo apreçada; [...] O coeficiente de 

hedge, m, é escolhido de tal forma que o portfólio esteja livre de risco no curto período 

próximo. [...] Se o coeficiente de hegde for exato, a perda com o ativo subjacente será 

anulada pelo ganho na posição vendida da opção de compra, e o resultado será livre de 

risco.”  Copeland (2002). Assim, dentro do conceito de neutralidade ao risco, a taxa livre de 

risco é a taxa para se descontar os fluxos de caixa no período. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 METODOLOGIA PARA ESTUDO DE CASO 

 

O estudo de caso nos permite aplicar a teoria numa situação real e avaliar os resultados 

obtidos dentro de um ambiente controlado e dentro de algumas premissas definidas 

inicialmente. 

 

Conforme Yin (2003), a metodologia aplicada neste processo envolve os seguintes passos: 

 

a) Definição do projeto de pesquisa 

Constitui-se basicamente de quatro definições: quais questões estudar, quais dados são 

relevantes e necessários, a coleta dos dados e como analisar os resultados. Com isso, 

um projeto de pesquisa define a estrutura central a ser seguida ao longo do estudo de 

forma que se encaminhe para uma definição do problema a ser analisado. 

Complementarmente, cinco componentes são importantes para se atingir este objetivo: 

as questões de um estudo, suas proposições, sua unidade de análise, a lógica que une os 

dados às proposições e, por fim, os critérios para se interpretar as descobertas. 

 

b) Preparação para a coleta de dados 

Esta etapa é iniciada com a preparação do analista na adequação dos questionamentos a 

serem feitos de forma que os dados sejam suficientes para respondê-los. 

Adicionalmente, a utilização de um protocolo para estudo de caso é um instrumento 

interessante pois fornece uma visão geral do caso, os procedimentos durante a coleta 

de dados, as questões do estudo de caso e um guia para o relatório do estudo. 

 

c) Coleta efetiva dos dados e evidências 

Com o objetivo de se obter dados confiáveis para o estudo, são importantes alguns 

princípios como a convergência de mais de uma fonte, a checagem da conexão entre as 

questões efetuadas, os dados coletados e as conclusões a que chegaram. 
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d) Análise dos dados 

É primordial ter uma visão clara de como o dado deve ser analisado e a sua relevância 

para a conclusão do caso. Duas estratégias podem ser seguidas para a análise: a 

primeira baseia-se nas proposições teóricas e a segunda, no desenvolvimento de uma 

descrição do caso.  

 

A proposição teórica serve como um guia da análise do estudo de caso apesar de 

muitas vezes induzir a um viés em função do foco definido. A proposição auxilia na 

organização do estudo como um todo e na definição das explanações alternativas a 

serem analisadas.  

 

A segunda estratégia refere-se à situação onde não se possui uma proposição teórica e 

se baseia simplesmente no desenvolvimento de uma estrutura descritiva com o objetivo 

de organizar o estudo de caso.  

 

Como métodos para a análise de dados temos: a adequação do padrão, análise de séries 

temporais, os modelos lógicos de programa, entre outros. 

 

e) Conclusão do estudo 

É a etapa final e combina os conceitos teóricos com as evidências apresentadas a partir 

da análise de dados. A conclusão do estudo procura responder as questões inicialmente 

propostas, bem como enumerar as soluções alternativas não se limitando apenas a 

soluções diretas. 

 

A utilização da metodologia permite organizar, planejar e direcionar o estudo de caso. Com 

isso, é possível definir o foco do projeto, as ações prioritárias e os dados necessários para  

obter uma conclusão concisa do problema dentro de uma visão imparcial. 

 

Na seção 1 deste estudo definimos o objetivo do trabalho em questão, as suas principais 

etapas e o ferramental que será utilizado para efetuar a análise. Na seção 4, seguiremos no 
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detalhamento do escopo, aprofundando a apresentação dos projetos e a sua 

contextualização no ambiente macro no qual estão inseridos. 

 

Em relação aos dados utilizados, haverá um foco predominante nas informações de acesso 

público, seja de associações e publicações setoriais, órgãos fiscalizadores ou reguladores. 

Como exemplo, a fonte de diversos parâmetros que serão utilizados neste trabalho é 

proveniente do banco de dados do Banco Central do Brasil. O estudo de caso, que será 

detalhado na próxima seção, envolve produtos do sistema financeiro nacional com 

instituições que prestam contas para esta autarquia federal conforme determinado na 

Constituição Federal de 1998. Vale ressaltar que apesar deste trabalho analisar dois projetos 

que fazem parte de um contexto real, eles ainda estão em fase de desenvolvimento, sem as 

suas implementações efetivadas. 

 

Como preparação para a análise dos dados, a revisão bibliográfica efetuada na seção 

anterior teve por objetivo avaliar as ferramentas disponíveis, as vantagens e limitações de 

cada uma delas, bem como a melhor forma de aplicar a teoria a ser utilizada. A aplicação 

da teoria nas análises seguirá as metodologias descritas nesta seção e os resultados serão 

validados a cada etapa no decorrer do seu desenvolvimento. 

 

A proposta deste trabalho é a utilização da ferramenta de opções reais para análise de 

investimentos para situações que envolvem mais de um projeto. Na conclusão do estudo de 

caso, buscaremos responder as questões levantadas sobre como aplicá-la numa situação 

real, avaliando os possíveis vieses, bem como propor alternativas que possam mitigar os 

eventuais desvios a serem verificados.  
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3.2 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE OPÇÕES REAIS 

 

Copeland e Antikarov (2002) descrevem o processo de avaliação de empresas através da 

teoria de opções reais a partir de quatro passos, conforme o diagrama a seguir: 

 
Figura 3.1. Abordagem geral para avaliação através da teoria de opções reais 

 

 
Fonte: Copeland e Antikarov (2002) 
 

 

Passo 1: Cálculo do valor base sem flexibilidade 

Na primeira etapa, projetam-se os fluxos de caixas livres que se espera obter ao longo do 

projeto. Por ser um cálculo direto, o valor dos fluxos projetados deve consistir com a 

precificação sob a hipótese de ausência de flexibilidade, isto é, com o valor obtido através 

do VPL. 

 

Nas seções 4.2.1 e 4.2.2 definiremos os itens de receitas e despesas que compõem os fluxos 

de caixa esperados de cada projeto e as evoluções dos mesmos ao longo dos períodos a 

serem analisados. A partir daí, será possível calcular os VPLs onde teremos os primeiros 

resultados para uma tomada de decisão. 

 

É importante ressaltar que apesar das limitações do VPL, por ser uma ferramenta que não 

possibilita agregar a flexibilidade gerencial, em muitos casos a decisão de investimento 

pode já ser tomada de imediato, como por exemplo, numa situação onde o VPL encontrado 

seja elevado em relação ao investimento que demanda o projeto. 

 

 
Cálculo do valor 
base sem flexibilidade 

 Identificar e  
incorporar 
flexibilidade  com 
árvores de decisão 

 
Fazer a análise de 
opções reais 

            Modelagem da 
Incerteza por meio     
de árvores de 
eventos 

Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 4 
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Passo 2: Modelagem da incerteza por meio de árvores de eventos 

Nesta fase, constroem-se as árvores de eventos fundamentadas nas incertezas combinadas 

que afetam diretamente a volatilidade do projeto. Na árvore de eventos não existem 

decisões; ela tem por objetivo modelar as incertezas, que podem ser de ordem tecnológica, 

econômica, entre outros fatores que influenciam o valor do ativo subjacente sujeito a risco. 

 

A volatilidade do projeto reflete a amplitude das incertezas e a partir dos fluxos de caixas 

livres modelados é possível efetuar a análise de risco através de simulações, como a de 

Monte Carlo, por exemplo. Dos resultados obtidos da simulação é possível extrair a 

volatilidade dos projetos. Este é um parâmetro essencial para a análise de opções reais visto 

que é dele que se origina o valor da opção. Assim, quanto maior a volatilidade, maior é o 

valor da opção real dentro de um projeto comparado com ao valor obtido na análise sem se 

levar em consideração a flexibilidade gerencial. 

 

Para um melhor entendimento de uma árvore de eventos vamos utilizar de forma 

simplificada um exemplo criado por Copeland e Tufano (2004): a empresa fictícia de 

commodities químicos (chamada Copano) precisa decidir se investe em uma nova fábrica. 

 

O projeto custará de imediato $ 60 milhões para permissões e preparações. No final do 

primeiro ano, a empresa pode investir mais $ 400 milhões para completar a fase de design. 

Ao fim desta esta etapa, a empresa tem dois anos para decidir se investe os $ 800 milhões 

necessários para construir a nova fábrica. Como o projeto envolve algumas fases de 

investimento, podemos tratá-lo como uma opção composta, onde numa primeira fase com  

$ 60 milhões cria-se o direito de investir $ 400 milhões em um ano, e exercendo a primeira 

opção cria o direito de investir $ 800 milhões para adquirir um novo ativo que é a fábrica. 

 

Para construir a árvore de eventos deste projeto, vamos pressupor que o valor de hoje desta 

nova fábrica é de $ 1 bilhão com uma volatilidade de 18,23%. Além disso, caso os spreads 

dos preços aumentem, o valor da fábrica cresce a cada período com um fator de 1,2 e 

decresce a 0,833. 
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Com estas premissas, temos a seguinte árvore de eventos no período de três anos: 

 

Figura 3.2. Árvore de eventos do Copano 

 

 

Fonte: Copeland e Tufano (2004) 

 

De acordo com a árvore de eventos acima, em um ano, a fábrica poderá valer $ 1,2 bilhões 

ou $ 833 milhões. Caso a fábrica aumente o seu valor no primeiro ano para $ 1,2 bilhões, 

no segundo ano a empresa pode valer $ 1,4 bilhões caso haja uma nova alta ou voltar a 

valer $ 1,0 bilhão em uma situação de baixa. O mesmo raciocínio se aplica caso no 

primeiro ano o valor da empresa caia para $ 833 milhões. 

 

Generalizando a partir deste exemplo, a árvore de eventos permite aos tomadores de 

decisão visualizar quanto vale o projeto em cada um dos estágios ao longo do período 

analisado. Adicionalmente, em cada nó da árvore, existe a possibilidade de avaliar se deve 

ou não seguir com o projeto e, em alguns casos, se deve expandir ou não. 

 

Neste trabalho, as árvores de eventos serão construídas e analisadas na seção 4.3.2. Elas 

serão utilizadas para se calcular o valor das opções de cada projeto para definir qual deles 

agrega maior valor para a empresa. 
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Passo 3: Identificar e incorporar flexibilidade com árvores de decisão 

Com a modelagem das incertezas efetuadas, determinam-se as decisões gerenciais a serem 

tomadas nos nós das árvores de eventos de forma a transformá-las em árvores de decisão.  

 

As árvores mostram os retornos das decisões ótimas, isto é, o que maximiza o valor do 

retorno para cada nó de acordo com as condições das situações apresentadas. 

 

Retornando ao exemplo de Copano, após a construção da árvore de eventos, a etapa 

seguinte é a construção da árvore de decisão, onde serão precificadas as opções reais 

intermediárias, assim como o valor total da opção composta. 

 

Considerando que a taxa livre de risco é de 8% e com as fórmulas da seção 2.2.3 temos a 

seguinte árvore de decisão: 

 

Figura 3.2. Árvore de decisão do Copano 

 

Fonte: Copeland e Tufano (2004) 
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Como visto neste exemplo, no estudo de caso serão construídas as árvores de decisão dos 

projetos (seção 4.3.2), analisando em cada nó a decisão a ser tomada levando-se em conta o 

valor do projeto no período e o montante necessário para concretizá-lo. 

 

Passo 4: Fazer a análise de opções reais 

Finalmente, efetua-se a avaliação dos retornos das árvores de decisão. Nesta análise é 

possível utilizar tanto a abordagem dos portfólios replicados ou as probabilidades neutras 

ao risco, citada anteriormente na seção 2.2.3. No caso da abordagem dos portfólios 

replicados, cria-se um portfólio de títulos cujos valores tenham exatamente os mesmos 

retornos do projeto que se deseja avaliar. Posteriormente, aplica-se a lei do preço único, 

onde não há arbitragem, assim ativos que têm o mesmo retorno, tem que ter exatamente o 

mesmo preço.  

 

É importante destacar que na prática é quase impossível encontrar um ativo que seja 

perfeitamente correlacionado com os ativos do projeto em análise. Desta forma, aplica-se a 

hipótese de Negação do Ativo Negociado (MAD). Nesta hipótese, considera-se que a 

melhor estimativa não tendenciosa do valor de mercado do projeto é o próprio VPL do 

projeto, isto é o, o valor presente dos fluxos de caixa livres do próprio projeto. 

 

Voltando mais uma vez ao exemplo anterior de Copano, vamos analisar cada uma das 

quatro etapas da figura 3.2 avaliando cada nó da árvore de decisão e definindo ou não o 

investimento no projeto. 

 

Etapa 1. A direção do Copano pode calcular o valor potencial final do projeto no ano 3, 

subtraindo o valor da fábrica de cada nó dos $ 800 milhões necessários para exercer esta 

opção. Nos três primeiros nós, o retorno é positivo em $ 928, $ 400 e $ 33 milhões. Já para 

o cenário onde a fábrica valeria $ 579 milhões, o valor incremental no projeto é nulo, pois o 

investimento necessário ($ 800 milhões) seria maior que o próprio valor da fábrica. 

 

Etapa 2. A direção da empresa no final do segundo ano pode calcular o valor potencial do 

projeto da mesma forma que na etapa 1 para saber o valor da opção caso exerça no próprio 
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período, e através da técnica de portfólio replicado ou das probabilidades neutras ao risco, 

calcular o valor do projeto apenas mantendo a opção em aberto. Neste exemplo, o valor 

para manter a opção em aberta é de $ 699 milhões no primeiro nó contra o valor de exercer 

de imediato de $ 640 milhões ($1.440 milhões – $800 milhões). Assim, vale mais postergar 

a decisão investimento para o período seguinte do que exercê-la no final do segundo ano. O 

mesmo vale para os outros nós do segundo ano. 

 

Etapa 3. A direção pode novamente calcular o valor de manter o projeto em aberto, 

entretanto, como não há a opção de exercício nesta etapa, a decisão recai sobre se deve ou 

não investir os $ 400 milhões para ter a opção. No primeiro nó, o valor de manter a opção é 

de $ 514 milhões, ou seja, maior que o investimento necessário de $ 400 milhões. Já no 

segundo nó não vale a pena pagar para manter a opção aberta já que esta tem o valor de 

somente $ 168 milhões, que é menor que o investimento necessário. 

 

Etapa 4. O valor do projeto de $ 71 milhões é maior que o investimento inicial  necessário 

de $ 60 milhões, conclui-se que vale a pena investir no projeto. Ao adicionar a 

flexibilidade, agrega-se valor ao projeto, pois permite ao tomador de decisão abandonar o 

projeto nos cenários menos favoráveis, onde o valor do investimento seria maior que o 

valor do próprio projeto, e postergar a decisão tendo em vista a possibilidade de 

incrementar o valor do projeto numa próxima etapa. 

 

Como neste exemplo, na seção 4.3.2. serão efetuadas as análises dos projetos propostos 

para o estudo de caso pelo método das opções reais a partir de hipóteses previamente 

formuladas. No início desta próxima seção, apresentaremos um panorama geral do cenário 

recente onde os projetos estão inseridos. 
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4 ANÁLISE DO CASO 

4.1 INTRODUÇÃO 

 
O estudo de caso avaliará dois projetos de investimento dentro de uma instituição 

financeira. Para isso, foram escolhidos os projetos de cartão de crédito e de financiamento 

direto ao consumidor. A seguir, será feita uma breve descrição do mercado atual no qual 

estão inseridos estes dois projetos. 

 

De 1999 a 2004, o cartão de crédito vem se consolidando como um dos principais meios de 

pagamento no varejo. Com isso, o número de cartões no Brasil saltou de 23,4 milhões para 

53,5 milhões neste período, isto é, um crescimento de mais de 120%.  

 

Gráfico 4.1. Evolução da quantidade de cartões de crédito no mercado brasileiro 
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Fonte: Banco Central do Brasil (2005) 

 

Este movimento foi acompanhado pelo aumento no volume financeiro mensal das 

transações de cartão de crédito que passou de R$ 2,9 bilhões mensais em janeiro de 2001 

para mais de R$ 11,4 bilhões no mesmo mês de 2006 conforme os dados do Banco Central 

do Brasil. 
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Gráfico 4.2. Evolução do volume financeiro mensal de Cartão de Crédito 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

jan
/01

jul
/01

jan
/02

jul
/02

jan
/03

jul
/03

jan
/04

jul
/04

jan
/05

jul
/05

jan
/06

Mês

V
ol

um
e 

M
en

sa
l

 (R
$ 

m
il

hõ
es

)

 

Fonte: Banco Central do Brasil (2006) 

 

Com relação ao crédito direto ao consumidor, também houve aumento no volume de 

empréstimos na modalidade de crédito pessoal – onde não se exige nenhum tipo de garantia 

– devido à estabilidade da moeda e à aplicação de taxas pré-fixadas nos financiamentos, 

bem como o crescimento da oferta de crédito pelas instituições financeiras. 

 

Gráfico 4.3. Evolução do volume financeiro mensal de Crédito Pessoal 
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Fonte: Banco Central do Brasil (2006) 
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O gráfico anterior mostra o crescimento de mais de 250% no volume mensal de 

financiamentos na modalidade de crédito pessoal nos últimos cinco anos. A partir de 2005, 

principalmente, houve uma grande expansão nesta modalidade de crédito em função das 

operações consignadas em folha, seja de funcionários públicos e privados ou mesmo de 

aposentados do INSS, onde o pagamento do financiamento é feito regularmente através do 

desconto direto da folha salarial ou do benefício no caso dos aposentados. As operações 

consignadas têm a vantagem de oferecer taxas mais baixas que a de um financiamento 

tradicional de crédito pessoal tendo em vista a redução do risco de inadimplência para as 

instituições financeiras pelo fato do desconto ser efetuado diretamente na fonte de renda do 

tomador. 
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4.2 APRESENTAÇÃO DO CASO 

 
Neste estudo de caso, analisaremos a decisão de investimento de uma instituição financeira 

em relação a dois projetos concorrentes: 

 

1. Cartão de Crédito 

2. Crédito Pessoal 

 

O primeiro projeto refere-se ao lançamento no mercado de um novo cartão de crédito. 

Como premissa, a instituição financeira irá contratar toda a infra-estrutura para realizar a 

administração tanto da parte operacional quanto financeira do produto, bem como efetuar a 

filiação às bandeiras como Mastercard, Diners, American Express, Visa entre outros. 

 

Já o projeto de Crédito Pessoal envolve a abertura de pontos de atendimento para o 

financiamento direto ao cliente final, onde há uma estrutura comercial a ser montada e uma 

área de processamento para a conferência e entrada dos dados do contrato. 

 

4.2.1 CARTÃO DE CRÉDITO 
 

“Uma característica comum entre os países que passaram por processos de modernização 

de seus sistemas de pagamento de varejo é a tendência à migração dos pagamentos 

realizados com a utilização dos instrumentos de papel para pagamentos eletrônicos. A razão 

fundamental dessa tendência é a maior eficiência que os instrumentos de pagamentos 

eletrônicos apresentam se comparados aos em papel. Estudos demonstram que o custo de 

um pagamento eletrônico representa entre 1/3 a 1/2 do custo de um pagamento em papel. 

Desse modo, seguindo os mesmos estudos, a migração completa de instrumentos em papel 

para eletrônicos produziram redução anual de custo na ordem de 1% a 3% do Produto 

Interno Bruto (PIB) [...]”   (Banco Central do Brasil, 2005, 10). 
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No Brasil, de 1999 a 2004 houve um aumento significativo nas transações tanto por cartões 

de crédito quanto por cartões de débito de 56,7% e 488,5% respectivamente conforme os 

gráficos a seguir: 

 

Gráfico 4.4. Instrumentos de pagamento (1999) - Quantidade 

1999

Cartão de Débito
3%

Débito Direto
5%

Cheque
64%

Cartão de Crédito
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Transferência de 
Crédito 

Interbancário
15%

 

Fonte: Banco Central do Brasil (2005) 

 

Gráfico 4.5. Instrumentos de pagamento (2004) - Quantidade 

2004
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Crédito 
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Fonte: Banco Central do Brasil (2005) 
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Apesar de o cheque continuar sendo o instrumento de pagamento mais utilizado 

(excetuando o pagamento em espécie), o mesmo vem sendo gradualmente substituído pelos 

cartões. No caso dos cartões de crédito, além das vantagens do sistema ser eletrônico, 

possibilita ao usuário o parcelamento dos seus gastos, o uso do crédito rotativo ou mesmo o 

saque direto de numerários. 

 

Essencialmente, os agentes envolvidos nas transações de cartão de crédito são: 

- Portador: pessoa física ou jurídica que está em posse do cartão; 

- Emissor: instituição que emite o cartão. É responsável pela cobrança, recebimento dos 

recursos do portador e do risco da operação; 

- Credenciador: agente encarregado do credenciamento de estabelecimentos comerciais, da 

instalação e da manutenção de terminais para a captura e transmissão dos dados das 

transações eletrônicas. No Brasil têm-se como exemplos de credenciador a Visanet e a 

Redecard; 

- Administradora: detentora dos direitos e deveres da utilização da marca, podendo também 

exercer as funções do emissor. No Brasil têm-se como exemplos de administradora a Visa, 

a Diners e a Mastercard; 

- Estabelecimento: pessoa jurídica fornecedora de bens ou serviços habilitado pelo 

credenciador para receber pagamentos com cartão de crédito. 

 

O fluxo das transações e o inter-relacionamento entre os agentes acima podem ser 

ilustrados através da figura 4.1. a seguir. 
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Figura. 4.1. Fluxo de cartão de crédito 

 

 

Fonte: Banco Central do Brasil (2005) 
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A instituição financeira a ser analisada neste caso está no papel de emissor do cartão. 

Dentro deste contexto, existe uma opção real simples que é a decisão de investimento no 

projeto ou a postergação do mesmo. 

 

Para construir o fluxo de caixa deste projeto, o emissor possui as seguintes fontes de 

receita: 

- Anuidade: taxa paga pelo portador para ter o cartão; 

- Crédito rotativo: limite de crédito utilizado pelo portador quando efetua o pagamento pela 

fatura mínima e não pela total; 

- Multa: incide sobre a fatura em função do atraso no pagamento; 

- Float: ganho de rentabilidade em função da diferença entre o tempo de recebimento e o 

repasse do financeiro; 

- Intercâmbio: repasse de parte do percentual cobrada pelo credenciador pelas transações 

efetuadas pelo estabelecimento; 

- Seguro: receita não obrigatória já que para o portador é opcional a sua contratação. 

 

A decisão de investimento também recai sobre os seguintes custos e despesas: 

- Crédito: estrutura de análise de crédito com base no perfil e renda do cliente; 

- Taxa de manutenção dos cartões ativos e inativos: este custo envolve toda a base de 

cartões e normalmente é repassado pela a empresa processadora contratada pelo emissor; 

- Provisão: é o valor a ser provisionado para futuras perdas ocasionadas pela inadimplência 

dos clientes ou mesmo fraudes; 

- Cobrança e atendimento: estrutura de call center que faz a cobrança dos clientes 

inadimplentes e também presta serviços para os portadores seja via telefone ou internet; 

- Despesa administrativa: envolve áreas como Processamento, Marketing, Jurídico, 

Produtos, entre outras estruturas de suporte; 

- Propaganda e divulgação: investimento em divulgação do produto e da marca, bem como 

em ações que incentivem a fidelização do cliente. 
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4.2.1.1 PREMISSAS DO PROJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO 
 

Este projeto trata de uma instituição financeira que está iniciando o lançamento de um novo 

cartão de crédito. Por motivo de confidencialidade, alguns dados referentes ao projeto serão 

ponderados por um fator para manter o sigilo das informações.  

 

Por ser um novo entrante neste mercado, há a necessidade de um valor de investimento 

inicial decorrente dos gastos em consultoria, marketing, afiliação às bandeiras e propaganda 

de divulgação. Este projeto tem o investimento inicial de R$ 12 milhões, sendo que com 

base em consulta a especialistas de propaganda, deste total será necessário um montante de  

R$ 10 milhões para divulgação e marketing tendo em vista que o foco de venda é na base já 

preexistente dentro da instituição financeira; os R$ 2 milhões restantes serão destinados à 

afiliação e consultoria estratégica. 

 

O público alvo está focado nos clientes de renda entre R$ 2.500 à R$ 3.999. Com base 

nesta premissa de segmentação, os valores de anuidade, juros rotativo, mora e multa por 

atraso são obtidos através da média dos valores de mercado publicado na Revista Cardnews 

(2006) para os cartões: American Express, Credicard, HSBC, Bradesco, BRB, Banco Nossa 

Caixa, Banespa, Banrisul, GM Card, Caixa Econômica, Mercantil do Brasil para esta faixa 

de renda. 

 

A estrutura referente às áreas de análise de crédito, atendimento, cobrança, formalização, 

telemarketing ativo entre outras atividades de suporte e venda, são totalmente terceirizadas 

junto às empresas processadoras de cartões. Com isto, há apenas o investimento inicial em 

desenvolvimento de interface entre o emissor do cartão e a processadora; os demais custos 

após a implantação serão praticamente todos variáveis. Neste estudo, por motivo de 

simplificação, os custos serão considerados variáveis na sua totalidade. Este é um modelo 

utilizado por algumas instituições financeiras que operam o cartão de crédito no mercado. 

Com base na pesquisa em processadoras, o custo direto anual será de R$ 30 de manutenção 

para cada cartão ativo. 
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Por ser um mercado consolidado, a taxa de crescimento do projeto, que é um novo entrante, 

é de apenas um quarto do mercado. Conforme o gráfico 4.1. o crescimento anual tem sido 

em média de 21%, assim, neste projeto a quantidade anual de cartões emitidos tem então 

um crescimento de 5,25%. O volume inicial projetado para o primeiro ano é de 0,5% da 

quantidade total de cartões do mercado todo no ano de 2004 de 52,5 milhões, representando 

assim um volume de 267,5 mil cartões. O ticket médio, em linha com a faixa de renda 

definida anteriormente, é de R$ 90. 

 

Por ser um cartão com bandeira, para cada transação efetuada incidirá uma taxa cobrada no 

valor de R$ 0,10 conforme pesquisa no mercado. Para este estudo, a quantidade mensal de 

transações será de duas por cartão ativo na base. 

 

Caso haja inadimplência por parte do cliente, há a cobrança de mora e da multa por atraso 

no pagamento da fatura de 9,5% e 2,0%, respectivamente. Caso o portador opte pelo 

pagamento da fatura mínima, há a incidência dos juros rotativos sobre a diferença entre a 

fatura cheia e a fatura mínima de 9,5%. Neste projeto, o percentual de clientes que pagam 

somente a fatura mínima mensal é de 30% dos clientes ativos. 

 

Adicionalmente, uma outra receita do emissor provém do repasse de parte da taxa de 

intercâmbio cobrado pelo credenciador que recebe do estabelecimento um percentual pela 

utilização dos terminais eletrônicos. O percentual do emissor da taxa de intercâmbio é de 

1,3% sobre o valor gasto por transação. 

 

4.2.1.2 CONSTRUÇÃO DO FLUXO DE CAIXA LIVRE 
 

A partir das variáveis de entrada citados anteriormente, o fluxo de caixa do projeto de 

cartão de crédito é determinado da seguinte forma: 
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Tabela 4.1. Fluxo de caixa livre do projeto de cartão de crédito 

 Receitas 
(+) Anuidade 
(+) Juros rotativo 
(+) Intercâmbio 
(+) Seguro 
(+) Juros por atraso 
  
(-) ISS/PIS/Cofins 
(=) Receita Líquida (I) 
  
 Despesas/Custos 
(-) Provisão de perdas 
(-) Divulgação/Marketing 
(-) Bandeira 
(-) Processadora 
(=) Despesa total (II) 
  
 LAIR (I-II) 
(-) IR 
(=) Lucro L íquido (I I I ) 
  
(+) Depreciação 
(-) Despesa de capital 
(+/-) Variação de CCL 
  
(=) FCFF 

 
 

A taxa de retorno utilizado para se determinar o valor presente dos fluxos de caixa é obtido 

através do método Capital Asset Pricing Model (CAPM), desenvolvido por Sharpe (1964) e 

Lintner (1995) conforme a fórmula abaixo: 

 

Equação 4.1. Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

).( fmefe rrrr −+= β  

onde: 

re = taxa de retorno de capital próprio 

rf = taxa de retorno do ativo livre de risco 

rm = taxa de retorno da carteira de mercado 

(rm – rf) = prêmio por unidade de risco de mercado 



    35 

 

O beta da instituição financeira será obtido a partir dos betas alavancados de três grandes 

bancos nacionais privados: Bradesco, Itaú e Unibanco. 

 

Tabela 4.2. Beta alavancado dos bancos 

Banco Beta alavancado 
Bradesco 1,06 

Itaú 0,99 
Unibanco 1,16 

    Fonte: Economática 

 

Para efeito de simplificação, avaliaremos os fluxos de caixa dos projetos sob a ótica dos 

acionistas, assim o Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) será simplificado para 

refletir a visão do mesmo. Desta forma, o beta utilizado será o não alavancado. 

 

Equação 4.2. Custo médio ponderado de capital (WACC) 

)()(
DE

D
k

DE

E
kWACC de +

+
+

=  

 

onde: 

E = capital próprio 

D = capital de terceiro 

ke = custo de capital próprio 

kd = custo de capital de terceiro 

 

Como todos os recursos são provenientes dos acionistas, então D = 0. Portanto, o WACC é 

o próprio retorno exigido pelos acionistas conforme a equação 4.3. a seguir. 

 

Equação 4.3. Custo médio ponderado de capital quando todo o capital da empresa é próprio 

ekWACC =  

O beta não alavancado a ser considerado será a média dos betas não alavancados dos três 

bancos nacionais citados acima. Assim, é necessário desalavancar os betas dos bancos a 
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partir da relação entre o capital próprio e o de terceiro dentro da estrutura de capital da 

empresa conforme a fórmula de Hamada. 

 

Equação 4.4. Desalavancagem do beta pela fórmula de Hamada 

�
�

�
�
�

� −+
=

)1(1 t
E

D

alavancado
alavancadonão ββ  

 

onde: 

E = capital próprio 

D = capital de terceiro 

t = taxa de imposto de renda 

 

A estrutura de capital dos três bancos tem a seguinte composição: 

 

Tabela 4.3. Estrutura de capital dos bancos 

Banco % Capital Própr io % Capital de Terceiro 
Bradesco 39,18 60,82 

Itaú 55,93 44,07 
Unibanco 58,28 41,72 

 Fonte: Bovespa 

 

Assim, os betas não alavancados dos bancos calculados a partir da fórmula acima 

considerando a taxa de imposto de renda de 34% são: 

 

Tabela 4.4. Beta não alavancado dos bancos 

Banco Beta não alavancado 
Bradesco 0,52 

Itaú 0,65 
Unibanco 0,79 

Média 0,65 
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Para a instituição financeira a ser analisada será então utilizado um beta não alavancado de 

0,65. Como foi definido inicialmente de que a estrutura de capital desta instituição só terá 

capital próprio, o beta da empresa será o próprio beta não alavancado. 

 

A taxa livre de risco considerado é a taxa Selic média de 2002 a 2005, no caso 19,45%. 

Complementarmente, para o retorno de mercado será considerado o retorno médio anual do 

Ibovespa no mesmo período que é de 31,46%. 

 

A partir dos dados acima e utilizando a fórmula de CAPM, a taxa de retorno sobre capital 

de acionistas (ke) é de 27,30%. Conforme citado anteriormente, para efeito de 

simplificação, será consideraremos que a instituição financeira proposta no estudo de caso 

terá somente recursos provenientes dos acionistas, assim o custo médio ponderado de 

capital (WACC) será exatamente o retorno (ke) de 27,30%. 

 

Vale ressaltar, de que não há consenso no Brasil quanto ao uso da taxa Selic e do Ibovespa 

como proxies da taxa livre de risco e da taxa de mercado respectivamente. 

Alternativamente ao Selic, pode-se, por exemplo, utilizar a Taxa de Juros de Longo Prazo 

(TJLP) ou Certificado de Depósito Interbancário (CDI), entre outros.  Sanvicenti e Minardi 

(1999) discutiram o problema de estimação do custo de capital do Brasil no caso da 

Telebrás, utilizando para a discussão o Yield To Maturity (YTM) do título do governo 

brasileiro Brazil 27 como proxy da taxa livre de risco e o retorno de uma carteira de 60 

ações do Bovespa como proxy da taxa de mercado. 

 

4.2.1.3 ESTIMATIVA DA VOLATILIDADE DO PROJETO DE CARTÃO 
 

Para determinar a volatilidade do projeto de cartão de crédito será utilizado o método de 

simulação de Monte Carlo seguindo as etapas apresentadas na seção 2.2.3. A simulação é 

feita a partir dos fluxos de caixa livre do projeto conforme segue. 
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Tabela 4.5. Fluxo de caixa livre esperado do projeto 

 

  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 
Receitas           
Anuidade 32.100.000 33.785.250 35.558.976 37.425.822 39.390.677 
Juros rotativo 1.372.275 1.444.319 1.520.146 1.599.954 1.683.951 
Intercâmbio 625.950 658.812 693.400 729.804 768.118 
Seguro 1.926.000 2.027.115 2.133.539 2.245.549 2.363.441 
Juros por atraso 333.342 350.843 369.262 388.648 409.052 

  36.357.567 38.266.340 40.275.323 42.389.777 44.615.240 

ISS/PIS/Cofins (11,2%) (4.053.869) (4.266.697) (4.490.698) (4.726.460) (4.974.599) 
       

Receita Líquida 32.303.699 33.999.643 35.784.624 37.663.317 39.640.641 

       
Despesas/Custos      
Provisão de perdas 2.898.630 3.050.808 3.210.975 3.379.552 3.556.978 
Divulgação/Marketing 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 
Bandeira 53.500 56.309 59.265 62.376 65.651 
Processadora 8.025.000 8.446.313 8.889.744 9.356.455 9.847.669 
  15.977.130 16.553.429 17.159.984 17.798.384 18.470.299 
       
LAIR 16.326.569 17.446.214 18.624.640 19.864.933 21.170.342 
IR (34%) 5.551.033 5.931.713 6.332.378 6.754.077 7.197.916 

Lucro Líquido 10.775.535 11.514.501 12.292.262 13.110.856 13.972.426 

       
FCFF 10.775.535 11.514.501 12.292.262 13.110.856 65.139.515 
 

A depreciação foi considerada desprezível visto que todo o processo operacional é 

terceirizado através de processadoras. Quanto à variação da necessidade de capital de giro 

(NCG), pressupõe-se que já se encontra embutida dentro da capitação.  

 

No último período, o fluxo de caixa livre considera o valor presente da perpetuidade 

conforme Gordon (1962). 

 

Equação 4.5. Cálculo da perpetuidade 

( )gWACC

FCFF
VP t

−
=  

 

onde: 

VP = valor presente da perpetuidade 
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FCFFt = fluxo de caixa livre esperado no período t 

WACC = custo médio ponderado de capital 

g = taxa de crescimento da empresa 

 

O Valor Presente Líquido (VPL) pode ser calculado a partir dos fluxos de caixa da tabela 

4.5. com a seguinte fórmula: 

 

Equação 4.6. Cálculo do VPL 

�
= +

+−=
N

t
t

t

WACC

FCF
IVPL

1 )1(
 

 

“A taxa interna de retorno é definida como a taxa de desconto que faz com que o valor 

presente líquido seja igual a zero.”  (Brealey e Myers, 2002, 96, tradução nossa). Assim a 

partir da equação 4.6. temos que: 

 

Equação 4.7. Taxa Interna de Retorno (TIR) 

�
=

=
+

N

t t
t FCF

I

TIR1 )1(

1
 

 

onde: 

I = investimento inicial 

FCFFt = fluxo de caixa livre esperado no período t 

WACC = custo médio ponderado de capital 

 

O VPL esperado calculado a partir dos fluxos de caixa esperados para o projeto de cartão é 

de R$ 33.476.087 e a TIR de 105% com a premissa de que todo o fluxo de caixa será 

reinvestido à mesma taxa da TIR até o final do projeto. O valor obtido para o VPL é de 

mais de três vezes o valor do investimento inicial. Além disso, a TIR também é muito 

superior ao custo de capital de 27,30% calculado na seção anterior. Assim, para uma 

análise de investimento, caso só existisse este projeto e sem considerar a volatilidade dos 
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resultados, a decisão pelo investimento no projeto poderia eventualmente já ser tomada 

com base nestes dados. 

 

É importante destacar que apesar do VPL esperado ser elevado, isto não significa que a sua 

distribuição numa eventual simulação de Monte Carlo não possa ser negativa. Esta é 

inclusive uma das limitações da ferramenta do VPL que só avalia um único cenário com os 

fluxos de caixa projetados fixos. 

 

Na próxima etapa, refinaremos a análise, adicionando a questão da incerteza dos fluxos de 

caixa futuros. Para calcular a volatilidade do projeto, é necessário determinar 

primeiramente os parâmetros que geram mais impacto no fluxo de caixa. 

 

A identificação destes parâmetros pode ser feita através da análise de sensibilidade, que é 

realizada variando o parâmetro analisado e mantendo fixas todas as demais variáveis.   

A cada variação, recalculam-se os fluxos de caixa livres e o VPL do projeto. 

 

Baseado numa variação de 10% nos parâmetros de entrada tanto para cima quanto para 

baixo do parâmetro analisado, obtemos os seguintes resultados de VPL do projeto. 

 

Tabela 4.6. Análise de sensibilidade (Variação de 10%) 

    VPL     Entrada   

Variáveis 
Var. 

Negativa 
Var. 

Positiva Intervalo 
Var. 

Negativa 
Var. 

Positiva Intervalo 

Anuidade 
    

27.273.401  
       

39.678.773  
       

12.405.372  
                  

108  
                  

132  
                    

24  

Qtde de cartões anual 
    

27.732.308  
       

39.219.866  
       

11.487.558  
            

240.750  
            

294.250  
             

53.500  

Seguro (aceitação) 
    

33.015.204  
       

33.936.970  
            

921.765  18% 22% 4% 
Juros rotativo 
(utilização) 

    
33.147.708  

       
33.804.466  

            
656.758  27% 33% 6% 

Intercâmbio 
    

33.326.300  
       

33.625.874  
            

299.574  1,17% 1,43% 0,26% 
 

Do quadro acima, verifica-se que uma variação positiva de 10% na anuidade leva o VPL 

esperado de um patamar de R$ 33 milhões para quase R$ 40 milhões. Já numa variação 

negativa de 10%, o VPL esperado cai para um nível de R$ 27 milhões. A diferença entre os 
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resultados obtidos nas variações positivas e negativas é de aproximadamente R$ 12 

milhões, que é mais de um terço do VPL esperado para o projeto. Estes resultados mostram 

o elevado impacto que tem o valor da anuidade nos fluxos de caixa livre do projeto e 

conseqüentemente no VPL do mesmo. 

A partir da análise de sensibilidade, é possível identificar claramente quais são os 

parâmetros que têm maiores impactos no resultado do projeto. Assim, as variáveis que 

servirão de base para a simulação de Monte Carlo são: 

 

1. Valor da anuidade; 

2. Volume de cartões novos emitidos por período; 

3. Contratação do seguro (percentual de aceitação). 

 

Através da tabela 4.5., nota-se que o valor da anuidade é a principal fonte de receita deste 

projeto. Este parâmetro pode variar conforme o foco de atuação estratégica da empresa, 

bem como, os valores praticados no mercado pelos concorrentes. 

 

O volume de cartões novos é um dos fatores determinantes do faturamento do projeto e da 

curva de crescimento da base de clientes da carteira. Este parâmetro varia conforme o 

sucesso do plano de marketing e reflete os impactos das mudanças do cenário 

macroeconômico no qual o projeto está inserido. 

 

Para cada um dos três parâmetros acima foi gerado um conjunto de dez mil variáveis 

aleatórias e, assim, efetuada a simulação de Monte Carlo. Em cada uma das simulações 

realizadas é calculada a taxa de retorno do projeto através da seguinte equação: 

 

Equação 4.8. Taxa de retorno do projeto 

esperado

período
médio VP

VP
R 1=  

 

onde: 

Rmédio = taxa de retorno do projeto 
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VPperíodo1 = valor presente do período 1 

VPesperado = valor presente esperado do projeto 

 

O valor presente esperado utilizado para efetuar o cálculo da taxa de retorno do projeto é o 

valor presente dos fluxos de caixa livre do projeto da tabela 4.5. que é de R$ 45.476.087. Já 

a volatilidade do projeto é calculada a partir do desvio padrão das taxas de retorno das 

simulações efetuadas. 

 

Figura 4.2. Determinação da volatilidade do projeto de cartão de crédito 

VP esperado                        45.476.087 
SIMULAÇÃO VPper íodo 1 TAXA DE RETORNO 

1                   106.158.293,50  133% 
2                   106.151.446,29  133% 
3                   106.144.599,08  133% 
4                   106.124.057,45  133% 
5                   106.120.633,84  133% 
6                   106.117.210,24  133% 
7                   106.089.821,40  133% 

... 

... 

... 

3129                     71.100.578,88  56% 
3130                     71.100.578,88  56% 
3131                     71.080.037,25  56% 
3132                     71.052.648,41  56% 
3133                     71.049.224,80  56% 
3134                     71.011.565,15  56% 
3135                     70.991.023,52  56% 

... 

... 

... 

  
  

 

Desvio Padrão (Taxa de retorno) 70,99% 
 

A volatilidade obtida através do desvio padrão das taxas de retorno do projeto é de 70,99%. 

Para ter um parâmetro de comparação da volatilidade, foi calculado o retorno médio e a 

volatilidade do Ibovespa no período de cinco anos (2001 a 2005) conforme gráfico a seguir: 
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Gráfico 4.6. Volatilidade do projeto de cartão de crédito 
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Fonte: Banco Central do Brasil (2005) 

 

O gráfico acima mostra que o retorno (a partir da TIR) do projeto de cartão é maior que o 

Ibovespa, mas a sua volatilidade é bastante alta, na ordem de 60% superior. Assim, apesar 

de rentável, este é um projeto com risco elevado, dificultando a tomada de decisão que 

aparentemente era simples com ferramentas como o VPL. 

 

Na seção 4.3.2 iremos utilizar como ferramenta de análise a teoria de opções reais, que é 

um modelo que incorpora a flexibilidade e possibilita uma visão mais ampla do projeto para 

a tomada de decisão. 

 

Além disso, conforme o objetivo inicial, o intuito deste estudo é extrapolar a análise de um 

único projeto, portanto, na próxima seção apresentaremos um segundo projeto, que é 

concorrente e mutuamente excludente ao projeto de cartão de crédito. 
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4.2.2 CRÉDITO PESSOAL 
 

Em janeiro de 2006 no Brasil as “ [...] operações de crédito do sistema financeiro atingiram 

R$ 608,9 bilhões em janeiro, com expansões de 0,3% no mês e de 20,2 % em doze meses. 

Como resultado, a relação dos empréstimos totais com o PIB situou-se em 31%, ante 31,2% 

em dezembro e 27,2% em janeiro de 2005.”  (Banco Central do Brasil, 2006) 

 

Há no mercado várias modalidades diferentes de crédito direto ao consumidor como o 

financiamento de veículo que tem o empréstimo associado à alienação do bem financiado, 

assim como o crédito consignado, onde as parcelas a serem pagas são descontadas 

diretamente à folha de pagamento do tomador. 

 

Dentre todas as modalidades de crédito, o crédito pessoal é uma das que envolve maiores 

riscos e conseqüentemente maiores provisões para perdas tendo em vista que não se 

condiciona a associação a nenhuma garantia do tomador. 

 

O projeto em questão refere-se à montagem de estruturas de ponto de atendimento para 

efetuar a prospecção e realização de financiamentos de crédito pessoal. Neste caso, assim 

como no projeto de cartão de crédito, existe uma opção real que é a decisão de investir ou 

não no projeto. 

 

4.2.2.1 PREMISSAS DO PROJETO DE CRÉDITO PESSOAL 

 

O investimento inicial do projeto tem como variáveis chaves, o custo de implementação dos 

pontos de atendimento e o custo de pessoal. Entende-se como ponto de atendimento, as 

estruturas físicas onde são realizados os financiamentos diretos ao tomador final.  

 

Com base em pesquisa no setor, o custo de investimento projetado para a estruturação de 

cada ponto de atendimento é da ordem de R$ 280 mil. Para equiparar com o investimento 



    45 

inicial do projeto de cartão de crédito, neste caso serão abertos quarenta pontos de 

atendimento, totalizando um investimento inicial de 11,2 milhões na estruturação dos 

pontos além de R$ 800 mil em divulgação e propaganda. 

 

Para cada nova ponto há uma curva de crescimento do volume financiado, isto é, existe o 

período de maturação destes pontos onde o crescimento é exponencial numa primeira etapa 

e segue de forma linear na perpetuidade. Assim, do primeiro para o segundo ano, projeta-se 

um crescimento de 20% no volume de financiamento, já do segundo para terceiro de 5% e a 

partir do terceiro ano é constante em 1,5%. Cada estabelecimento iniciará com um volume 

de financiamento médio de R$ 300 mil mensais. 

 

A provisão de perda estimada para este produto que não tem garantia atrelada, já 

contemplando as possíveis perdas por fraudes, é de 6,02%. Este percentual de provisão é 

obtida a partir do patamar médio de inadimplência acima de 90 dias de atraso das operações 

de crédito pessoal com recursos livres referenciais para taxa de juros no período de junho 

de 2005 a junho de 2006, conforme a série histórica do Banco Central do Brasil.  

 

A fonte de receita principal provém da margem bruta obtida através do spread embutido na 

operação. O spread, neste caso, é a diferença entre as taxas de juros de captação e de 

repasse para o cliente final. A margem bruta média do projeto é de 29,9%. Vale ressaltar 

que este dado foi obtido a partir da instituição pesquisada com a ponderação por um fator 

de forma a manter o sigilo das informações. 

 

Como receitas adicionais têm-se a taxa de abertura de crédito (TAC), cobrada como taxa 

para a cobertura das despesas de análise de crédito e formalização do contrato, bem como 

as receitas de mora e multa provenientes do atraso no pagamento das parcelas. Projeta-se 

como 11,8% a inadimplência mensal do total dos contratos ativos num prazo médio de 

atraso de um mês que é derivada do percentual de inadimplência acima de 15 dias 

divulgado pelo Banco Central do Brasil. 
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O custo variável se refere aos gastos relacionados diretamente à venda como comissão 

comercial e registro de contrato. Assim, este custo tem correlação total com o faturamento, 

sendo de 12,2% do volume total financiado. 

 

Como despesa administrativa, parte-se do pressuposto de que toda a operação de venda, 

crédito, processamento e entre outras funções administrativas serão terceirizadas. Para este 

projeto as despesas são da ordem de 4,8% do faturamento. 

 

4.2.2.2 CONSTRUÇÃO DO FLUXO DE CAIXA LIVRE 
 

A partir das premissas definidas no tópico anterior, o fluxo de caixa livre é obtido da 

seguinte forma: 

 

Tabela 4.7. Fluxo de caixa livre do projeto de crédito pessoal 

 Receitas 
(+) Margem Bruta 
(+) Mora e Multa 
(+) TAC 

  
(-) ISS/PIS/Cofins 
(=) Receita Líquida (I) 
 Despesas/Custos 
(-) Custo variável direto 
(-) PDD 
(-) Despesa administrativa 
(-) Divulgação/Marketing 
(=) Despesa total (II) 

  

 LAIR (I-II) 
(-) IR 
(=) Lucro L íquido (I I I ) 
(+) Depreciação 
(-) Despesa de capital 
(+/-) Variação de CCL 

 FCFF 
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Como os dois projetos são da mesma empresa, o WACC será o mesmo calculado 

anteriormente para o projeto de cartão que é de 27,30%.  

 

A partir dos fluxos de caixa de livres dos projetos é possível determinar as taxas internas de 

retorno e a volatilidade do projeto. 

 

4.2.2.3 ESTIMATIVA DA VOLATILIDADE DO PROJETO DE CRÉDITO 
PESSOAL 

 

Para se chegar à volatilidade deste projeto, vamos seguir as mesmas etapas da seção 

4.2.1.3, começando pela determinação dos fluxos de caixa livres do projeto de crédito 

pessoal: 

 

Tabela 4.8. Fluxo de caixa detalhado do projeto 

  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 
Receitas      
Margem Bruta 43.101.634 51.721.961 54.308.059 55.122.680 55.949.520 
Mora e Multa 198.576 436.867 687.073 941.032 1.198.800 
TAC 9.230.769 11.076.923 11.630.769 11.805.231 11.982.309 

  52.530.979 63.235.751 66.625.901 67.868.942 69.130.629 

ISS/PIS/Cofins (11,2%) (2.904.229) (2.940.462) (3.098.104) (3.155.906) (3.214.574) 
       

Receita Líquida 49.626.750 60.295.289 63.527.797 64.713.036 65.916.055 

       
Despesas/Custos      
Custo variavel direto 17.591.100 21.109.320 22.164.786 22.497.258 22.834.717 
Provisão de perdas 8.668.800 10.402.560 10.922.688 11.086.528 11.252.826 
Despesa administrativa 6.987.692 8.289.231 8.679.692 8.802.688 8.927.528 
Divulgação/Marketing 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 
  33.647.592 40.201.111 42.167.166 42.786.474 43.415.071 
       
LAIR 15.979.158 20.094.178 21.360.630 21.926.562 22.500.984 
IR (34%) 5.432.914 6.832.020 7.262.614 7.455.031 7.650.334 

Lucro Líquido 10.546.244 13.262.157 14.098.016 14.471.531 14.850.649 

       
FCFF 10.546.244 13.262.157 14.098.016 14.471.531 58.931.148 
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A partir dos fluxos de caixa livres obtidos, o VPL e a TIR do projeto podem ser calculados 

a partir das equações 4.6 e 4.7 com os respectivos resultados: R$ 34.031.035 e 108%. 

 

O retorno deste projeto, assim como o de cartão, é bastante alto frente ao investimento 

inicial. Apesar de ambos projetos gerarem fluxos de caixas de mesma magnitude, em torno 

de R$ 13 milhões anuais, os gastos em provisão do projeto de crédito pessoal é muito 

superior ao do projeto de cartão: enquanto este projeto necessita de uma provisão média 

anual de R$ 10 milhões, o de cartão demanda provisão da ordem de R$ 3 milhões anuais. O 

fator que acaba compensando é a receita líquida do projeto de crédito pessoal que na média 

é praticamente o dobro do de cartões. Entretanto, esta receita depende fortemente da 

margem bruta proveniente do spread, assim, o projeto de crédito pessoal fica bastante 

sujeito às variações da taxa de juros de captação e às taxas praticadas no mercado. 

 

Efetuando novamente a análise de sensibilidade com variações de 10% para cima e para 

baixo podemos identificar os parâmetros com maiores impactos no projeto conforme a 

tabela a seguir: 

 

Tabela 4.9. Análise de sensibilidade (Variação de 10%) 

    VPL     Entrada   

Variáveis 
Var. 

Negativa 
Var. 

Positiva Intervalo 
Var. 

Negativa 
Var. 

Positiva Intervalo 

Margem Bruta 
         

22.605.645  
       

45.003.984  
     

22.398.339  26,94% 32,92% 5,98% 
Volume de novos 
financiamentos 

         
29.002.637  

       
38.606.992  

       
9.604.355  

       
270.000  

          
330.000  

        
60.000  

TAC 
         

31.430.297  
       

36.179.332  
       

4.749.034  
                 

90  
                

110  
              

20  
 

Uma oscilação de 10% na margem bruta gera uma variação de mais de 30% no VPL do 

projeto, no caso positivo de um VPL esperado de R$ 34 milhões para mais de R$ 45 

milhões, e no contrário para abaixo de R$ 23 milhões.  

 

O mesmo não ocorre com o volume de novos financiamentos e com a TAC que mesmo 

somados não geram mais do que um quinto da receita total deste projeto. 
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Como os VPLs esperados obtidos para os dois projetos são próximos, a volatilidade tem um 

papel importante para se decidir em qual projeto investir partindo da premissa inicial de que 

são excludentes. Para a simulação de Monte Carlo, utilizaremos os três parâmetros acima 

(margem, volume e TAC) como as variáveis chaves para a simulação, novamente realizada 

com dez mil iterações. 

 

Figura 4.3. Determinação da volatilidade do projeto 

VP esperado   
                     

46.031.034,62  
SIMULAÇÃO VPL 1 RETORNO MÉDIO 

1                  98.055.935,35  113% 
2                  98.050.136,29  113% 
3                  98.044.337,23  113% 
4                  98.026.940,06  113% 
5                  98.024.040,53  113% 
6                  98.021.141,00  113% 
7                  97.997.944,76  113% 

... 

... 

... 

3052                  69.072.240,19  50% 
3053                  69.072.240,19  50% 
3054                  69.063.541,60  50% 
3055                  69.057.742,54  50% 
3056                  69.043.244,90  50% 
3057                  69.020.048,66  50% 
3058                  69.002.651,48  50% 

... 

... 

... 

  

  

 

Desvio Padrão (Retorno médio) 59,40% 
 

A volatilidade encontrada para este projeto é de 59,40%, menor que os 70,99% encontrados 

no projeto de cartão. A menor volatilidade do projeto de crédito pessoal pode ser explicada 

em parte pelo fato deste ter um menor investimento fixo em mídia e também pelo fato que 

um dos componentes mais significativos de despesa ser a provisão de perdas que é 

diretamente ligada ao faturamento e não fixa. 

 

Na próxima seção, iremos detalhar a análise comparativa dos projetos e introduzir a teoria 

de opções reais, evidenciando também o valor que esta ferramenta adiciona para a 

avaliação de projetos. 
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4.3 ANÁLISE COMPARATIVA DOS PROJETOS 

4.3.1 COMPARAÇÃO DE RISCO E RETORNO 
 

Conforme Mun (2006), uma das formas de se analisar os projetos é a relação risco-retorno 

de cada um deles. O risco do projeto é medido através da sua volatilidade: quanto maior a 

amplitude da sua volatilidade, maior é a incerteza e, conseqüentemente, o risco do projeto. 

Já o retorno é calculado através da taxa interna de retorno (TIR).  

 

No gráfico a seguir, temos o risco e retorno de cada projeto e do índice Ibovespa medido 

entre os anos de 2001 a 2005. Neste gráfico, nota-se claramente que ambos projetos 

apresentam um risco maior que o Ibovespa, mas ao mesmo tempo, existe a compensação de 

retornos significativamente maiores também. 

 

Gráfico 4.5. Risco x Retorno de cada projeto 
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Fonte: Banco Central do Brasil (2005) 

 

A TIR do projeto de crédito pessoal é de 107,60%, ligeiramente maior que a de cartão de 

crédito que é de 104,70%. A volatilidade obtida a partir da simulação de Monte Carlo para 

o projeto de crédito pessoal foi de 59,40%, já o de cartão foi de 70,99%. 
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Com base nos resultados acima, é possível fazer uma análise comparativa dos projetos 

através da relação de risco e retorno. O projeto de crédito pessoal possui uma volatilidade 

menor, e conseqüentemente um risco menor, associado a um retorno maior através da 

mensuração da TIR. 

 

Por esta abordagem, o projeto de crédito pessoal seria o que apresentaria a melhor relação 

risco-retorno e, assim, considerado o melhor projeto. O primeiro possui um retorno maior 

(107,60% em relação ao 104,70%) associado a um risco menor no investimento 

(volatilidade de 59,40% em relação a 70,99%). 

 

4.3.2 COMPARAÇÃO ATRAVÉS DO VPL 
 

Uma outra alternativa de decisão de investimento é a aplicação direta do cálculo do VPL. 

Pelas técnicas tradicionais de avaliação de projetos existem “[...] diversas maneiras 

utilizadas na prática para avaliar um projeto: taxa média de retorno, payback, taxa interna 

de retorno e valor presente líquido. Comprovadamente, o método mais adequado entre estes 

é o valor presente líquido [...]” . (Minardi, 2004, 15). 

 

Através dos fluxos de caixa livres e com o investimento inicial de R$ 12 milhões, os VPLs 

esperados dos dois projetos são: 

 

Tabela 4.10. VPL esperado dos projetos 

Projeto VPLesperado 
Cartão de Crédito 33.476.087 
Crédito Pessoal 34.031.035 
 
 
Por esta análise, o valor presente líquido do projeto de crédito pessoal é ligeiramente 

superior ao do outro projeto. Se a decisão fosse tomada a partir deste ferramental, o projeto 

escolhido para se investir seria novamente a de crédito pessoal. 
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4.3.3 COMPARAÇÃO PELO MÉTODO DE OPÇÕES REAIS 
 
Com o intuito de explorarmos a ferramenta de opções reais vamos dividir esta seção em 

duas partes: 

 

1. Os dois projetos possuem o mesmo investimento inicial 

2. Os dois projetos têm o mesmo VPL 

4.3.3.1 OPÇÕES REAIS – 1ª PARTE – MESMO INVESTIMENTO INICIAL 

 

Dentro da premissa inicial, os dois projetos possuem o investimento de R$ 12 milhões com 

VPLs diferentes. 

 

A opção real existente nos dois projetos e o que será o objeto desta análise é a opção de 

diferimento, onde os investidores decidem se é melhor efetivar os projetos ou se a melhor 

opção é de postergar a decisão para um próximo período. 

 

Para agregar a flexibilidade gerencial, vamos seguir os passos descritos na metodologia de 

processo de avaliação de opções reais da seção 3.2. onde primeiramente constroem-se as 

árvores binomiais dos dois projetos pela abordagem neutra ao risco. 

 

Figura 4.4. Árvore de eventos do projeto de cartão de crédito 

T 0 1 2 3 4 5 
       
      1.582.310.491 
     778.018.607  
    382.550.047  382.550.047 
   188.099.021  188.099.021  
  92.487.877  92.487.877  92.487.877 

V0 45.476.087  45.476.087  45.476.087  
  22.360.492  22.360.492  22.360.492 
   10.994.605  10.994.605  
    5.406.023  5.406.023 
     2.658.130  
      1.306.997 
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Figura 4.5. Árvore de eventos do projeto de crédito pessoal 

T 0 1 2 3 4 5 
       
      897.119.169 
     495.325.009  
    273.483.026  273.483.026 
   150.997.757  150.997.757  
  83.370.156  83.370.156  83.370.156 

V0 46.031.035  46.031.035  46.031.035  
  25.415.043  25.415.043  25.415.043 
   14.032.368  14.032.368  
    7.747.670  7.747.670 
     4.277.709  
      2.361.845 

 

A partir das árvores acima, nota-se que apesar dos valores presentes dos projetos serem 

próximos de R$ 46 milhões no momento inicial, a diferença na volatilidade dos mesmos faz 

com que a amplitude entre os valores máximos e mínimos de cada projeto no último 

período sejam extremamente diferentes: enquanto o projeto de cartão pode atingir o valor 

de R$ 1,582 bilhões, o segundo projeto não passa de um pouco mais que a metade deste 

valor. Entretanto, numa eventual seqüência de cenários negativos, o projeto de crédito 

pessoal apresenta resultados melhores de R$ 2,4 milhões em relação aos R$ 1,3 milhões do 

cartão. 

 

Das árvores de eventos, podemos chegar nas árvores de decisão, e, aplicando a teoria das 

opções reais, podemos extrair os valores das opções reais de cada projeto. 

  

Pela árvore a seguir, nota-se que o exercício da opção será realizado somente no último 

período. Isto significa que nos períodos anteriores, postergar a decisão para o próximo 

período tem um valor maior do que o do investimento imediato.  
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Figura 4.6. Árvore de decisão do projeto de cartão de crédito – opções reais 

     Exercer 
     1.555.100.816 
    Postergar  
    754.918.450  
   Postergar  Exercer 
   362.938.742  355.340.372 
  Postergar  Postergar  
  171.956.926  164.998.864  
 Postergar  Postergar  Exercer 
 80.194.397  73.953.180  65.278.202 
   Postergar  Postergar  
36.831.783  32.327.805  24.660.808  

 Postergar  Postergar  Não Exercer 
 13.871.167  9.316.364  0 
  Postergar  Não Exercer  
  3.519.537  0  
   Não Exercer  Não Exercer 
   0  0 
    Não Exercer  
    0  
     Não Exercer 
     0 

 

Como exemplo, podemos analisar mais detalhadamente o primeiro ano num movimento de 

alta. 

 

Figura 4.7. Árvore de decisão do projeto de cartão de crédito – movimento de alta 

 Postergar 
 80.194.397 

   
36.831.783  

 Postergar 
 13.871.167 

 

O valor do projeto quando se decide pelo “ investimento já”  é de R$ 78.353.077, enquanto 

que o valor quando se posterga a decisão, beneficiando o projeto com a resolução das 

incertezas, é de R$ 80.197.397.  

 

Já uma trajetória de quedas seqüenciais pode fazer com que o projeto perca o seu valor. 
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Figura 4.8. Árvore de decisão do projeto de cartão de crédito – movimento de baixa 

   Postergar  
36.831.783  32.327.805  
 Postergar  Postergar 
 13.871.167  9.316.364 

  Postergar  
  3.519.537  

   Não Exercer 
   0 

 

No terceiro ano, após um cenário de baixas sucessivas, o valor para “ investimento já”  é 

negativo em R$ 14.205.282, o valor para postergar é nulo. Neste cenário, a melhor opção é 

a de não investir no projeto. 

 

Já para o projeto de crédito pessoal, temos a seguinte árvore de decisão: 

 

Figura 4.9. Árvore de decisão do projeto de crédito pessoal – opções reais 

     Exercer 
     869.909.494 
    Postergar  
    472.224.852  
   Postergar  Exercer 
   253.871.720  246.273.351 
  Postergar  Postergar  
  134.488.109  127.897.600  
 Postergar  Postergar  Exercer 
 70.118.274  64.086.084  56.160.481 
   Postergar  Postergar  
35.997.776  31.311.233  23.697.209  

 Postergar  Postergar  Não Exercer 
 15.013.592  9.999.161  0 
  Postergar  Não Exercer  
  4.219.198  0  
   Não Exercer  Não Exercer 
   0  0 
    Não Exercer  
    0  
     Não Exercer 
     0 
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A flexibilidade gerencial agrega valor para cada projeto que pode ser resumida na tabela a 

seguir. 

 

Tabela 4.11. Valor agregado pela flexibilidade 

Projeto VPLesperado (1) Opções Reais (2) Valor da opção (3) (3)/(1) 
Cartão de Crédito 33.476.087 36.831.783 3.355.696 10,0% 
Crédito Pessoal 34.031.035 35.997.776 1.966.741 5,8% 
 

 

Em função da flexibilidade que a teoria de opções reais agrega, há um incremento de 10% e 

5,8% nos VPLs iniciais dos projetos de cartão de crédito e crédito pessoal, respectivamente. 

Assim, o projeto de cartão que tinha um VPL esperado menor (R$ 33.476.087 ante R$ 

34.031.035), passa a ter um valor ligeiramente superior ao projeto de crédito pessoal 

quando se considera o valor da opção real (R$ 36.831.783 ante R$ 35.997.776). Desta 

forma, diferentemente das conclusões das seções 4.3.1 e 4.3.2 utilizando outras ferramentas 

de análise. Nesta avaliação, o projeto escolhido seria a de cartão de crédito. 

 

Vale ressaltar, que o valor da opção é maior no projeto de cartão de crédito visto que a sua 

volatilidade é de 70,99% contra 59,40% do outro projeto. Este resultado já era esperado, 

pois quanto maior a volatilidade, maiores são as incertezas do projeto, e mais valor agrega a 

vantagem de poder tomar a decisão com um cenário mais claro. 

 

4.3.3.2 OPÇÕES REAIS – 2ª PARTE – NA HIPÓTESE DO MESMO VPL 

 

Caso os dois projetos tenham o mesmo valor de investimento inicial e também o mesmo 

VPL, observando pela ótica do valor presente líquido, um tomador de decisão seria 

indiferente a qualquer um dos projetos. Entretanto, pela teoria das opções reais é possível 

obter mais informação do projeto, o que aprimora a tomada de decisão. 

 

Vamos alterar a premissa de volume anual do projeto de cartão de crédito de forma que o 

VPL deste seja igual ao do projeto de crédito pessoal. Para que isso seja possível, é 
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necessário que o volume inicial de cartões emitidos no primeiro ano, passe de 267.500 para 

270.085 unidades. Com esta mudança temos o seguinte fluxo de caixa. 

 

Tabela 4.12. Fluxo de caixa livre detalhado do projeto alterado 

  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 
Receitas           
Anuidade             32.410.141             34.111.674             35.902.536             37.787.420             39.771.259 
Juros rotativo               1.385.534               1.458.274               1.534.833               1.615.412               1.700.221 
Intercâmbio                  631.998                  665.178                  700.099                  736.855                  775.540 
Seguro               1.944.608               2.046.700               2.154.152               2.267.245               2.386.276 
Juros por atraso                  336.563                  354.233                  372.830                  392.403                  413.005 

              36.708.844             38.636.058             40.664.451             42.799.335             45.046.300 

ISS/PIS/Cofins (11,2%)             (4.093.036)             (4.307.920)             (4.534.086)             (4.772.126)             (5.022.662) 
            

Receita Líquida             32.615.808             34.328.138             36.130.365             38.027.209             40.023.638 

            
Despesas/Custos           
Provisão de perdas               2.926.636               3.080.284               3.241.999               3.412.204               3.591.345 
Divulgação/Marketing               5.000.000               5.000.000               5.000.000               5.000.000               5.000.000 
Bandeira                    54.017                    56.853                    59.838                    62.979                    66.285 
Processadora               8.102.535               8.527.918               8.975.634               9.446.855               9.942.815 
              16.083.188             16.665.055             17.277.471             17.922.038             18.600.445 
            
LAIR             16.532.620             17.663.082             18.852.894             20.105.171             21.423.193 
IR               5.621.091               6.005.448               6.409.984               6.835.758               7.283.886 

Lucro Líquido          10.911.529           11.657.634           12.442.910           13.269.413           14.139.307  

            
FCFF          10.911.529           11.657.634           12.442.910           13.269.413           64.123.842  
  

Com o novo fluxo de caixa livre determinado, executa-se novamente a simulação de Monte 

Carlo de onde se obtém a volatilidade do projeto de cartão de crédito alterado. 
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Figura 4.7. Volatilidade do projeto de cartão de crédito alterado 

VPesperado   
                     
46.031.034,62  

SIMULAÇÃO VPper íodo 1 TAXA DE RETORNO 
1                   106.158.293,50  131% 
2                   106.151.446,29  131% 
3                   106.144.599,08  131% 
4                   106.124.057,45  131% 
5                   106.120.633,84  131% 
6                   106.117.210,24  131% 
7                   106.089.821,40  130% 

... 

... 

... 

3129                     71.100.578,88  54% 
3130                     71.100.578,88  54% 
3131                     71.080.037,25  54% 
3132                     71.052.648,41  54% 
3133                     71.049.224,80  54% 
3134                     71.011.565,15  54% 
3135                     70.991.023,52  54% 

... 

... 

... 

  
  

 

Desvio Padrão (Taxa de retorno) 70,13% 
 

Posteriormente, refazem-se as árvores de evento e de decisão com as novas premissas. 

 

Figura 4.8. Árvore de eventos do projeto de cartão de crédito alterado 

T 0 1 2 3 4 5 
       
      1.534.528.688 
     761.009.638  
    377.402.960  377.402.960 
   187.163.193  187.163.193  
  92.818.724  92.818.724  92.818.724 

V0 46.031.035  46.031.035  46.031.035  
  22.827.896  22.827.896  22.827.896 
   11.320.902  11.320.902  
    5.614.307  5.614.307 
     2.784.270  
      1.380.786 
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Figura 4.9. Árvore de decisão do projeto de cartão de crédito alterado 

     Exercer 
     1.507.319.013 
    Postergar  
    737.909.481  
   Postergar  Exercer 
   357.791.654  350.193.285 
  Postergar  Postergar  
  170.963.512  164.063.036  
 Postergar  Postergar  Exercer 
 80.406.526  74.167.920  65.609.048 
   Postergar  Postergar  
37.239.711  32.695.183  24.982.391  

 Postergar  Postergar  Não Exercer 
 14.145.454  9.512.710  0 
  Postergar  Não Exercer  
  3.622.218  0  
   Não Exercer  Não Exercer 
   0  0 
    Não Exercer  
    0  
     Não Exercer 
     0 

 

Por fim, extraindo o valor da opção real de cada projeto temos os resultados da tabela a 

seguir. 

 

Tabela 4.13. Valor da opção – Mesmo VPL nos dois projetos 

Projeto VPLesperado (1) Opções Reais (2) Valor da opção (3) (3)/(1) 
Cartão de Crédito 34.031.035 37.239.711 3.208.677 9,4% 
Crédito Pessoal 34.031.035 35.997.776 1.966.741 5,8% 
 

Apesar de ambos apresentarem o mesmo VPL, através da teoria das opções reais, a decisão 

de qual projeto escolher passa a ser direta. O projeto de cartão de crédito passa a ter um 

valor maior (R$ 37.239.711) em relação ao projeto de crédito pessoal (R$ 35.997.776). E, 

novamente, o projeto escolhido seria a de cartão de crédito. 

 

O resultado acima evidencia a diferença da teoria das opções reais do uso do VPL para a 

avaliação de projetos, mostrando toda a vantagem que se obtém ao incorporar a 

flexibilidade gerencial na decisão de investimento. 
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5 COMENTÁRIOS FINAIS 

 

Este estudo tem por objetivo explorar um pouco mais o campo de utilização da teoria de 

opções reais na análise de investimentos de projetos empresariais. Trabalhos anteriores 

enfatizaram a aplicação da teoria em casos isolados, já neste estudo, focou-se na utilização 

da teoria de opções reais como ferramenta de análise de decisão em situações onde existem 

mais de um projeto. 

 

Além disso, este trabalho buscou contribuir com a aplicação da teoria de opções reais para a 

análise de projetos em setores não tão explorados por estudos anteriores que é o segmento 

financeiro que apesar do seu dinamismo, é composto por diversos projetos de investimento 

de médio prazo. 

 

Sabemos que dentro de uma empresa existem diversos projetos que estão à espera dos 

mesmos recursos, e para isso, os projetos precisam se diferenciar tanto no alinhamento 

estratégico, quanto no financeiro. Para a tomada de decisão é preciso ter alternativas para 

efetuar a análise comparativa para a escolha do melhor projeto. Ao longo da seção 4 

buscamos algumas respostas para este problema como os métodos de risco-retorno, do VPL 

e da teoria das opções reais. 

 

Adicionalmente, foi possível visualizar os diferenciais de cada instrumento de análise, bem 

como as suas limitações em determinadas situações. Neste contexto, a teoria de opções 

reais se mostrou mais completa e efetiva como solução de análise em cenários que 

incorporam a volatilidade. 

 

Pelos resultados obtidos na seção 4, foi extraído o valor financeiro da opção mostrando 

quanto de valor agregou-se aos projetos. Além disso, através da ferramenta de opções foi 

possível visualizar que projetos que a princípio parecem menos competitivos podem ter um 

valor maior e ser o melhor projeto caso se considere a flexibilidade gerencial na análise. 
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Dentro da aplicação da teoria das opções reais, procurou-se reforçar as vantagens que esta 

teoria agrega. Criou-se uma nova hipótese na seção 4.3.3, para ilustrar que tipo de 

informação adicional pode-se obter através desta teoria numa situação onde outros métodos 

não conseguem indicar qual é a melhor decisão a ser tomada. 

 

O estudo de caso com a análise de projetos reais serviu como ponte para aproximar a teoria 

da prática empresarial, onde decisões precisam ser tomadas todos os dias em cenários 

cercados de incertezas. Através dos projetos apresentados, foi possível mostrar como se 

realiza cada passo da metodologia, bem como, o aprimoramento da análise através do uso 

de outras ferramentas: a análise de sensibilidade e a simulação de Monte Carlo. 

 

Em relação às limitações deste trabalho, podemos destacar as seguintes: 

 

a) a premissa de que a empresa só possui capital próprio e os proxies considerados 

para o cálculo do seu custo; 

b) não foi analisada a correlação dos projetos pelo fato de se ter determinado que os 

mesmos eram mutuamente excludentes; 

c) foi desconsiderada a concorrência externa, que poderia exigir um investimento 

antecipado do projeto; 

d) no projeto de cartão, a receita proveniente da anuidade pode não refletir a realidade 

em um mercado com competidores externos que utilizem a estratégia de isentar esta 

cobrança. 

 

Apesar das limitações, espera-se que este estudo possa contribuir para o desenvolvimento e 

refinamento da metodologia e motivar a sua aplicação em outras situações reais em setores 

ligados ao mercado financeiro.  

 

Como trabalhos futuros com base neste, pode-se adicionar a opção de expansão dos 

projetos, assim como a inclusão da participação de concorrentes externos na análise de 

decisão. Neste segundo caso, o instrumental de teoria dos jogos pode ser uma ferramenta 

bastante interessante para auxiliar na análise. 
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