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RESUMO 
 
 

Nos últimos anos, o mercado livre de energia tem apresentado um elevado nível de crescimento. 
Pelo lado da oferta da energia, a fonte eólica atingiu 8% da matriz elétrica brasileira. Para os 
investidores em energia eólica, o processo de valuation é desafiador, pois as usinas oferecem 
uma série de flexibilidades gerenciais. O presente trabalho tem como objetivo apresentar as 
principais características da Teoria das Opções Reais (TOR) e a aplicabilidade desta ferramenta 
na avaliação de projetos de investimento em usinas eólicas. O objeto de análise foi a 
reconstrução de quatro usinas eólicas, que oferece uma série de opções, como adiamento, 
abandono ou expansão cadenciada. A energia das usinas seria destinada ao mercado livre e a 
principal incerteza considerada sobre o fluxo de caixa foi o preço de venda da energia 
produzida. Empregou-se o modelo de árvores binomiais, devido a natureza das opções 
(americanas). As opções de abandono e adiamento agregaram valor ao projeto, enquanto que a 
opção de expansão não gerou valor. Concluiu-se que a TOR permite identificar em quais 
cenários as decisões poderão ser tomadas, e que as usinas eólicas bem como o setor possuem 
muitas opções reais que precisam ser identificadas e precificadas, e o presente trabalho mostra 
formas de aproveitá-las. 
 

 
Palavras-chave: Opções Reais, Eólicas, Mercado Livre de Energia, Energia Incentivada, 
Opção de Abandono, Opção de Adiamento, Opção de Expansão, Modelo Binomial. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 

In recent years, the free energy market has shown a high level of growth. On the supply side of 
energy, the wind power source reached 8% of the brazilian electricity matrix. For wind energy 
investors, the valuation process is challenging as mills offer a range of management flexibilities. 
The objective of this work is to present the main characteristics of the Real Options Theory 
(TOR) and the applicability of this tool in the evaluation of investment projects in wind farms. 
The object of analysis was the reconstruction of four wind farms, which offers a series of 
options, such as postponement, abandonment or cadenced expansion. The energy of the plants 
would be destined to the free market and the main uncertainty considered on the cash flow was 
the sale price of the energy produced. The model of binomial trees was used, due to the nature 
of the (american) options. The abandonment and deferral options added value to the project, 
since the expansion option did not generate value. It was concluded that the TOR allows to 
identify in which scenarios the decisions can be made, and that the wind farms as well as the 
sector have many real options that need to be identified and priced, and the present work shows 
ways to take advantage of them. 
 
 
Key words: Real Options, Wind Energy, Energy Free Market, Incentivized Energy, 
Abandonment Option, Postponement Option, Expansion Option, Binomial Model. 
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1- INTRODUÇÃO 

 
 
Atualmente o método de avaliação de investimentos mais difundido é o Fluxo de Caixa 

Descontado (FCD), que utiliza as projeções do fluxo de caixa futuro que serão geradas pelo 

investimento ao longo de sua vida útil, descontadas ao custo de oportunidade dos capitais que 

financiam o projeto.  

 

A principal limitação do FCD é a premissa que os valores dos fluxos esperados do investimento 

prevalecerão no futuro, permanecendo estáticos. Em um contexto empresarial dinâmico, as 

empresas revisam suas estratégias e planos de investimento de acordo com as condições do 

ambiente, e dificilmente terão posição passiva assumida na projeção do fluxo de caixa. As 

possibilidades de rever a estratégia inicial e alterar o plano de investimento de acordo com as 

novas condições econômicas são chamadas flexibilidades gerenciais (MINARDI, 2004). 

 

A flexibilidade gerencial representa a habilidade de alterar o rumo estratégico do negócio como 

reação a mudanças internas e ambientais em contexto competitivo e incerto. Em negócios e 

projetos que operam sob condição de incerteza, é possível medir o valor das flexibilidades 

estratégicas por meio de modelos de precificação de opções.  Projetos com oportunidades de 

expansão ou retração, de abandono, adiamento, entre outras, recusados devido aos seus valores 

presentes líquidos (VPL) negativos, podem ser viáveis quando o valor das suas opções reais 

embutidas é considerado (TRIGEORGIS, 1993). 

 

Para os investidores em energia eólica, o processo de valuation é desafiador. Esforços para 

simplificar a análise dos projetos podem mascarar incertezas inerentes ao processo, que não são 

capturadas pelo FCD. Nos últimos anos houve um interesse crescente na aplicação da teoria das 

opções reais aos processos decisórios relacionados ao setor elétrico, inclusive usinas eólicas. 

Essas usinas oferecem uma série de flexibilidades ao investir como adiamento, abandono, 

expansão, switch options, que devidamente precificadas, podem agregar valor e viabilizar a 

implantação de novas usinas. 
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A Ventos é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) proprietária de cinco usinas eólicas.  

A ocorrência de um raro evento climático aliada a falência de sua principal fornecedora, levou 

a paralisação de quatro usinas. Essas usinas possuem toda a estrutura de rede e edificações 

instaladas e operantes para escoamento da produção. Em caso de reconstrução dessas usinas, 

será necessária somente a instalação de novos aerogeradores. 

 

A fonte eólica apresenta características que favorecem sua inserção no Ambiente de 

Contratação Livre (ACL), uma vez que, ao contrário de outras fontes de energia, não é uma 

concessão, com prazo de construção menor (dois anos), e, principalmente, é classificada como 

energia incentivada, garantindo preços maiores de venda. Uma vez reconstruídas, as quatro 

usinas podem vender toda sua energia nesse mercado. 

 

O projeto de reconstrução das quatro usinas oferece uma série de opções, como adiamento, 

abandono ou expansão cadenciada. Por exemplo, o investidor poderia reconstruir dois parques 

hoje e avaliar a reconstrução dos outros dois adicionais daqui cinco anos.  

 

A dissertação se propõe a responder à seguinte pergunta: qual o valor real do projeto de 

reconstrução de quatro usinas eólicas, considerando as opções de adiar, abandonar e expandir? 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar as principais características da Teoria das Opções 

Reais (TOR) e a aplicabilidade desta ferramenta na avaliação de projetos de investimento em 

usinas eólicas, que apresentam flexibilidades gerenciais de adiamento, abandono e expansão. 

 

Ao aplicar o método de avaliação de opções reais, pretende-se mostrar que as opções embutidas 

no Complexo Eólico geram valor ao acionista. A principal incerteza considerada sobre o fluxo 

de caixa é preço de venda da energia produzida. 

 

A tendência de consolidação da energia eólica na matriz energética brasileira é irrefutável, 

sendo que atualmente esta fonte representa 8% da matriz elétrica brasileira, com 13 GW de 

capacidade instalada e 520 parques em operação em 12 estados. Até 2023, a capacidade 

instalada atingirá 23 GW, representando 12% da matriz de eletricidade. 
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O aumento significativo de participação eólica no setor elétrico implica em novas oportunidades 

de investimento. Tais oportunidades exigem a análise de viabilidade por parte dos 

empreendedores e a captura do valor das flexibilidades dos projetos, o que a TOR pode fazer. 

 

A literatura a respeito da aplicação da metodologia das opções reais na avaliação de ativos de 

energia tem-se concentrado principalmente em usinas eólicas novas voltadas para o mercado 

regulado, destinado às distribuidoras. No entanto, não foi encontrada na literatura nenhuma 

referência a respeito da aplicação da metodologia das opções reais na avaliação da reconstrução 

de eólicas tampouco para empreendimentos voltados para o mercado livre. 

 

Com a expansão do Ambiente de Contratação Livre (ACL), acentuada a partir de 2015 por meio 

do crescimento do consumidor especial, aumenta significativamente a demanda por energia 

incentivada, gerada pelas usinas eólicas. Atentos a esse movimento, vários empreendedores 

estão construindo usinas voltadas para esse ambiente. Recentemente o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou novas regras de financiamento para 

empreendimentos voltados para o mercado livre, fortalecendo os sinais para o incremento das 

usinas voltadas para o ACL. 

 

Os próximos capítulos estão estruturados da seguinte forma: o capítulo 2 apresenta a estrutura 

do setor elétrico, modelo de comercialização, preços de energia e o panorama da fonte eólica 

no Brasil. No capítulo 3 é feita uma revisão de literatura sobre a Teoria de Opções Reais e sua 

aplicação no setor elétrico. O capítulo 4 descreve o modelo desenvolvido para o valuation das 

usinas eólicas e apreçamento das opções de abandono, adiamento e expansão e seus resultados. 

O capítulo 5 apresenta as conclusões do estudo. 
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2- SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

 

Este capítulo apresenta o atual modelo do setor elétrico brasileiro, o negócio de comercialização 

de energia, o conceito de energia incentivada e, por último, a representatividade da energia 

eólica no Brasil. 

 

2.1 Estrutura institucional 

 

 

Impulsionado por investimentos governamentais, o setor elétrico brasileiro passou por um 

período de grande crescimento a partir da década de 1960. Esse crescimento era baseado 

principalmente na disponibilidade de crédito internacional a juros baixos, instrumentos 

tributários de financiamento setorial, política tarifária realista e ampla disponibilidade de 

recursos hídricos de baixo custo próximos aos centros de carga. O fim do crédito externo e a 

alta da inflação no final da década de 1970 levaram o setor público a uma grave crise fiscal que 

perdurou por toda a década seguinte, com forte redução nos investimentos em geração de 

energia (CAPORAL e BRANDÃO, 2008). 

 

Na segunda metade da década de 1990, foi dado início a um processo de reformas do setor 

elétrico brasileiro com a implantação de políticas regulatórias, privatização de ativos, 

instituição da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Este processo tinha como 

principal objetivo concentrar as atribuições do Estado essencialmente na formulação de 

políticas energéticas para o setor e na regulação de suas atividades, incluindo geração, 

transmissão, comercialização e distribuição. Neste novo modelo foram incorporados novos 

agentes como o consumidor livre, o autoprodutor e o produtor independente de energia, bem 

como a desverticalização do setor e a introdução da livre concorrência nas áreas de geração e 

comercialização visando atrair o capital privado, reduzir custos e aumentar a eficiência global 

do sistema (CAPORAL e BRANDÃO, 2008). 

 

Em 2003 iniciou-se um processo de reestruturação do setor elétrico brasileiro, com a introdução 

de importantes alterações em relação ao modelo anterior de comercialização de energia elétrica. 
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Com base em MME (2003) o atual modelo do setor elétrico possui três objetivos principais: 

● Garantir a segurança do suprimento de energia elétrica; 

● Promover a modicidade tarifária; 

● Promover a inserção social no setor elétrico brasileiro, em particular pelos programas 

de universalização. 

 

O modelo prevê um conjunto de medidas a ser observado pelos agentes, como a exigência de 

contratação de totalidade da demanda por parte das distribuidoras e dos consumidores livres e 

especiais, condições que assegurem melhor equilíbrio entre garantia e custo de suprimento, bem 

como o monitoramento permanente da continuidade e da segurança de suprimento, visando 

detectar desequilíbrios conjunturais entre oferta e demanda (IPEA, 2010). 

 

Em termos de modicidade tarifária, o modelo prevê a compra de energia elétrica pelas 

distribuidoras no ambiente regulado através de leilões, pelo critério de menor tarifa, objetivando 

a redução repassada para a tarifa dos consumidores cativos. 

 

A inserção social busca promover a universalização do acesso e do uso do serviço de energia 

elétrica, criando condições para que os benefícios sejam disponibilizados aos cidadãos que 

ainda não contam com esse serviço, e garantir subsídio para os consumidores de baixa renda, 

de tal forma que estes possam arcar com os custos de seu consumo de energia elétrica (MME, 

2003).  

 

De acordo com Tolmasquim (2011), o Estado, com vistas a garantir a segurança do suprimento 

e a modicidade tarifária, dispõe de uma série de agentes institucionais, que regulamentam, 

acompanham, regulam, fiscalizam e dão suporte aos demais agentes.  Os atuais agentes 

institucionais possuem as seguintes funções: 

 

● Conselho Nacional de Política Energética (CNPE): responsável por propor a política 

energética nacional, a licitação individual de projetos especiais e o critério de garantia 

estrutural de suprimento; 

● Ministério de Minas e Energia (MME): responsável pela formulação e implementação 

da política energética do País, cabendo a ele planejar, administrar e criar leis, bem como 

supervisionar e controlar sua execução; 



14 
 

● Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): responsável pela regulação e 

fiscalização da geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica 

no Brasil; 

● Operador Nacional do Sistema (ONS): responsável pela coordenação e controle da 

operação das instalações de produção e transmissão de energia elétrica do Sistema 

Interligado Nacional (SIN); 

● Empresa de Pesquisa Energética (EPE): responsável pelo planejamento da expansão dos 

sistemas de geração e transmissão; 

● Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE): responsável pela 

contabilização e liquidação financeira das operações comerciais no SIN, inclusive as 

realizadas no mercado de curto prazo; 

● Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE): responsável por monitorar as 

condições de atendimento no horizonte de cinco anos, recomendando ações preventivas 

para restaurar a segurança do suprimento.  

 

A figura 1 apresenta o inter-relacionamento dos agentes institucionais do Setor Elétrico. 

 
Figura 1: Agentes Institucionais do Setor Elétrico 
Fonte: CCEE, 2008, pág. 13. 

 

A atuação dos agentes de mercado se dá por meio de concessões, autorizações ou permissões. 

Os principais agentes são os geradores, transmissores, distribuidores e comercializadores, que 

atuam conforme sua vocação e a norma legal (IPEA, 2010). 
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Os agentes de geração, sejam concessionários de serviço público de geração, produtores 

independentes de energia ou autoprodutores, podem vender energia elétrica livremente, 

mantendo o caráter competitivo da geração. 

 

Os segmentos de transmissão e distribuição, considerados monopólios naturais, estão sujeitos 

a forte regulação e controle de preços, enquanto nos demais segmentos ocorre a competição 

entre os agentes do setor, visando alcançar uma maior eficiência econômica (redução de preços 

e custos, melhores serviços e aperfeiçoamentos tecnológicos).   

 

No âmbito da comercialização de energia são estabelecidos, de forma competitiva, os 

relacionamentos comerciais entre os geradores e de consumo (distribuidores e consumidores 

livres), conforme figura 2: 

 

 
Figura 2: Comercialização de energia 
Fonte: CCEE, 2008, pág. 15. 

 

Neste contexto, o atual modelo do setor elétrico brasileiro baseia-se na competição por preços 

no processo de comercialização, incentiva os grandes consumidores a tornarem-se livres, 

diminuindo a carga sobre o Estado, investe na atuação do Poder Público no planejamento do 

Sistema e reforça a função de comercialização. O modelo preocupa-se ainda em criar um quadro 

favorável ao investimento, redirecionando a contratação de energia para o longo prazo 

(TOLMASQUIM, 2011). 

 

2.2 Comercialização de energia 

 

 

De acordo com a CCEE (2008), em termo de estrutura de mercado, foram instituídos dois 

ambientes para celebração de contratos de compra e venda de energia, o Ambiente de 

Contratação Regulada (ACR), do qual participam agentes de geração, de comercialização e de 

distribuição de energia elétrica, e o Ambiente de Contratação Livre (ACL), no qual participam 
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agentes de geração, comercialização, importadores e exportadores de energia, e consumidores 

livres. 

 
Figura 3: Visão Geral da Comercialização de Energia 
Fonte: CCEE, 2008, pág.14. 

 

Destaca-se que os vendedores podem construir sua estratégia de venda em qualquer um dos 

ambientes de contratação, estimulando a competição no processo de geração de energia elétrica.  

 

Todos os agentes que participam da comercialização de energia devem estar registrados na 

CCCEE. Em março/2018 haviam 6.835 agentes participantes na CCEE, incluindo geradores, 

comercializadores, consumidores, dentre outros: 

 

 
Figura 4: Número de agentes participantes na CCEE 
Fonte: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), 2018. 
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2.2.1 Ambiente de Contratação Regulado 

 

 

O Ambiente de Contratação Regulado (ACR), também denominado mercado regulado, é o 

ambiente de contratação das empresas distribuidoras de energia, que adquirem energia para 

atender às necessidades de seus consumidores cativos - consumidores que não têm o direito de 

escolher o fornecedor de energia e que compram energia diretamente do distribuidor ao qual 

estão conectados, pagando tarifas reguladas pela ANEEL (CCEE, 2008). 

 

Os leilões de energia do ACR constituem a principal forma de contratação das empresas de 

distribuição. Possuem a denominação “A+x”, que determina o início do suprimento. Por 

exemplo, os certames A+4 significam que o suprimento (entrega) da energia iniciará quatro 

anos após a data de realização do leilão. Portanto, leilões A+4 realizados em 2018, indicam que 

a entrega de energia terá início em 2022. 

 

Os resultados destas licitações são pactuados por meio de contratos bilaterais, com cláusulas 

definidas pelo MME/ANEEL, denominados Contratos de Comercialização de Energia no 

Ambiente Regulado (CCEAR). São contratos de longa duração (15 a 30 anos de suprimento), 

com baixo risco de crédito. 

 

A concepção do modelo do setor elétrico considera que o “motor” para a expansão do sistema 

é a disposição de contratar a demanda das distribuidoras por meio dos CCEARs. Pelo fato de 

serem considerados recebíveis com baixo risco de inadimplência, são ofertados pelos geradores 

para obter financiamento via bancos, especialmente no Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), na modalidade project finance. Dessa maneira, a contratação 

bilateral resultará na entrada de nova oferta de energia no setor elétrico (CAPORAL e 

BRANDÃO, 2008). 

 

Com base em dados da CCEE (2018), em março/2018 o ACR representou 70% do mercado de 

energia brasileiro, por meio de 58 distribuidoras que atendem 70,6 milhões de consumidores 

cativos. 
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2.2.2 Ambiente de Contratação Livre 

 

 

O Ambiente de Contratação Livre (ACL), também conhecido como mercado livre, é o 

segmento no qual os consumidores livres e especiais contratam seu suprimento de energia 

elétrica. Esses consumidores têm liberdade de negociar com os vendedores condições como 

volumes de energia, prazos, preços, garantias financeiras, e demais itens que constituem um 

contrato de compra e venda de energia elétrica. 

 

Os consumidores livres foram criados via Lei 9.704/1995 e são caracterizados por uma 

demanda mínima contratada de 3 MW, podendo adquirir energia de qualquer fonte, inclusive 

hidrelétrica, eólicas e termelétrica. Embora sua criação remonta a 1995, o primeiro consumidor 

a migrar para o mercado livre foi a Carbocloro Indústrias Química em 1999. 

 

Em 2006 foi criada a figura do consumidor especial, que apresenta uma demanda mínima menor 

(500kW), e devem adquirir energia somente de fontes denominadas incentivadas: pequenas 

centrais hidrelétricas (PCH), biomassa, eólica e solar, com potência limitada a 30MW, ou seja, 

de pequeno porte. 

 

 

Quadro 1: Classificação dos consumidores livres 
Fonte: CCEE, 2008 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 
 
A denominação “fontes incentivadas” foi criado pelo governo com o intuito de promover o 

desenvolvimento de fontes alternativas no processo de produção de energia, por meio de 

incentivos para estimular empreendedores e consumidores a investirem nesse segmento.  

 

Os empreendimentos identificados como produtores de energia incentivada têm direito 

desconto não inferior a 50% (cinquenta por cento) nas tarifas de uso dos sistemas elétricos de 

transmissão (TUST) e distribuição (TUSD), incidindo na produção e no consumo da energia 

comercializada. Os beneficiários são pequenas centrais hidrelétricas (PCH), empreendimentos 

hidrelétricos com potência igual ou inferior a 1MW, e aqueles com base em fonte solar, eólica 

Caracterização Demanda Tipo de energia
Consumidor Livre igual ou maior a 3 MW Sem restrição

Consumidor Especial igual ou maior a 0,5 MW
Somente de fontes 

incentivadas (PCH, eólicas, 
biomassa e solar)
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e biomassa, cuja potência injetada nos sistemas de transmissão e distribuição seja menor ou 

igual a 30MW (NEVES E PAZZINI, 2012). 

 

Os consumidores que adquirem energia de fontes incentivadas possuem direito a desconto na 

tarifa da rede. Em função do desconto ofertado, a energia proveniente de fontes incentivadas 

possui maior preço quando comparada aos das fontes convencionais (grandes hidrelétricas, 

termelétricas, por exemplo). 

 

 

Figura 5: Processo de contratação de energia convencional e incentivada 
Fonte: Neves e Pazzini, 2012, pág. 63 
 

De acordo com a Andrade e Canellas (2008), a flexibilidade operativa e comercial que o 

mercado livre reserva aos grandes consumidores possibilita um aperfeiçoamento dos processos 

de aquisição e uso de energia sob controle, tendendo a uma redução intrínseca de custos e um 

aumento de competitividade da indústria nacional. 

 

Florenzi (2009) também elenca uma série de vantagens o consumidor livre, como a 

possibilidade de negociar livremente o preço da energia, flexibilidade de consumo, prazos, e 

liberdade de escolha entre vários fornecedores. Além da possibilidade de contratar serviços 

paralelos como estudos de racionalização de consumo, assessoria nos contatos com 

distribuidoras e transmissores. 
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Aliada às flexibilidades na gestão da energia, nos últimos anos um fator estimulou 

significativamente o crescimento do mercado livre: a elevação das tarifas de energia do 

Ambiente de Contratação Regulado (ACR).  

 

O movimento de migração ao mercado livre acentuou-se a partir de 2016, empresas como 

shoppings, redes de supermercado e bancos migraram sua carga para o ACL, a maioria na figura 

de consumidor especial, cujo suprimento deve atendido por fontes incentivadas como a eólica. 

A figura 6 evidencia o grande crescimento do número de consumidores especiais. 

 

 
Figura 6: Processo de contratação de energia convencional e incentivada 
Fonte: CCEE, 2018 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 
 

De acordo com Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel), o mercado 

livre registrou crescimento de 17% durante 2017, com a entrada de 1.100 novos consumidores 

livres e especiais, atingindo faturamento de R$ 110 bilhões. Cerca de 30% de toda a energia 

comercializada neste segmento veio de usinas eólicas, solares, de biomassa e pequenas centrais 

hidrelétricas. 
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Figura 7: Mercado livre de energia em 2017 
Fonte: FREIRE, 2017. 
 

O quadro 2 sintetiza as principais diferenças entre o ACR e ACL. 

 

Quadro 2: Principais diferenças entre ACR e ACL. 
Fonte: Fenolio, 2009, pág. 20.  
 
 

2.2.3 Mercado de Curto Prazo 

 

 

As relações comerciais entre os agentes do mercado de energia elétrica são regidas por contratos 

de compra e venda de energia, sendo que a liquidação financeira desses contratos é realizada 

diretamente entre as partes contratantes, por meio de condições livremente negociadas (CCEE, 

2008). 
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Todos os contratos celebrados devem ser registrados na Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica (CCEE). Esse registro inclui apenas as partes envolvidas, os montantes de energia e o 

período de vigência; os preços de energia dos contratos não são registrados na CCEE, sendo 

utilizados especificamente pelas partes envolvidas em suas liquidações bilaterais (NEVES E 

PAZZINI, 2012). 

 

Considerando-se os contratos e os dados de medição registrados, a CCEE contabiliza as 

diferenças entre o que foi produzido ou consumido e o que foi contratado; as diferenças 

positivas ou negativas são liquidadas ao Preço de Liquidação das Diferenças (PLD).  Com base 

nessas duas informações (montantes contratados e montantes medidos), é realizada a 

contabilização e são calculados os montantes negociados no Mercado de Curto Prazo (MCP). 

Dessa forma, pode-se dizer que o MCP é o mercado das diferenças, conforme ilustrado na figura 

8: 

 

 
Figura 8: Energia comercializada no Mercado de Curto Prazo (MCP) 
Fonte: CCEE, 2008, pág.22. 
 
 

Por exemplo, caso uma usina eólica não tenha firmado contratos de venda da sua energia 

gerada, toda sua geração será contabilizada pela CCEE e liquidada no MCP, ao valor do PLD. 

Porém, trata-se de um exemplo altamente improvável pois a grande maioria dos geradores 

firmam contratos de venda no ACR ou ACL, a fim de garantir estabilidade no fluxo de receitas, 

viabilizando a obtenção de financiamentos. 

 

O próximo item abordará a questão dos preços no mercado de energia brasileiro. 
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2.3 Preços de Energia 

 

 

O problema da precificação de projetos de geração de energia pode ser entendido como o 

problema da avaliação de uma concessão ou contrato de risco, onde o investidor detém os 

direitos de exploração por um período de tempo finito e tem a necessidade de conhecer o valor 

que pode auferir por estes direitos.  

 

Nesse contexto, o preço da energia é uma variável fundamental na avaliação de projetos de 

geração de energia elétrica, e que é influenciada pelo desempenho da economia e pela oferta do 

produto no mercado. A decisão operacional estratégica ótima será então aquela que maximiza 

o valor do projeto ao longo da sua vida útil através da escolha da melhor forma de 

comercialização a cada instante de decisão (CAPORAL E BRANDÃO, 2008). 

 

Fenolio (2009) reforça a importância dos preços da energia na viabilidade de usinas de geração 

de energia. De acordo com a autora, a principal fonte de incerteza sobre o fluxo de caixa de 

uma usina é o preço de venda da energia gerada, a escolha do melhor momento para fechar os 

contratos de venda de energia é fundamental para a rentabilidade do projeto. 

 

Dada a importância dos preços na avaliação da viabilidade de usinas, incluindo as de fonte 

eólica, o presente tópico abordará a dinâmica dos preços no Ambiente de Contratação Regulado 

(ACR), Ambiente de Contratação Livre (ACL) e Mercado de Curto Prazo (MCP). 

  

 

2.3.1 Preços dos leilões de energia no ACR 

 

 

De acordo com a CCEE (2008), as distribuidoras de energia devem garantir o atendimento à 

totalidade de seu mercado no Ambiente de Contratação Regulada (ACR), por meio de licitação 

na modalidade de leilões, cabendo à ANEEL a regulação das licitações para contratos de 

energia elétrica regulados e a realização de leilões, podendo ser eles diretamente ou 

intermediados pela CCEE. Para definir os vencedores de um leilão utiliza-se o critério de menor 

tarifa, ou seja, quem ofertar MWh pelo menor preço será o vencedor do leilão. 
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Em 2002 foi instituído o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 

(Proinfa), que definiu preços diferenciados e mais atrativos para contratação de energia eólica, 

entre outras fontes renováveis alternativas. Após o Proinfa, a partir de 2007 foram realizados 

leilões específicos de energia – Leilão de Fontes Alternativas (LFA) e Leilão de Energia de 

Reserva (LER) –, que destinam parcela do mercado para contratação da fonte eólica 

(PANTOJA, 2013).  

 

Posteriormente, nos anos de 2011 e 2012, os projetos de energia eólica passaram a competir 

com as fontes convencionais de energia (térmicas fósseis e hidrelétricas), nos Leilões de 

Energia Nova (LEN). A partir desse momento, os preços da geração de energia eólica 

aproximaram-se da fonte convencional mais competitiva no país (a hidrelétrica).  

 

No período de 2013 a 2015, novas demandas quanto aos índices de nacionalização aliado ao 

aumento de custos, levaram ao aumento dos preços das eólicas nos leilões ACR.  

 

Com o advento da crise econômica a partir de 2015, a demanda do mercado regulado caiu e por 

dois anos (novembro/2015 a dezembro/2017) o Governo não promoveu leilões de compra de 

energia para distribuidoras, pois não havia demanda para novos projetos.  

 

Em dezembro/2017 e abril/2018 foram realizados três certames para compra de energia, 

simbolizando a retomada de contratação de novos projetos. No leilão de abril/2018, por 

exemplo, foram negociados 298,7 MW médios de energia de empreendimentos com pouco mais 

de 1 GW em capacidade instalada, para entrega a partir de 2022. Os valores foram os mais 

baixos já registrados para a fonte eólica, que vendeu energia a R$ 67,60/MWh (73,5% de 

deságio). 

 

O gráfico 1 evidencia a evolução dos preços da energia eólica em valores atualizados para 

abril/2018: 

 



25 
 

 
Gráfico 1: Histórico dos preços da energia eólica nos leilões ACR. 
Fonte: Abeeólica, 2017. 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
 

De acordo com Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica), o baixo preço da fonte 

nos últimos leilões do ACR é fruto de questões conjunturais brasileiras como, por exemplo, 

uma oferta muito grande para uma demanda muito baixa de energia. A associação destacou 

que, entre novembro de 2015 e dezembro de 2017, não foram realizados leilões de compra de 

energia nova, o que provocou o represamento de projetos. Essa situação deve ser considerada 

ao se analisar os preços ofertados nos leilões de abril/18 e de dezembro de 2017 

(MONTENEGRO, 2018). 

 

Em reportagem de Canazio e Teixeira (2018), um gerador afirmou que os valores dos últimos 

leilões foram atípicos, dado um “contexto extraordinário”, que salientou o período sem leilões 

e a demanda reduzida. Conclui que os preços não podem ser referência de mercado, por se fruto 

da conjuntura e contexto específicos. 

 

Outra possibilidade aventada para justificar os baixos preços é a venda no mercado livre de 

parte da energia das usinas que não foi ofertado no certame, o que significa que o valor não 

reflete puramente o preço da energia (MONTENEGRO, 2018). 
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2.3.2 Preços de Liquidação das Diferenças (PLD) 

 

 

O Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) é utilizado para valorar a compra e venda de 

energia no mercado de curto prazo (MCP). 

 

A formação do preço da energia comercializada no mercado de curto prazo se faz pela utilização 

dos dados considerados pelo ONS para a otimização da operação do Sistema Interligado 

Nacional (SIN). Em função da preponderância de usinas hidrelétricas no parque de geração 

brasileiro, são utilizados modelos matemáticos para o cálculo do PLD, que têm por objetivo 

encontrar a solução ótima de equilíbrio entre o benefício presente do uso da água e o benefício 

futuro de seu armazenamento, medido em termos da economia esperada dos combustíveis das 

usinas termelétricas (CCEE, 2008). 

 

Conforme apresentado por Castro et al (2014), o preço spot de energia no Brasil é distinto dos 

modelos europeus, pois o despacho das usinas é realizado de forma centralizada pelo Operador 

Nacional do Sistema (ONS), com base em um modelo computacional de otimização de custos, 

e não a partir de ofertas de preços e quantidades dos geradores e consumidores. 

 

Consequentemente, o Preço da Liquidação das Diferenças (PLD) é definido com base no custo 

marginal de operação calculado pelos modelos computacionais, e seus valores são resultantes 

das condições operativas do sistema.  

 

No Brasil, a CCEE é a responsável pelo cálculo do PLD. Para isto, ferramentas computacionais 

de despacho são usadas durante o processo de otimização do sistema. O preço spot é calculado 

para quatro submercados (Sul, Sudeste, Norte e Nordeste) definidos por restrições de 

transmissão, e reflete o custo marginal do sistema, levando em conta os custos de geração das 

usinas térmicas e o custo de racionamento de sistema. O preço é calculado com um dia de 

antecedência e é baseado em declarações de disponibilidade e custos operacionais daquela data. 

Em países onde o setor de energia elétrica foi reestruturado, a determinação do preço à vista da 

eletricidade é realizada através do Custo Marginal da Operação (CMO). A utilização deste 

método em sistemas com predominância hidráulica, que é o caso brasileiro, apresenta uma 

dificuldade adicional devido principalmente à variabilidade das condições hidrológicas 

(CAPORAL e BRANDÃO, 2008). 
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Cavaliere et al (2017) afirma que existe uma grande incerteza dos agentes com relação à 

formação de preço no mercado spot de energia, pois a matriz elétrica brasileira é formada 

majoritariamente por usinas hidráulicas. Sendo assim, o fator imprevisibilidade pluviométrica 

pesa bastante na incerteza associada à geração por meio dessa fonte, uma vez que o principal 

insumo é a água proveniente das chuvas, implicando em uma alta volatilidade no PLD, como 

observado no histórico apresentado gráfico 2. 

 

 

 
Gráfico 2: Histórico dos PLDs semanais por submercado 
Fonte: CCEE, 2018 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 
 

Tabela 1: Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) por submercado 

                 
Fonte: Extraído do site da CCEE. 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
 
Nota-se uma elevada volatilidade nos preços spot, o que na prática inviabiliza a exposição 

integral do gerador ao Mercado de Curto Prazo (MCP). Normalmente, os agentes negociam a 

maior parte da energia via contratos, alocando uma pequena parcela da sua geração para 

liquidação no mercado spot. 
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2.3.3 Preços no Ambiente de Contratação Livre 

 

 

Em função da alta volatilidade do PLD, os agentes costumam negociar contratos a termo no 

mercado livre, buscando mitigar os riscos de uma exposição absoluta ao mercado spot.  Os 

contratos são negociados considerando uma curva de preços, denominada curva forward, 

considerada uma das informações essenciais para a comercialização de energia. 

 

A curva forward de preços de eletricidade reflete o preço da energia a ser suprida em um 

momento futuro h avaliada em um tempo t e pode ser denotada por Ft,h, uma função de duas 

quantidades, onde h é geralmente denominado maturidade e t é o tempo de medição deste preço 

(LEME e HANSEN, 2017).  

 

Ao contrário do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD), as curvas forward são definidas 

basicamente pelas leis de oferta e demanda, onde os agentes de mercados se interagem e, através 

de um processo de consenso, definem um preço de mercado em cada tempo t, para cada 

maturidade h.  

 

Embora movimente 30% da energia consumida no país, com a participação de 6.800 agentes, 

o mercado brasileiro de energia elétrica tem menos de 15 anos e está organizado informalmente 

como balcão, não existem bolsas de energia e, por consequência, contratos futuros. Também 

não existe um índice de preços futuros. 

 

Para minimizar a assimetria de informações, foi criada a plataforma Dcide, que usa uma 

metodologia de curvas de consenso para formar suas curvas forward de energia. Um pool de 

agentes com mais de 40 empresas, representando os agentes mais comercialmente ativos do 

setor elétrico, inserem suas expectativas futuras de preços de mercado e, em retorno, recebem 

métricas gerais que refletem a visão completa do mercado sobre os preços. 

 

Existem duas modalidades de energia: convencional e incentivada 50%, que oferece ao 

comprador dessa modalidade o direito de 50% de desconto na TUSD/TUST. Conforme 

exposto, a energia eólica é classificada como incentivada, portanto, os contratos de venda são 

fechados sob essa modalidade, com maior preço de venda graças aos benefícios do desconto. 
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Os dados são disponibilizados por modalidade de energia, em uma escala semanal desde janeiro 

de 2012 na estrutura de maturidade M+1, M+2, M+3, A+1, A+2, A+3 e A+4, onde M+i 

significa produto de energia com suprimento em i meses a frente da data de apuração da curva 

e A+i significa o produto de energia com suprimento em i anos a frente desta mesma referência.  

 

O gráfico 3 sintetiza o histórico dos preços semanais dos produtos de curto prazo, com entrega 

M+ x meses a frente, histórico de janeiro/2012 a maio/2018. Nota-se uma elevada volatilidade 

dos preços. 

 
Gráfico 3: Histórico dos preços semanais dos produtos de curto prazo (M+x) 
Fonte: Extraído da plataforma de preços Dcide 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 
 

Tabela 2: Preços dos produtos de curto prazo (M+x) 

 

Fonte: Extraído da plataforma de preços Dcide 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 
 

O gráfico 4 apresenta o histórico dos preços semanais dos produtos de longo prazo, com entrega 

A+ x anos a frente, histórico de janeiro/2012 a maio/2018. Neste caso, a volatilidade dos preços 

é significativamente menor quando comparados aos de longo prazo. 
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Volatilidade 
Anual 
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Gráfico 4: Histórico dos preços semanais dos produtos de longo prazo (A+x) 
Fonte: Extraído da plataforma de preços Dcide. 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
 
 

Tabela 3: Preços dos produtos de longo prazo (A+x) 

 
Fonte: Extraído da plataforma de preços Dcide. 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
 
 
Existe um elevado interesse por parte de investidores no desenvolvimento de usinas eólicas 

voltadas para o ACL. Dado esse contexto, os preços da energia ganham importância para a 

viabilidade econômico-financeira dos projetos, pois conforme apontado na literatura, trata-se 

do principal risco de uma usina eólica. O próximo item abordará o atual estágio da energia 

eólica no Brasil e, em especial, no mercado livre. 
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Histórico dos preços semanais dos produtos de longo prazo (A+x)

Entrega no ano seguinte (A+1) Entrega daqui dois anos (A+2) Entrega daqui três anos (A+3) Entrega daqui quatro anos (A+4)

Mínimo Máximo Média

A+1 109,5 421,83 205,88 5,95% 20,72%
A+2 118 223,93 176,75 4,11% 14,31%
A+3 119 203,94 168 3,85% 13,41%
A+4 119 199,37 182,86 3,75% 13,07%
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2.4 Energia Eólica 

 

 

A geração de energia eólica utiliza o vento como fonte de energia primária. O processo de 

geração ocorre por meio de um aerogerador (turbina eólica), composto basicamente de uma 

torre, um conjunto de pás acoplado a um rotor e uma nacele, que abriga o gerador elétrico, a 

caixa multiplicadora (quando aplicável), os dispositivos de medição da velocidade e direção 

dos ventos e os componentes responsáveis pela rotação da nacele, para melhor aproveitamento 

do vento (PANTOJA, 2013). 

 

 
Figura 9: Componentes de um aerogerador 
Fonte: PANTOJA, 2013, pág. 53. 
 

O princípio de funcionamento dos aerogeradores é o de conversão da energia cinética dos 

ventos em energia elétrica para geração de potência. A transformação energética se dá com o 

escoamento do vento por meio das pás do rotor, que faz funcionar o conjunto de engrenagens 

de redução e eixos acionadores do gerador elétrica (RODRIGUES, 2013).  

 

Os aerogeradores podem ser agrupados conforme o porte em potência instalada. No que toca à 

localização, a geração de energia eólica pode ser realizada em terra (onshore) ou no mar 

(offshore). No Brasil, dada a disponibilidade de seu território, a expansão da energia eólica tem 

ocorrido por meio de projetos onshore. 

 

Em fevereiro de 2018, o País ultrapassou 13 GW de capacidade instalada em eólicas, 

representando mais de 8% da matriz elétrica, com 520 parques eólicos em operação em 12 

estados (INFOVENTO, 2018).  
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Figura 10: Matriz Elétrica Brasileira 
Fonte: INFOVENTO, 2018. 
 

A curva da capacidade instalada da fonte eólica demonstra o crescimento virtuoso da fonte no 

decorrer dos anos. A maior parte das usinas estão localizadas nos estados do Nordeste, seguidos 

pelos estados do Sul: 

 

 
Figura 11: Capacidade instalado por Estado. 
Fonte: ABEEÓLICA, 2018. 
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Atualmente existem contratados quase 18 GW e 732 usinas até 2023, um crescimento de 38% 

em relação a 2018. A expectativa de acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia da 

EPE (2017), é chegar a 23 GW instalados em 2023, representando 12% da matriz elétrica 

nacional. Para sustentar esse crescimento, o País conta com uma cadeia produtiva de fabricantes 

de aerogeradores e seus componentes, torres e pás (ABEEÓLICA, 2017). 

 

 
Figura 12: Evolução da Capacidade Instalada. 
Fonte: INFOVENTO, 2018. 
 

2.4.1 Energia eólica no mercado livre 

 

 

No Brasil, a energia eólica começou a se desenvolver a partir do Programa de Incentivo a Fontes 

Alternativas (Proinfa), lançado pelo governo federal em 2002, cujo objetivo era incentivar o 

desenvolvimento de geração de fontes alternativas de energia como eólica, PCH e biomassa.  

 

Por meio do Proinfa, foram implantadas 144 usinas com 3,3 GW de potência instalada, dentre 

as quais 54 usinas eólicas com 1,42 GW de potência instalada. Toda a energia elétrica produzida 

pelas usinas do programa foi contratada diretamente pela Eletrobras, por meio de contratos de 

compra com duração de 20 anos. Todos os custos são repassados aos consumidores finais 

(RODRIGUES, 2013).  
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De acordo com Pantoja (2013), o Proinfa trouxe lições sobre a energia eólica, que foram 

incorporadas ao novo modelo do setor elétrico criado em 2004. Em virtude da baixa 

competitividade dessa fonte, em 2009 o Ministério de Minas e Energia (MME) optou por 

realizar um leilão específico para o segmento eólico, no qual foram contratadas 67 usinas 

eólicas, cuja energia foi destinada para o Ambiente de Contratação Regulado (ACR).  

 

A partir do certame de 2009, a energia eólica ganhou tração e se tornou competitiva nos leilões 

destinado ao mercado regulado, resultando na expressiva representatividade da fonte na matriz 

elétrica brasileira. 

 

Historicamente, a maior parte da energia das usinas eólicas é destinada aos leilões do mercado 

regulado, pois os contratos obtidos nesse segmento são aceitos pelos bancos financiadores, 

especialmente o BNDES, como garantias dos financiamentos, viabilizando a obtenção de 

recursos a custos mais baixos.  

 

O preço da eólica atingiu R$ 67,60 por MWh no certame de 2018. A queda é tendência mundial 

por conta dos avanços tecnológicos e da maior escala de oferta - embora no Brasil, segundo 

analistas, o atual comportamento dos preços também tenha relação com a conjuntura econômica 

e com o represamento de projetos eólicos devido à inexistência de leilões entre novembro de 

2015 e dezembro de 2017 (ADEODATO, 2018). 

 

No entanto, os valores apresentados nos leilões de eólica são na prática balanceados pela receita 

adicional com a venda de parte da sua energia disponível no mercado livre. Esse movimento já 

está sendo verificado. No leilão A-6 de 2017, 10% da energia disponível das eólicas foi alocada 

no ACL. No A-4 de 2018, esse número subiu para 42%, sendo que um agente direcionou 58% 

da energia disponível, também denominada garantia física (GF), para o ACL: 
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Figura 13: Comprometimento das usinas eólicas vendedoras nos Leilões 
Fonte: CCEE, 2018 
 

A fonte eólica apresenta características que favorecem sua inserção no Ambiente de 

Contratação Livre (ACL), uma vez que ela, ao contrário de outras fontes de energia, não é uma 

concessão e tem a sua instalação rápida, o que deixa os consumidores com perspectiva correta 

de ter a energia e prever os custos. Ademais, ela é classificada como energia incentivada, 

garantindo preços maiores de venda. 

 

Atualmente, o mercado livre representa quase 30% do consumo de energia do país e está em 

crescimento por conta da migração de novas cargas, podendo chegar a representar 46% do 

consumo nacional com a regulação atual. O aumento da demanda por energia renovável tem 

mobilizado comercializadores no mercado livre, fazendo o lado da oferta compor novos 

modelos de negócio e enxergar oportunidades na geração eólica, em consequência de um 

elemento-chave: a redução de custos, que a torna cada vez mais competitiva (FREIRE, 2018). 

 

De acordo com dados da Abeeólica, até 2013, a capacidade instalada dessas usinas destinadas 

ao mercado livre somava apenas 96 MW. Atualmente são 1.000 MW instalados, e a previsão é 

de 169 usinas com 3.587 MW de potência instalada destinadas ao ACL em 2023. Companhias 

com grande participação no mercado eólico brasileiro, como Engie, Enel, Queiroz Galvão 

Energia, Renova e CPFL Renováveis investiram em projetos voltados para consumidores livres. 

 

Para viabilizar a expansão de eólicas destinadas ao ACL, o financiamento é um ponto chave na 

equação. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) apresentou aos 

agentes do setor eólico um modelo de financiamento que pode solucionar parte dos obstáculos 

que impedem que um conjunto enorme de projetos de geração de energia saiam do papel. O 

resumo das condições financeiras apresentadas pelo BNDES prevê uma participação máxima 

de 80% no investimento e prazo máximo de amortização de 20 anos, em sistema de amortização 

constante (SAC). O empreendedor poderá apresentar uma estrutura de contratos com um mix 

entre mercado livre e regulado ou apenas com contratos no mercado livre (FREIRE, 2018). 
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Do ponto de vista legal e regulatório, existem movimentos na direção da ampliação do mercado 

livre. Em fevereiro/2018, o MME encaminhou à Presidência da República a proposta de Projeto 

de Lei sobre a Reforma do Setor Elétrico, que é definido como projeto de "Modernização e 

Abertura do Mercado Livre de Energia Elétrica". O projeto prevê uma abertura do mercado 

livre, a partir de janeiro de 2026 qualquer consumidor atendido em tensão igual ou superior a 

2,3 kV poderá aderir ao segmento, ou seja, todos os consumidores atendidos em alta e média 

tensão. 

 

O documento também determina que, até dezembro de 2022, o MME deverá apresentar plano 

para a liberação integral do mercado de energia, inclusive para os consumidores residenciais. 
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3- TEORIA DE OPÇÕES REAIS 

  

 

Atualmente, o método de avaliação de investimentos mais difundido é o Fluxo de Caixa 

Descontado (FCD), que utiliza as projeções do fluxo de caixa futuro que serão geradas pelo 

investimento ao longo de sua vida útil, descontadas ao custo de oportunidade dos capitais que 

financiam o projeto. Porém, o FCD é baseado apenas nas informações disponíveis no momento 

em que a análise é desenvolvida e, desta forma, considera que os valores dos fluxos esperados 

do investimento prevalecerão no futuro. 

 

Minardi (2000) aponta que o método do valor presente líquido (VPL) ou fluxo de caixa 

descontado (FCD) estima os fluxos de caixa futuros com base nas premissas de início da vida 

útil do projeto e os desconta por uma taxa de desconto apropriada ao risco. As decisões 

gerenciais são consideradas estáticas. 

 

Em um contexto empresarial marcado pelo surgimento de soluções e empresas disruptivas, 

novas informações chegam a todo momento. As empresas revisam suas estratégias e planos de 

investimento de acordo com as condições do ambiente, e dificilmente terão posição passiva 

assumida na projeção do fluxo de caixa. As possibilidades de rever a estratégia inicial e alterar 

o plano de investimento de acordo com as novas condições econômicas são chamadas 

flexibilidades gerenciais. 

 

Como a flexibilidade gerencial torna possível tanto capitalizar futuras oportunidades que são 

favoráveis ao negócio quanto diminuir perdas, ela aumenta o valor de oportunidade de um 

investimento, pois melhora seu potencial de ganhos e limita seu potencial de perdas relativas a 

um gerenciamento passivo ligado às expectativas iniciais (MINARDI, 2000).  

 

Minardi (2004) apresenta alguns tipos de flexibilidade gerencial: 1) pode haver diferentes graus 

de flexibilidade operacional; 2) o gestor pode expandir ou contratar um projeto (ou abandoná-

lo temporariamente ou permanentemente); 3) pode haver um atraso no projeto até que 

determinadas incertezas sejam resolvidas, sendo que esta última flexibilidade, ou seja, a de 

aguardar, é usualmente o valor de opção mais relevante, uma vez que permite à empresa 

postergar o investimento até que determinadas condições de mercado sejam favoráveis. 
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De acordo com Brealey e Myers (2008), durante as últimas décadas, avanços teóricos e 

tecnológicos permitiram aos profissionais de finanças adaptarem técnicas de precificação de 

opções à avaliação de decisões de investimento, as chamadas opções reais. Os autores afirmam 

que os métodos de precificação de opções são superiores às abordagens de fluxo de caixa 

descontado tradicionais porque captam explicitamente o valor da flexibilidade. 

 

Minardi (2004) aponta que a metodologia de opções reais utiliza o fundamento teórico das 

opções financeiras para avaliar investimentos que possuem incerteza e flexibilidade gerencial. 

Desta forma, consegue captar o valor gerado pelas flexibilidades, ou seja, contribui para fechar 

a lacuna deixada pelo método FCD. É importante ressaltar que as duas metodologias são 

complementares. Assim sendo, o valor de um projeto pode ser definido como:  

VPL expandido = VPL tradicional + VPL flexibilidade gerencial 

 

Mendez et al (2009) destacam que as opções reais não são aplicáveis para todos os projetos, 

contribuindo apenas para aqueles nos quais novas informações podem ser obtidas no decorrer 

da sua vida útil, enquanto existe a possibilidade de reagir à nova situação.  

3.1 Analogia entre opções reais e opções financeiras 

 
O termo opções reais foi definido por Myers (1977), onde ele segrega o valor de uma firma em 

dois tipos diferentes de ativos: o ativo real, o qual possui valor de mercado independentemente 

da estratégia de investimento da empresa e opções reais, que são oportunidades de adquirir um 

ativo real com condições provavelmente favoráveis.  

 

Myers (1977) foi o primeiro autor a defender que uma oportunidade de investimento deveria 

ser vista como uma opção. Uma opção, seja ela real ou financeira, confere a seu detentor o 

direito (mas não a obrigação) de comprar ou vender um ativo a um preço predeterminado (preço 

de exercício) por um dado período de tempo. 

 

De acordo com Hull (2016), existem dois tipos básicos de opções financeiras: opção de compra 

(call), que proporciona ao seu detentor o direito de comprar o ativo objeto em certa data por 

determinado preço, e a opção de venda (put), que proporciona ao detentor o direito de venda de 

determinado ativo, em determinada data, por determinado preço.  
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Minardi (2004) aponta as principais diferenças entre opções reais e financeiras: 

 

a) Opções financeiras típicas têm vida curta (menos de 1 ano para expiração, na maior parte dos 

casos). Opções reais têm vida longa, sendo perpétuas em alguns casos.  

 

b) Embora opções financeiras possam ser exercidas antecipadamente (antes do vencimento), a 

análise desse exercício é secundária, pois, dada a vida curta da opção, o custo de não a exercê-

la no momento ótimo não é significativo. Em opções reais, no entanto, a decisão de exercer 

antecipadamente uma opção ou de se adotar um projeto é crítica. 

 

c) Os ativos-objetos de opções financeiras são comercializados em vários mercados e, como 

seus preços nunca serão negativos, a escolha dos processos aleatórios para a precificação do 

ativo objeto é mais limitada. Em opções reais, o ativo-objeto (projeto) geralmente não é 

comercializado e nada garante que seu valor não se torne negativo, o que pode implicar 

trabalhar-se com uma maior gama de processos aleatórios para o valor do ativo-objeto.  

 

d) Opções financeiras geralmente têm um preço de exercício determinado e único. O preço de 

exercício de opções reais, normalmente o valor do investimento no projeto, pode variar ao longo 

do tempo, podendo até variar de maneira aleatória. 

 

e) Opções financeiras geralmente envolvem uma única opção. Opções reais geralmente são 

compostas. Por exemplo, o setor de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) cria uma opção para 

se adotar uma tecnologia com benefícios desconhecidos. Se a tecnologia desenvolvida for bem-

sucedida, existe uma opção para expandir a linha de produto se houver sucesso no mercado 

final. Se o produto, no entanto, se tornar obsoleto, existe a opção de abandonar sua produção. 

Uma análise adequada de P&D deve incluir o valor de opções subsequentes de expansão e 

abandono. 

 

f) Opções financeiras são exclusivas do investidor. Nenhuma outra pessoa pode exercer a opção 

possuída por ele. O mesmo não ocorre com opções reais, em que o grau de exclusividade 

depende da estrutura de mercado. Se o mercado for monopolista, a empresa tem a exclusividade 

total de investimento em seu setor. Se o mercado for perfeitamente competitivo, o direito de 

investimento é um bem público de toda indústria, e o valor da opção real se deteriora com o 

passar do tempo.  
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g) A eficiência do mercado financeiro ajusta os preços rapidamente, refletindo todas as 

informações correntes. Retornos acima do mercado não são duradouros e o que prevalece é a 

taxa de equilíbrio. No entanto, mercado de bens e serviços são geralmente menos que 

perfeitamente eficientes, permitindo a uma empresa ter ganhos acima do equilíbrio de mercado 

enquanto perdurar sua vantagem competitiva. 

 

Minardi (2004) ressalta que umas das diferenças entre opções real e opção financeira é que o 

ativo-objeto da opção real não é, na maioria das vezes, comercializada no mercado. Esse fator 

pode gerar dificuldades para obter a volatilidade do ativo-objeto e para montar uma carteira 

hedge, inviabilizando trabalhar com o ambiente neutro a risco. 

 

Trigeorgis (1993) propõe utilizar um ativo financeiro gêmeo (twin security) que possua as 

mesmas características, sendo altamente correlacionado com o ativo-objeto que não é 

comercializado no mercado, sendo uma condição para o cálculo do valor da opção. Na prática, 

o ativo gêmeo é utilizado em três situações: na análise de empreendimentos envolvendo com 

recursos naturais, em razão da existência do mercado futuro desses ativos; na avaliação de uma 

área de negócio, quando existe uma empresa do mesmo setor com ações negociadas na bolsa; 

e, quando o projeto contribui significativamente para o valor de mercado da empresa, é possível 

empregar a ação da própria empresa como ativo financeiro gêmeo. 

 

O quadro 3 traça um paralelo entre as variáveis básicas que determinam o valor das opções 

financeiras e seu correlativo nas opções reais: 

 

Opção Financeira Opção Real 

Preço da ação Valor do projeto 

Preço de exercício da opção Valor do investimento no projeto 

Taxa de dividendos da ação Fluxo de caixa gerado pelo investimento 

Taxa livre de risco Taxa livre de risco 

Tempo de expiração da opção 
Tempo de expiração da oportunidade de 

investimento 
Quadro 3: Comparação entre opções reais e financeira 
Fonte: Pantoja, 2013, pág. 25 
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3.2 Tipos de opções reais 

 

 

Em decisões de investimento, frequentemente, os gestores se deparam com decisões sobre o 

momento certo de investir, de abandonar, para temporariamente um projeto, de modificar suas 

características operacionais, dentre várias outras opções específicas de cada projeto. 

 

 Copeland, Koller e Murrin (2002) classificam as opções reais nas seguintes categorias: 
 

Categoria Descrição Principal Utilização 

Opção de diferir, 
esperar ou timing 

Análoga a uma opção de compra americana, o 
investidor tem a flexibilidade de adiar um 

investimento para uma data futura, deixando sua 
características de "agora ou nunca" e 

aguardando condições mais favoráveis. 
Considera-se que, com o passar do tempo, é 

possível adicionar mais informações a respeito 
de um dado empreendimento, reduzindo as 

incertezas. 

Extração de recursos 
minerais e naturais; 

agropecuários; imobiliário; 
produção papeleira. 

Opção de 
abandono 

Análoga a uma opção de venda americana, 
aplicada a investimentos parcialmente 

irreversíveis em que o investimento necessário 
não em concentra em uma despesa inicial. 

Obtém-se o valor corrente do projeto com preço 
de exercício igual à economia gerada pela venda 

dos ativos, ou pelo seu valor residual. 

Setores intensivos em 
capital como linhas áereas 

e férreas; serviços 
financeiros; novos 

produtos em mercados 
incertos. 

Opção de 
contração 

Análoga a uma opção de venda. Os projetos 
podem ser construídos de maneira que a 

produção possa ser reduzida, dividindo-os em 
etapas e não os realizando em uma só vez. 

Exploração de recursos 
naturais; indústria de bens 

de consumo; negócios 
imobiliários; setores 

cíclicos como confecção e 
automotivo. 

Opção de 
expansão 

Análoga a uma opção de compra. O valor 
desses projetos deriva em grande parte das 

futuras oportunidades de crescimento que ele 
pode criar. 

Todos os setores de 
infraestrutura ou 

estratégicos, como de alta 
tecnologia; entrada em 

novos mercado e 
aquisições estratégicas. 

Opção de 
mudança 

Pode equivaler-se a uma opção de compra ou 
venda. Refere-se a uma flexibilidade onde uma 

planta pode ser ativada ou desativada 
dinamicamente diante da mudança ou condições 

de mercado. 

Deslocamento de produto: 
qualquer bem, obtido em 
pequenos lotes ou sujeito 

a demanda volátil. 
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Opção de 
mudança (inputs 

ou outputs) 

Quando os preços de oferta dos inputs e 
demanda de outputs são incertos, a flexibilidade 
pode estar presente tanto no processo quanto 

no produto, agregando valor ao projeto. 

Indústrias sujeitas a 
demanda volátil como 

setor energético, 
automotivo, indústria 

química, farmacêutica e 
microeletrônica. 

Opção de investir 
por estágios 
(time-to build 

option) 

Escalona o investimento como uma série de 
desembolsos fracionados, pode criar várias 
opções ao longo do empreendimento. Cada 

etapa pode ser vista como uma opção sobre o 
valor das etapas subsequentes e valorado como 
uma opção composta. Pode-se ter uma fábrica 
que possa ser construída como uma sequência 

de opções reais, cada uma dependente da que a 
antecedeu. A cada estágio, o projeto pode ser 
continuado por meio do investimento de uma 

nova soma em dinheiro (o preço de exercício). 
Alternativamente, pode ser abandonado em 

troca do valor que se puder obter por ele. 

Setores intensivos em 
P&D, em especial 

farmacêuticos; projetos 
intensivos em capital de 

longo prazo de 
desenvolvimento, como 
construções de grande 
porte; empreendimento 

start-up. 

Opção de parar e 
reiniciar 

operações 

Pode ser vista como uma opção de compra da 
receita do período. Possui a flexibilidade para 
recomeçar após uma suspensão temporária. 

Em geral, investimentos 
que se prolongam e são 

realizados em etapas 
sucessivas. Exemplo: 

indústria farmacêuticas, 
energéticas e 
empreiteiras. 

Quadro 4: Tipos de opções reais e financeira 
Fonte: Copeland, Koller e Murrin (2002), adaptado por Costa (2014), pág. 89. 
 

Explicitado os tipos de opções reais, o tópico a seguir apresentará os principais métodos para 

realizar sua precificação. 

 

3.3 Precificação de opções reais 

 

 

No que concerne à mensuração do valor de uma opção real, costuma ser empregadas técnicas 

derivadas das opções financeiras, dentre as quais o modelo de Black-Scholes, assim como 

árvores binomiais. 

 

Minardi (2004) aponta que em situações mais complexas da vida real, como aquelas que 

envolvem interação múltiplas de opções reais, as soluções analíticas dificilmente existem e 

pode não ser possível escrever um conjunto de equações diferenciais parciais que descrevem o 

processo estocástico do projeto. Várias análises técnicas numéricas, sendo que a maioria delas 
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considerando o ambiente neutro a risco, tentam lidar com tal complexidade. Baseada em  

Trigerogis (1993a),  a autora afirma que existem basicamente duas abordagens numéricas para 

a avaliação de opções: 

 

1. Aquelas que aproximam as equações diferenciais parciais resultantes, que geralmente 

não apresentam solução analítica. Nessa modalidade, o valor das opções é descrita por 

meio de um conjunto de equações diferenciais iterativas e recursivas válidas em frações 

de tempo t. A despeito da acurácia matemática, Costa (2014) enfatiza que a metodologia 

pode ser pouco intuitiva e a complexidade do cálculo aumenta rapidamente com o 

número de fontes de incerteza. 

2. Aquelas que tentam aproximar o processo estocástico diretamente, e são geralmente 

mais intuitivas. Nessa modalidade, pode ser enquadradas a simulação de Monte Carlo, 

o modelo binomial de Cox, Ross e Rubinstein (1979) e o método binomial de Trigeorgis 

(1993b). 

 

Brealey, Myers e Allen (2008) afirmam que as opções reais podem ser complexas e sua 

valoração pode demandar um grande esforço analítico e computacional. O quanto desses 

recursos serão investidos é um julgamento empresarial. Às vezes, uma resposta aproximada é 

mais útil do que a resposta perfeita, principalmente se essa perfeição é decorrente de um modelo 

complexo, que alguns gerentes classificam como “black box”. Uma vantagem da análise de 

opções reais, caso seja mantida simples, é a relativa facilidade para explicá-la.  

 

Na mesma linha, Minardi (2000) aponta que, embora as abordagens que aproximam as 

equações diferenciais parciais resultem em avaliações mais acuradas, abordagens que 

aproximam diretamente o processo estocástico, como o modelo binomial, são bastante viáveis 

para fins práticos, com a vantagem de serem bastante intuitivas. 

 
Cox, Ross e Ribstein (1979) desenvolveram uma modelagem para precificação de opções com 

base em uma abordagem binomial, que apesar de ter sido concebido para avaliar opções 

financeiras, é um modelo favorável para modelar e apreçar alternativas nos investimentos em 

ativos reais. O nome binomial é decorrente de a metodologia genérica ser feita considerando a 

evolução do ativo em apenas dois cenários possíveis de resultados em cada período. 
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A capacidade do modelo de medir os preços possíveis durante do período de vida da opção, 

considerando a possibilidade de exercício antecipado, torna a árvore binomial exequível para 

opções do tipo europeias e americanas, além de suportar várias fontes de incerteza e de ser 

usado para precificação de opções compostas (HULL, 2016). 

 

Minardi (2004) aprofunda a abordagem do modelo binomial ao afirmar que ela incorpora os 

conceitos de arbitragem que permitem trabalhar em um ambiente neutro a risco e com 

probabilidades ajustadas a ele. Além disso, o modelo binomial é simples e de fácil interpretação, 

o que permite a concentração nos principais problemas existentes em avaliações de opções reais 

como mudanças no preço de exercício, dividendos ou fluxos de caixa do ativo-objeto. O cálculo 

recursivo de trás para frente empregado no modelo contém o princípio da otimização de 

programação dinâmica necessário para encontrar políticas ótimas. 

 

O modelo binomial também assume taxas de juros constantes e que a mesma taxa livre de risco 

é usada para emprestar ou tomar empréstimo. 

 

O método para estimar movimentos binomiais é representado graficamente por uma árvore de 

decisão, a qual é elaborada considerando as datas para a execução das opções aplicando-se os 

fatores probabilísticos que consideram a probabilidade de subida (u) e descida (d) em cada uma 

das etapas conforme demonstrado na figura abaixo: 

 

                                    
Figura 14: Estrutura da árvore binomial 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
Onde: 
S: preço corrente do ativo; 
u = e σ∗√Δt, onde σ é a volatilidade,  Δt é o período de tempo. U é o fator que considera o aumento 
do valor do ativo; 
d = e -σ∗√Δt ou 1/u, fator que considera a redução do valor do ativo; 
 

   S 
 

 Su 
 Su2 

 Sud 

 
 Sd 

 Sud 

 Sd2 
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Na figura acima, S é o preço corrente do ativo, o preço poderá se valorizar para Su com 
probabilidade p e desvalorizar com probabilidade 1-p (Sd) em qualquer período. 
 
A fórmula geral para calcular a probabilidade de um movimento de subida “p” é dada pela 
seguinte equação: 
 

𝑝 =
^  

   (1) 

         
Onde: 
p = probabilidade de risco neutro; 
e = número de Neper (2,71828); 
rf = taxa de juros livre de risco; 
Δt = intervalo de tempo; 
u = e σ∗√Δt, fator que considera o aumento do valor do ativo; 
d = e -σ∗√Δt ou 1/u, fator que considera a redução do valor do ativo; 
 
Consequentemente, a probabilidade do movimento de descida “d” é dada por (1-p) (2). 
 

Para ilustrar a aplicação da metodologia, será utilizado o exemplo de valoração de uma opção 

de compra (C) sobre um ativo. Cu e Cd representa-se o valor da opção ao fim de um período, 

sendo o preço do ativo Su e Sd. Como X é o preço de exercício da opção, os valores possíveis 

para esta opção serão: Cu=Max[Su-X,0] e Cd = Max[Sd-X,0], como mostrado na figura  abaixo: 

 
Figura 15: Movimento de opção de compra 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Para calcular o valor da opção de compra C, emprega-se a equação: 
 

𝐶𝑎𝑙𝑙 =
. (1 ).  

(1 )
      (3) 

 
 

De acordo com Tatoni (2012), as características da equação são: a probabilidade objetiva não 

aparece na fórmula proposta, o que significa que as diferentes visões dos gestores em relação 

às probabilidades de subida ou descida não influenciarão no valor da opção; o valor calculado 

independe das atitudes dos gestores em relação ao risco, e; o preço do ativo subjacente é a única 

variável aleatória da qual o preço de opção de compra depende. 

 

   C 

 Cu = Max(0, Su-X) 

 Cd = Max (Sd – X, 0) 
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Para uma avaliação de mais de um período, pelo método binomial, se configura como uma 

extensão direta da fórmula para um período mostrada acima. Assim, o modelo binomial pode 

avaliar grandes números de períodos, porém quanto mais períodos, mais trabalhoso fica o 

cálculo das opções. 

 

3.4 Aplicações da teoria de opções reais no setor elétrico 

 

 

Inicialmente, a literatura a respeito da aplicação da metodologia das opções reais na avaliação 

de ativos de energia concentrou-se principalmente ao caso das usinas térmicas de geração, 

devido às flexibilidades gerenciais inerentes a estes ativos.  

 

 No Brasil, Castro (2000) estudou o valor da flexibilidade operacional de uma usina térmica a 

gás, incorporando ao modelo de Deng, Johnson & Sogomonian as características do sistema 

brasileiro e considerando ainda a possibilidade de contratação bilateral de energia. Enquanto 

que Gomes, Baidya e Melo (2001) apresentaram um estudo de caso que determina quais são as 

estratégias ótimas de investimento em termelétricas utilizando teoria de opções reais, além de 

incorporar as incertezas de expansão de oferta e do risco hidrológico presente no setor elétrico 

brasileiro. 

 

A análise de viabilidade de um empreendimento de geração hidrelétrica foi feita por Rego 

(2005). Inicialmente, foi empregado o método do fluxo de caixa descontado, que resultou em 

VPL negativo. Em seguida, o projeto foi avaliado considerando as opções de abandono do 

projeto e adiamento do investimento.  As flexibilidades agregaram valor ao projeto, porém 

insuficientes para gerar retorno superior ao custo do capital do investidor, sendo inviável do 

ponto de vista econômico-financeiro. 

 

Caporal e Brandão (2008) aplicaram a teoria de opções reais a uma PCH para avaliar a 

flexibilidade de se vender energia no mercado de curto prazo ou via contratos de longo prazo. 

Os autores chegaram a uma avaliação de PCH 35% maior do que a avaliação sem considerar o 

valor da opção de flexibilidade (switch option). Os autores concluem que a metodologia mais 

indicada para determinar o potencial de criação de valor para o investidor é a metodologia de 
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opções reais. As opções agregaram valor, porém ainda assim o projeto era inviável sob o ponto 

de vista econômico-financeiro. 

 

Fenolio (2009) estudou a aplicação da teoria das opções reais à flexibilidade gerencial de 

adiamento de um projeto de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH). Ao aplicar esta teoria, a 

autora mostra que a opção de adiar o investimento na construção de uma PCH gera valor para 

o empreendedor, já que este poderia aguardar um momento mais favorável de preços para a 

venda de energia. 

 

Tatoni (2012) avaliou o melhor momento para uma biorrefinaria investir em unidades de 

cogeração considerando três cenários de portes de capacidade de moagem de cana-de açúcar 

por ano (dois milhões, quatro milhões e seis milhões). Além disso, analisaram-se três cenários 

de volatilidade atrelados ao preço futuro de energia, dado que a principal variável de 

viabilização deste tipo de projeto é o preço de energia. Foram elaboradas as nove árvores de 

decisão, que demonstram para os gestores de investimento que em um cenário de baixa 

volatilidade cria-se valor estar posicionado e ter a opção real de investir ou adiar investimento 

para qualquer porte de usina. No cenário de média volatilidade de preço, aconselha-se ao gestor 

estar posicionado em usinas de médio a grande porte para viabilização do investimento. Por 

fim, quando o cenário de preços é de grande volatilidade, tem-se um maior risco e existe a maior 

probabilidade de viabilização do investimento em usinas de grande porte. 

 

Também no campo da geração renovável, Giorgetto (2012) avaliou a tomada de decisão em 

investimentos no setor elétrico brasileiro tendo como base a aplicação da Teoria das Opções 

Reais, por meio da análise das usinas eólicas e pequenas centrais hidrelétricas (PCH). O autor 

concluiu que que a opção de adiar a construção de um desses empreendimentos pode gerar valor 

para o empreendedor. 

 

Com relação ao estudo de projetos em energia eólica utilizando opções reais no Brasil, Luna 

(2011) estuda a viabilidade do investimento em energia eólica de cinco parques geradores de 

energia participantes do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas (Proinfa), comparando 

os resultados da viabilidade obtidos através da análise de investimento tradicional (FCD) e 

opções reais. Para tal, utilizou o método binomial para estimar a árvore de decisão do projeto, 

considerando que existiria a flexibilidade de abandonar ou vender um dos parques geradores de 

energia eólica que ainda estivesse em construção. Neste estudo, o autor não considerou a 
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flexibilidade da venda de energia no ACL, devido ao comprometimento da venda de energia 

com o programa Proinfa. Os resultados indicaram que a opção de venda do parque tem valor, 

que seria totalmente desconsiderado se fosse utilizada apenas a análise de investimento 

tradicional. 

 

Dalbem et al (2012) analisaram o valor que a opção de aguardar para investir no momento mais 

adequado gera para um investidor que vendeu energia no leilão no ambiente de contratação 

regulado (ACR). O estudo parte da premissa que o investidor poderia antecipar a obra e vender 

energia no ambiente de contratação livre (ACL) até o momento inicial de entrega no mercado 

regulado. Uma outra opção para o investidor seria abandonar o projeto e ter as garantias 

prestadas executadas. Foram consideradas as incertezas do valor da energia no mercado spot e 

do valor do investimento (capex). Além disso, considerou-se o efeito do ganho de 

aprendizagem, segundo o qual o investidor poderia otimizar a geração do parque através de 

uma melhor compreensão do projeto de engenharia. Os resultados indicaram que a opção de 

esperar para investir no melhor momento gera valor para o investidor e que, em diversos 

cenários, o projeto não seria concluído. 

 

O crescimento da participação da energia eólica na matriz elétrica brasileira também estimulou 

Pantoja (2013) a aplicar a Teoria de Opções Reais na avaliação de uma planta eólica. A opção 

da flexibilidade (switch option) da venda de energia no ambiente de contratação livre ou 

mercado de curto prazo (spot) foi avaliada e incorporada no valuation do ativo. A inclusão da 

flexibilidade aumentou o valor da usina, tornando-a atrativa economicamente, quando 

comparada a avaliação de tradicional via fluxo de caixa descontado. 

 

Rodrigues (2013) também aplicou a Teoria de Opções Reais na avaliação da rentabilidade de 

um projeto eólico com energia vendida no ambiente de contratação regulada (ACR), com 

entrega a partir de cinco anos da venda via leilão regulado. O projeto considera a venda no 

ambiente de contratação livre nos primeiros anos. Foram analisadas as opções de aguardar para 

investir e abandonar o projeto. O resultado obtido via FCD foi negativo em R$ 59 milhões, 

enquanto que ao considerar a opção de abandono, o VPL foi de R$ 4,9 milhões, ou seja, a opção 

agregou valor ao projeto. Por outro lado, apenas a opção de aguardar para investir não gerou 

valor para o projeto. 
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No âmbito internacional, Dykese e Neufville (2008) estudaram o investimento energia eólica 

nos EUA, considerando a opção de expandir o parque ou de abandonar o projeto em um modelo 

binomial em tempo discreto. Os preços da energia e dos créditos de carbono foram considerados 

como as incertezas do projeto. Os resultados indicaram que construir um parque eólico grande 

reduz custos, mas aumenta o risco do investimento. Construir o parque gradativamente (opção 

de expansão planejada), de acordo com o cenário observado para as variáveis de incerteza seria 

a melhor opção. 

 

Mendez et al (2009) analisaram o investimento em um projeto eólico na Europa através de um 

modelo binomial, considerando que as opções de abandonar o projeto ou investir ao longo do 

tempo. As incertezas consideradas foram a receita e o valor do investimento na construção do 

parque. Os resultados indicaram que as opções agregam valor ao projeto. Os autores destacam 

a necessidade da modelagem adequada da volatilidade associado ao projeto, pois impactam 

significativamente no valor do parque. 

 

Abadie e Chamorro (2012) estudaram o investimento em energia eólica no Reino Unido. Foi 

empregado um modelo trinomial, onde o investidor tem a opção de investir ou abandonar o 

projeto. Os valores de investimento em cada nó do modelo foram derivados de uma simulação 

de Monte Carlo, considerando duas fontes de incerteza: o valor da tarifa de energia elétrica e o 

nível de geração de energia do parque eólico. O modelo é direcionado essencialmente à 

possibilidade de investimento em energia eólica no Reino Unido e, por isso, foram simulados 

resultados para diferentes cenários característico deste mercado, como o subsídio fixo e um 

subsídio por unidade energética gerada. Os resultados indicaram que um subsídio fixo em t=0 

gera resultados melhores que subsídios por uma unidade energética produzida. 
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4. MODELAGEM DA AVALIAÇÃO DAS USINAS EÓLICAS 

 

 
Este capítulo tratará da avaliação econômico-financeira das usinas eólicas do Complexo 

Ventos. Primeiramente, serão detalhados os projetos em análise, bem como o atual contexto 

operacional. Em seguida, será calculado o valor por meio do Fluxo de Caixa Descontado (FCD). 

Por último, serão avaliadas as opções reais do Complexo. 

 

4.1 Características do Complexo Ventos 

 

 

O Complexo Ventos é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) que abrange cinco usinas 

eólicas, com potência instalada total de 85 MW, localizadas no Rio Grande do Sul. 

 

A garantia física das usinas, termo técnico para a energia que pode ser vendida pela usina, 

somava 31 MW médios. Toda a energia foi vendida em um leilão de compra de energia, 

organizado pelo Governo, no qual a SPE se comprometeu a entrega a energia a partir de 

01/01/2014. A receita anual nominal era de R$ 26,3 milhões. 

 

Tabela 4: Dados gerais das usinas eólicas do Complexo Ventos 

 

Fonte: Dados elaborados pelo autor 

 

O fornecedor escolhido foi a argentina IMPSA Wind, na época a fornecedora de melhor rating 

no BNDES, com fábrica de aerogeradores em Pernambuco. Além da implantação, ela também 
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seria responsável pela operação e manutenção (O&M) do parque, uma prática vigente no mundo 

inteiro. 

 

Os recursos necessários para a construção das cinco usinas do Complexo totalizaram R$ 380 

milhões e foram obtidos através de project finance, envolvendo aportes de capital e captação 

no mercado de capitais. 

 

A implantação das usinas eólicas não ocorreu com desapropriação dos imóveis. Os 

aerogeradores ocupam apenas uma pequena área da propriedade e, durante a fase de operação,  

os terrenos foram alugados dos proprietários, em sua maioria agricultores da região, mediante 

o pagamento de 1% da receita líquida mensal dos parques. 

 

 

 
Figura 16: Localização do Complexo Ventos 
Fonte: Complexo Ventos 

 

As usinas Ventos IV, Ventos V, Ventos VI e Ventos VII entraram em operação comercial no 

decorrer de 2014 com aerogeradores IMPSA.  Enquanto que Ventos VIII iniciou as operações 

em 2016, com aerogeradores Weg. 
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Figura 17: Aerogeradores instalados no Complexo Ventos 
Fonte: Complexo Ventos 

 
A energia gerada pelos aerogeradores (AEGs) é transmitida por uma rede majoritariamente 

aérea em 34,5kV, que se conecta a uma Subestação Coletora, conforme apresentado no mapa 

abaixo: 

 

 
Figura 18: Localização da Subestação Coletora 
Fonte: Complexo Ventos 

 
A Subestação Coletora é responsável por elevar a tensão de 34,5 para 230 kV por meio de dois 

transformadores. A interligação da geração dos parques eólicos com o Sistema Interligado 

Nacional (SIN) é realizada na Subestação Ventos, conectada à Subestação Coletora por meio 

de uma linha de transmissão de 25 km de extensão. 
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Figura 19: Localização da Subestação Ventos 
Fonte: Complexo Ventos 

 

4.1.1 Fatos supervenientes 

 
 

No dia 20/12/2014 ocorreu em Santana do Livramento-RS, um fenômeno climático raro no 

Brasil, denominado microexplosão, caracterizado por rajadas de ventos superiores a 200km/h. 

 

De acordo com o Climatempo, esse fenômeno é originado das mesmas nuvens dos tornados, e 

ocorre quando uma rajada de vento sai da base da nuvem em direção ao solo, de cima para 

baixo, com ventos de alta velocidade e também com grande poder destrutivo e que se espalham 

horizontalmente. 

 

O evento climático ocasionou a queda de oito aerogeradores (AEG) nas usinas eólicas Ventos 

VII (3AEGs), Ventos IV (2 AEGs), Ventos V (2 AEGs) e Ventos VI (1 AEG) e avarias menores 

nos demais aerogeradores, cujo conserto, demandaria serviços de seu fornecedor IMPSA. 

 

 
Figura 20: Aerogeradores danificados pela microexplosão 
Fonte: Complexo Ventos 
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Cada modelo do aerogerador é desenhado de acordo com especificações próprias de cada 

fabricante (tailor-made). Portanto, para a substituição das máquinas danificadas, seria 

necessária a encomenda junto a IMPSA. 

 

Porém, em 2014, a fornecedora teve sua falência decretada pela Justiça de Pernambuco. Suas 

dívidas ultrapassavam R$ 2,5 bilhões. 

 

O Complexo Ventos chegou a contratar consultorias para tentar retomar a operação das usinas. 

O diagnóstico foi de que, sem a participação da fabricante para operar o sistema informatizado, 

fornecer peças e realizar a manutenção de seus próprios equipamentos, seria inviável retomar 

as atividades. 

 

Em suma, além da impossibilidade da reposição dos aerogeradores danificados, a fornecedora 

não forneceria mais a operação e manutenção dos ativos existentes, resultando na paralisação 

das usinas Ventos IV, Ventos V, Ventos VI e Ventos VII.   

 

4.1.2 Situação dos parques danificados 

 
 

No momento, as usinas Ventos IV, Ventos V, Ventos VI e Ventos VII estão paralisadas, à 

espera de decisão quanto a viabilidade de sua reconstrução.  Apenas a Ventos VIII está 

operando normalmente.  

 

Atualmente, 19 (dezenove) dos 27 (vinte e sete) aerogeradores que compõem as quatro usinas 

estão montados. Os outros 8 (oito) aerogeradores danificados estão com as bases e 

infraestruturas concluídas. 
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Todos os acessos aos aerogeradores estão concluídos e com condições de transporte de 

materiais e equipamentos, mediante manutenção e pequenos reparos.  

 

A estrutura de rede e subestação estão operantes, com o escoamento da geração de energia ao 

SIN garantido. Trata-se de uma vantagem competitiva, pois como a capacidade das linhas de 

transmissão é limitada, nem todos os interessados conseguem interligar as usinas ao Sistema 

Interligado Nacional (SIN) e assim escoar a sua produção de energia. 

 

A partir de data do sinistro (dezembro/14), os contratos de venda firmados no ACR (CCEARs) 

não foram mais atendidos, devido a impossibilidade da geração dos parques. Com base no 

entendimento do evento se tratar de força maior, a SPE Ventos obteve liminar que a protegeu 

contra as penalidades contratuais decorrentes da não entrega de energia aos CCEARs. 

 

Em abril/2017 as quatro usinas descontrataram toda a energia vendida no ambiente de 

contratação regulado (ACR) via Mecanismo de Sobras e Déficits (MCSD Energia Nova). 

Consequentemente, toda a energia do Complexo está disponível para venda no mercado livre, 

como Energia Incentivada, cujos preços de venda são maiores. 

 

As Portarias de Autorização estão vigentes até 2047, assim como as licenças de operação 

emitidas pelos órgãos ambientais. Os dados de vento (anemométricos) continuam a ser 

coletados, oferecendo uma grande base de dados do potencial de geração das usinas. 

 

A usina Ventos VIII, vizinha aos parques sinistrados, está em operação, com aerogeradores 

Weg, o que representa potencial de ganho de escala e know how de operação. 

 

Na situação atual todos perdem: o Brasil, que perde acesso a uma fonte de energia renovável; 

os investidores por não poderem usufruir parques com toda estrutura de rede e escoamento de 
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energia montadas; os proprietários de terras e a economia regional, sem acesso a renda, 

empregos e impostos. 

 

4.1.3 Reconstrução dos parques sinistrados 

 
 

Conforme apresentado no capítulo 2, a energia gerada a partir de fontes renováveis alternativas, 

como eólicas, solar, biomassa e PCH, cuja potência injetada na rede seja menor ou igual a 30 

MW é considerada Energia Incentivada. Os consumidores livres que a adquirem  garantem 50% 

de desconto na tarifa da rede.  

 

Em virtude do desconto proporcionado, a Energia Incentivada possui maior preço de venda em 

relação ao preço de uma fonte “convencional” como hidrelétrica de grande porte e termelétrica. 

Em 2018 essa diferença de preços, denominado ágio, foi em média de R$ 54,14/MWh: 

 

 
Gráfico 5: Histórico do ágio da energia incentivada em 2018 
Fonte: Extraído da plataforma de preços Dcide 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 
 
O mercado livre de energia cresceu 17% em 2017. Tal crescimento aliado a falta de nova oferta 

de energia incentivada preocupa o mercado, estudos da Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica (2018) apontam para a possibilidade de déficit de 236 MW médios desse tipo de energia 

em 2019, conforme a figura abaixo: 
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Figura 21: Disponibilidade de Energia Incentivada em 2018 e 2019 
Fonte: CCEE, 2018 
 

As tendências de preços mais elevados e a possibilidade de escassez de Energia Incentivada no 

mercado tornam as condições propícias para o investimento em usinas destinadas ao mercado 

livre. 

 

As usinas Ventos IV, Ventos V, Ventos VI e Ventos VII também oferecem a possibilidade do 

reaproveitamento das estruturas de rede existentes. De acordo com Tolmasquim (2005) e 

Giorgetto (2012), os aerogeradores respondem por 70% dos investimentos no parque, enquanto 

que as estruturas de apoio responderiam por 30%. Portanto, as reconstruções das usinas podem 

demandar apenas 70% do investimento quando comparado a um projeto eólico novo, 

denominado greenfield. 
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Portanto, a recuperação do Complexo Ventos oferece uma série de vantagens competitivas, 

especialmente em relação aos parques novos (greenfield): 

 

1. Projeto com opções gerenciais, fornecendo flexibilidades ao tomador de decisão de 

investimento. 

2. Energia totalmente descontratada, podendo ser vendida no mercado livre, resultando em 

oportunidades de preços maiores. 

3. Investimentos podem ser 30% menores em relação a um parque novo, em função do 

aproveitamento de estrutura de rede existente e operacional.  

4. Capacidade de escoamento da geração para a rede do Sistema Integrado Nacional (SIN) 

assegurado. 

5. Portarias vigentes e licenças operacionais vigentes mitigam o risco ambiental, grande 

calcanhar de aquiles do setor elétrico.  

6. Track record da implantação dos parques sinistrados: aprendizado e conhecimento dos 

riscos de implantação. 

7. Aproveitamento do know how e ganhos de escala decorrentes da operação do parque 

Ventos VIII (aerogeradores Weg). 

8. Ganhos de escala em função da concentração geográfica das usinas. 

 

4.2 Valuation via Fluxo de Caixa Descontado (FCD) 

 
 
Inicialmente, foi calculado o valor gerado no cenário base através da metodologia tradicional 

do fluxo de caixa descontado (FCD).  

 

Destaca-se que o fluxo de caixa foi projetado em termos reais, uma vez que não se considerou 

oscilação real de preços de energia ao longo da projeção de cada cenário. Além disso, está sendo 

adotada a premissa que custos e receitas sofrem oscilações na mesma direção em decorrência 

de correções monetárias e que o efeito de incorporar tal correção seria pouco significante. Não 

obstante, conforme será reforçado posteriormente, será adotado um WACC real para realizar o 

desconto dos fluxos de caixa.  
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A estrutura contábil abaixo foi adotada para a construção e determinação dos valores presentes 

dos fluxos de caixa das usinas Ventos IV, Ventos V, Ventos VI e Ventos VII:  

 

Receita Bruta 

 (-) PIS  

(-) COFINS 

(=) Receita Líquida  

(-) Despesas Gerais e Administrativas 

(-) Operação e Manutenção 

(-) Arrendamentos das Terras 

 (-) Encargos do uso do sistema de transmissão 

(-) Taxa de fiscalização do setor elétrico ANEEL 

(-) Taxa Operador Nacional do Sistema e CCEE 

 (-) Seguros 

 (=) EBITDA  

(-) Depreciação 

 (=) EBIT  

(-) Imposto de Renda  

(-) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido  

(=) Lucro Líquido 

 (+) Depreciação 

 (-) Δ Capital de Giro Líquido 

 (-) CAPEX  

(=) Fluxo de Caixa 

 

Dessa forma, tendo como base a estrutura contábil citada acima, foram consideradas as 

seguintes premissas listadas para a elaboração dos cenários base. 
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Destaca-se que as premissas adotadas neste estudo estão baseadas na observação e coleta de 

dados de diversos projetos de empreendimentos “reais” do setor elétrico. Foram obtidas as 

médias para os valores relacionados ao Capex, despesas administrativas, operação e 

manutenção, taxas e encargos, depreciação e seguros. 

 

4.2.1 Investimentos (Capex) 

 
 

De acordo com a EPE (2018), os aerogeradores respondem por 70% dos investimentos no 

parque, enquanto que as estruturas de apoio responderiam por 30%. Para estimativa dos 

investimentos na reconstrução das usinas, adotou-se uma premissa mais conservadora, com a 

participação dos aerogeradores em 80%, enquanto que a estrutura de rede e edificações 

existentes representam 20% dos custos de implantação de um parque eólico. 

 

Com relação aos orçamentos dos projetos cadastrados participação nos leilões do ACR, a EPE 

(2018) tabulou os custos médios, em R$/kW, dos projetos habilitados tecnicamente, declarados 

pelos empreendedores, conforme figura abaixo. Os valores foram atualizados para a mesma 

data-base (jan/2018), considerando a variação do IPCA nos períodos: 
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Figura 22: Custos de investimentos dos empreendimentos habilitados, por ano, em R$/kW 
Fonte: EPE, 2018 
 

Observa-se uma redução da média dos custos de investimento nos anos iniciais de participação 

da fonte nos Leilões, seguida por uma estabilização a partir de 2011. Ressalta-se que a média 

de custo por MW foi na faixa de R$ 6 milhões. 

 

Para estimativa dos valores de investimento, considerou-se três cenários: investimento a ser 

realizado pelas usinas vendedoras nos leilões realizado para compra de energia no Ambiente de 

Contratação Regulado (ACR) em 2017; o valor atualizado do orçamento realizado pela SPE 

Ventos em 2015 para reconstrução das usinas, e; os valores informados pela Abeeólica para 

novos parques. 

Tabela 5: Cenário de investimento  

 

Fonte: Elaboração própria 
 

Considerando o dado mais recente disponível, empregou-se o valor médio do capex dos 

vencedores dos últimos leilões do ACR (R$5,78 milhões por MW instalado), conforme 

divulgado pela CCEE (2018).  

CENÁRIOS
Orçamento 
Leilões ACR

Orçamento 
Ventos 

Orçamento 
Abeeólica

Investimento (R$/MW) 5.782.371 6.562.221 6.500.000
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Projetou-se o início das obras em 01/01/2019, cujo período de construção será de dois anos. O 

início de operação comercial será em 01/01/2021. 

 

A tabela 6 sintetiza os valores previstos para a reconstrução de cada usina. Descontou-se do 

valor estimado 20% em função do reaproveitamento das estruturas existentes. O investimento 

total projetado será de R$ 277,5 milhões. 

Tabela 6: Investimentos por usina 

 

Fonte: Elaboração própria 
 

4.2.2 Receitas 

 
 

As receitas das usinas são provenientes apenas da venda de energia elétrica. A garantia física 

(GF) é a energia que pode ser comercializada por cada usina, é estabelecida na Portaria de 

Autorização emitido pelo Ministério de Minas e Energia (MME), com a unidade em MW 

médios, que representa a quantidade média de energia a ser produzida a cada hora. 

 

Para fins de projeção de receitas, considerou-se a GF de cada usina em MW médios, descontada 

em 2,5% em função das perdas técnicas e consumo próprio, e multiplicou-se pelo número de 

horas por ano (8.760). O resultado é a garantia física líquida, que representa a quantidade de 

energia a ser produzida e vendida a cada ano: 

 

Tabela 7: Energia a ser comercializada por usina (Garantia Física Líquida) 

 
Fonte: Elaboração própria 
 

Ventos IV Ventos V Ventos VI Ventos VII TOTAL

10,0 12,0 30,0 8,0 60,0
Investimentos por MW 5.782.371 57.823.711 69.388.453 173.471.133 46.258.969 346.942.266

Estrutura existente 20,0% -11.564.742 -13.877.691 -34.694.227 -9.251.794 -69.388.453
46.258.969 55.510.762 138.776.906 37.007.175 277.553.812

01/01/2019 01/01/2019 01/01/2019 01/01/2019
01/01/2021 01/01/2021 01/01/2021 01/01/2021

Investimento Total

Potência Instalada (MW)

 Início da Construção
Início da  Operação Comercial

Ventos IV Ventos V Ventos VI Ventos VII Total
Garantia Física (MW médios) P50 3,3 4,0 9,3 2,8 19,4
Perdas Técnicas + Consumo Próprio ( MW médios)2,50% 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5
Garantia Física Líquida (MW médios) 3,2 3,9 9,1 2,7 18,9
Garantia Física Líquida (MWh) 8760 28.185 34.164 79.431 23.915 165.695
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Considerou-se o preço da energia elétrica para venda no ambiente de contratação livre (ACL), 

produto “A+2”, cujo suprimento terá início dois anos adiante, alinhado com a expectativa de 

início da operação comercial das usinas em 2021. Os dados foram obtidos da plataforma Dcide, 

que congrega as expectativas futuras de preços de mercado de um pool de agentes com mais de 

40 empresas. 

 

 
Gráfico 6: Histórico dos preços da Energia Incentivada, suprimento A+2 
Fonte: Extraído da plataforma de preços Dcide 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 
 

Na quarta semana de maio/2018, o preço do produto energia incentivada A+2 era de R$ 

219,93/MWh. O preço médio em 2018 é de R$ 211,38/MWh, que foi considerado no valuation.  

 

4.2.3 Custos e despesas 

 

 

a. Despesas administrativas: foram considerados R$ 453 mil/ano para custos 

administrativos de gestão de cada usina. 
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b. Operação e manutenção (O&M) das torres, aerogeradores e rede elétrica: neste item 

foram considerados R$ 9,75 por MWh gerados de cada usina. Em geral, as empresas terceirizam 

o O&M para os fornecedores dos aerogeradores. 

 

c. Arrendamento das terras: foi considerado o pagamento de 1% da receita líquida mensal 

de cada usina. 

 
d. Encargos do uso do sistema de transmissão: para o cálculo da tarifa a ser paga pelo uso 

do sistema de transmissão, foi empregado o valor mensal pago por uma usina eólica vizinha ao 

Complexo (R$ 3,04 mil por MW instalado).   

 
e. Taxa de fiscalização do setor elétrico (TFSEE): considerou-se R$ 2,56 mil anuais por 

MW instalado, taxa equivalente a cobrada pela Aneel de uma usina eólica vizinha ao Complexo. 

 
f. Taxa do Operador Nacional do Sistema (ONS) e Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica (CCEE): projetou-se R$ 0,25 por cada MWh gerado de cada parque, de acordo com os 

valores cobrados em 2018. 

 
g. Seguros: 0,50% do investimento total (Capex) por ano, em linha com o que é cobrado 

pelas seguradores no mercado. 

 
h. Depreciação: com base no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, considerou-se 

uma taxa de depreciação de 5% ao ano.  

 
i. Tributação:  A geração de energia elétrica é uma atividade empresarial que pode optar 

pelo lucro presumido, caso não tenha uma receita bruta anual superior a 78 milhões de reais, 

sendo o percentual de presunção de lucro sobre a receita bruta, de 8% a.a.    
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Sobre a base de cálculo de 8,00% da receita operacional bruta, a alíquota do imposto de renda 

em vigor é 15,00% sobre a base de cálculo. A parcela do lucro que exceder ao resultado anual 

de R$ 240 mil se sujeita à incidência do adicional, à alíquota de 10,00%.  

 

A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) tem alíquota de 9,00% sobre a base de 

cálculo, que é de 12,00% da receita operacional bruta dos empreendimentos.  

 

O Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade 

Social (COFINS) incidem sobre as receitas brutas. No regime de lucro presumido, as alíquotas 

do PIS e COFINS são, respectivamente, 0,65% e 3,00%.  

 

4.2.4 Custo do capital (WACC) 

 
 

No trabalho, o fluxo de caixa é descontado pela taxa calculada via metodologia Weighted 

Average Cost of Capital (WACC). Para cálculo do custo de capital próprio, foi utilizada a 

metodologia Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

 

As premissas utilizadas para cálculo do WACC são iguais as empregadas pela empresa 

proprietária do Complexo Ventos, que estipulou a taxa real de 7,09%: 
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Tabela 8: Composição do WACC 

 

Fonte: Empresa proprietária do Complexo Ventos 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variáveis Valor Descrição

Custo de Capital Próprio (Ke)
Taxa Livre de Risco (Rf) 3,02% T-bond de 30 anos, compatível  com a maturação de projetos de infra-

Prêmio de Risco de Mercado (Rm - Rf) 5,82%
Diferença da média aritmética dos retornos históricos do S&P 500 e T-bond 

de 30 anos. Uti l izou-se o intervalo de 1928 a 2017. Fonte: site 
www.damodaran.com

Beta Setorial  Desalavancado

Beta Alavancado (B) = Beta Desalavancado * [1 + (1 - t)*(D/E)] 0,832
Empregou-se modelo de regressão com base nos betas históricos dos 

segmentos de geração e transmissão da empresas do setor elétrico brasileiro. 
Fonte: Bloomberg

Prêmio de Risco País (CRP) 2,78% Uti l izou-se a médida da cotação diária do EMBI+BR para o período de julho de 
2012 a junho de 2017. Fonte Ipeadata

Prêmio pelo Tamanho (SP)
Ke - US$ Nominais = Rf + B(Rm - Rf) + CRP + SP 10,64%

Inflação de Longo Prazo Brasil 4,50% Meta de inflação do BACEN

Inflação de Longo Prazo Estados Unidos 1,96% Inflação embutida em T-Notes em relação ao TIPS 10 anos. Fonte: Bloomberg

Diferencial de Inflação = (1 + Inflação Brasil) / (1 + Inflação EUA) - 1 2,49%

Ke - R$ Nominais = (1 + KeUS$) * (1 + Diferencial de Inflação) - 1 13,40%

Ke - R$ Reais = (1 + KeNominal) / (1 + Inflação) - 1 8,52%

Custo da Dívida (Kd)

Custo da Dívida Antes do Imposto 2,17%
Média da cotação diária do T-Bond de 10 anos, aderente aos prazos de 
captação de dívida pela Empresa, para o período de julho de 2012 a junho de 
2017.

Prêmio de Risco País (CRP) 2,78% Uti l izou-se a médida da cotação diária do EMBI+BR para o período de julho de 
2012 a junho de 2017. Fonte: Ipeadata

Company Default Spread (CRP) 2,63% Calculado pela diferença entre o spread do Bônus Soberano e os Bônus da 
Eletrobras de maturidade semelahten, dado este obtido em junho de 2017.

New Issue Premium 0,15%
Prêmio cobrado para novas emissões. O valor uti lizado no cálculo foi o mais 
recente (maio/2017) obtido junto ao Santander.

Kd depois do imposto - R$ Nominais = Kd antes do imposto * (1 - t) 10,41%

Kd - R$ Reais = (1 + KdNominal) / (1 + Inflação) - 1 5,66%

Estrutura de Capital

Dívida / Capital Total 50,00% Estrutura de capital alvo da empresa, aderente ao percentual financiável  pelo 
BNDES.

Equity / Capital Total 50,00%

WACC - R$ Nominais = Kd*(1-t)*D/(D+E) + Ke*E/(D+E) 11,91%

WACC - R$ Reais = (1 + WACCnominal) / (1 + Inflação) - 1 7,09%
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A tabela 9 sintetiza as principais premissas empregadas no cálculo do Fluxo de Caixa 
Descontado (FCD): 

 
Tabela 9: Resumo das premissas empregadas 

 
Fonte: Elaboração própria 
 

4.2.5 Resultados do Fluxo de Caixa Descontado (FCD) 

 

O valor presente (VP) calculado por meio do FCD pode ser generalizado da seguinte maneira: 

 

𝑉𝑃 =  𝑡 = 𝑛 
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)^𝑡
 

 

No trabalho, optou-se por utilizar o fluxo de caixa livre da empresa (FCFF) em termos reais 

que pode ser representado por: 

 

FCFF = NOPAT + depreciação – investimentos (capex)           (4) 

Onde: 

NOPAT: net operating profit after taxes, ou lucro líquidos após tributos 

Ativo Ventos IV Ventos V Ventos VI Ventos VII TOTAL
Quantidade Aerogeradores 5,0 6,0 15,0 4,0 30,0 
Potência Instalada (MW) 10,0 12,0 30,0 8,0 60,0 

Garantia Física Líquida Anual (MW médios) 3,2 3,9 9,1 2,7 18,9
Garantia Física Líquida Anual (MWh) 28.185 34.164 79.431 23.915 165.695 

Preço de Venda (R$/MWh) 211,38              211,38              211,38               211,38               

Início da Construção 01/01/2019 01/01/2019 01/01/2019 01/01/2019
Início da Operação Comercial 01/01/2021 01/01/2021 01/01/2021 01/01/2021

Final da Autorização 16/03/2047 16/03/2047 24/02/2047 06/03/2047

Deduções de Receita Operacional Bruta (ROB)
PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%

COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Custos e Despesas
Despesas Administrativas (R$/ano) 452.793 452.793 452.793 452.793

Operação e Manutenção (9,65/MWh) 9,75 9,75 9,75 9,75
Arrendamento das terras (% ROL) 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Encargos do uso do sistema de transmissão (R$/MW) 3.040,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00
Taxa de Fiscalização do Setor Elétrico (R$/MW) 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00

Taxa ONS e CCEE (R$/MWh) 0,25                   0,25                   0,25                   0,25                   
Seguros (% Capex) 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

Depreciação (%/ano) 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
Imposto de Renda - Presumido (% ROB) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

CSLL - Presumido (%) 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%

WACC real (%) 7,09% 7,09% 7,09% 7,09%
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Como os fluxos de entrada e saída ocorrem no mês seguintes após a realização, a variação do 

capital de giro líquido foi desconsiderada na análise do fluxo de caixa. 

 

Assim, tem-se  

 

𝑉𝑃𝐿 =  ∑ 𝑡 = 𝑛 
( )^

−  
( )^

               (5) 

 

As tabelas abaixo apresentam o FCD consolidado do Complexo Ventos, contemplando o fluxo 

de caixa agrupado de todas as usinas: 

 

Tabela 10: Fluxo de Caixa Descontado Consolidado 

 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 11: Valor Presente Líquido (VPL) das Usinas 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Os resultados apontam para um VPL negativo de R$ 9,80 milhões para todo o Complexo. 

Individualmente, apenas a Ventos VII apresenta saldo positivo, com VPL de R$ 0,10 milhão. 

 

No presente capítulo foi abordada o valuation da reconstrução das usinas utilizando a 

metodologia tradicional do FCD, bem como a Teoria de Opções Reais. O próximo capítulo 

mostrará as principais conclusões das análises financeiras. 

 

4.3 Modelagem das Opções Reais 

 
Como apresentado no item 4.2 do presente capítulo, o VPL sem flexibilidades foi negativo para 

todas as usinas, com exceção sda Ventos VII, levando a conclusão que os projetos não são 

atrativos. Contudo, com as opções embutidas no projeto, a avaliação pode ser alterada. 

 

Neste item será avaliado o prêmio dos projetos pelas três opções pelas quais os acionistas têm 

controle: 

 

● Opção de abandono do projeto, mediante o pagamento de multa contratual de R$ 26,10 

milhões, equivalente a 10% do valor do investimento dos projetos (R$ 261 milhões à época da 

construção), ao Poder Concedente (Ministério de Minas e Energia – MME); 

 

● Opção de adiamento da reconstrução das usinas. Inicialmente prevista para 2019, o 

início da reconstrução das usinas pode ser adiado, com vistas a capturar um melhor momento 

do mercado. Cabe ressaltar que a opção pelo adiamento não interfere no período de concessão, 

que se estenderá até 2047, mas sim na decisão pelo melhor período para se iniciar o 

investimento/construção. 

 

Usina Ventos IV Ventos V Ventos VI Ventos VII
TOTAL 

Complexo
VP FCF (R$ Milhões) 44,26 54,64 131,75 37,11 267,76
CAPEX  (R$ Milhões) 46,26 55,51 138,78 37,01 277,55

VPL (R$ Milhões) -2,00 -0,87 -7,03 0,10 -9,80
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● Opção de expansão planejada. O Complexo Ventos é composto por quatro usinas 

eólicas, cuja construção pode ser feita em etapas. Foi considerada a construção de uma usina 

(Ventos VI) equivalente a 50% da capacidade total do Complexo, com a opção de expandir os 

outros 50% por meio da construção de outros três parques do Complexo. 

 

A avaliação das flexibilidades foi feita por meio de recursos da teoria das opções reais. O 

modelo binomial foi atribuído como mais adequado, em função da sua simplicidade e aderência 

às características das flexibilidades detectadas, que são claramente do tipo americanas, pois 

podem ser exercidas a qualquer momento. 

 

Deve-se analisar a árvore recursivamente, andando-se para trás no tempo a partir da data de 

exercício, fazendo-se um teste de otimização em cada nó, para verificar se o exercício 

antecipado é ideal. Em cada um dos nós anteriores, o retorno do exercício imediato é comparado 

com o valor naquele nó de se manter a opção, e o maior deles é escolhido. 

 

Para o cálculo dos VPLs expandidos (com as opções reais), foram feitas duas assumpções. 

Primeiro, foram considerados todos os dados empregados para avaliação via fluxo de caixa 

descontado (FCD). Em segundo lugar, o único fator de volatilidade considerado foi o preço da 

energia no mercado livre. 

 

Para o cálculo da medida de volatilidade recorreu-se ao histórico de volatilidade mensal 

anualizada do preço forward de energia, produto “A+1”, com suprimento um ano adiante, 

considerando que as usinas venderão a energia por meio de contratos com vigência de um ano. 

 

Tabela 12: Tabela com dados do produto A+1 

 

Fonte: Extraído da plataforma de preços Dcide 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 
 

O cálculo pelo método binomial exige a definição de outras premissas: n (número de períodos) 

e T (prazo da opção de acordo com a medida de volatilidade). Serão considerados neste trabalho 

um período de cinco anos (T=5) e prazo de um ano (t=1).  

 

Mínimo Máximo Média

A+1 109,5 421,83 205,88 5,95% 20,72% Jan/12 a Jun/18

Produto
Preços Média 

Volatilidade 
Mensal 

Média 
Volatilidade 

Anual 

Período de 
Apuração
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Definidas as premissas iniciais, especialmente a volatilidade anual de 20,72%, pode-se calcular 

as probabilidades para a variação do valor do ativo: 

 

u = e σ∗√Δt = e 0,2072∗√1 = 1,23          (6) 

d = e -σ∗√Δt = e -0,2072∗√1= 0,81        (7) 

 

Empregou-se como taxa livre de riscos (rf) o rendimento dos títulos NTN-Bs com vencimento 

em 2024, cotado em 5,54% a.a., data base de 07/06/2018. Convertida de taxa discreta para 

contínua considerou-se o valor de 5,39%. 

 

O próximo passo é o cálculo da probabilidade risco-neutro, para que a taxa de desconto livre 

de risco possa ser aplicada. 

 

p= 
1,0539  0,81

1,23 0,81
 = 0,58       (8) 

 

A tabela 13 sintetiza os parâmetros calculados: 

 

Tabela 13: Parâmetros para cálculo das árvores binomiais 
 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Com base nos parâmetros, o Complexo poderia ser representado na forma da árvore binomial 

representada abaixo: 

 

Vol. Anual 20,72%
Rf 5,39%
T 5
t 1
u 1,23
d 0,81
p 0,58

1-p 0,42
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Figura 23: Árvore binomial do Complexo Ventos 
Fonte: Elaboração própria 
 

Em que: 

VPLu = VPL x u = - 9,80 x 1,23 = -12,05     

VPLd = VPL x d = - 9,80 x 0,81 = -7,96 

VPL uu = VPL01_u x u = -12,05 x 1,23 = -14,83 

VPL ud = VPL01_u x d = -12,05 x 0,81 = -9,80 

VPL dd = VPL01_d x d = -7,96 x 0,81 = -6,47 

 

E assim sucessivamente, sendo que: 

 

Descrição

Dados de Entrada Parâmetros
VPL -9,80 T 1

Valor Abandono -26,10 u 1,23
Vol. Anual 20,72% d 0,81

Rf 5,39% 5,54% p 0,58
t 5 1-p 0,42

Ano 0 1 2 3 4 5

27,61-                
22,44-                

18,24-                18,24-                
14,83-                14,83-                

12,05-                12,05-                12,05-                
9,80-                      9,80-                  9,80-                  

7,96-                  7,96-                  7,96-                  
6,47-                  6,47-                  

5,26-                  5,26-                  
4,28-                  

3,48-                  

Onde:
Valor do ativo = VPL do Complexo Ventos

ARVORE BINOMIAL

Opção de abandonar os quatro parques eólicos e devolver a autorização ao Poder 
Concedente e assumir a multa contratual de R$ 25 milhões. 
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Figura 24: Parâmetros para cálculo da árvore binomial 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

4.3.1 Opção de abandono 

 

A partir de data do sinistro (dezembro/14), os contratos de venda firmados no ACR (CCEARs) 

não foram mais atendidos, devido a impossibilidade da geração dos parques. A SPE Ventos 

obteve liminar que a protegeu contra as penalidades contratuais decorrentes da não entrega de 

energia aos CCEARs. Em abril/2017 os contratos foram rescindidos via Mecanismo de Sobras 

e Déficits (MCSD Energia Nova). 

 

Mesmo com a rescisão dos contratos, existe o passivo decorrente pela não entrega da energia 

no período de dezembro/17 a abril/17. A discussão encontra-se no âmbito judicial, atualmente 

a SPE possui liminar que a protege contra cobranças de penalidades. 

 

Tendo em vista o contexto, a opção de abandonar o projeto e devolver a autorização ao 

Ministério de Minas e Energia (MME) pode implicar em multa contratual constante em 

legislação e editais, estimada em 10% do valor do investimento realizado, resultando em R$ 

26,10 milhões.  

 

 Considerando-se um período de 5 anos, as árvores binomiais com flexibilidade de abandono 

são: 

 

Ano 0 1 2 3 4 5

 VPLu^5
 VPLu^4

 VPLu^3  VPLu^4d
 VPLuu

 VPLu  VPLu^2d  VPLu^3d  VPLu^3d^2
 VPL  VPLud

 VPLd  VPLd^2u  VPLd^2u^2  VPLu^2d^3
 VPLdd  VPLd^3u

 VPLd^3
 VPLd^4  VPLud^4

 VPLd^5
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Figura 25: Cálculo da opção de abandono 
Fonte: Elaboração própria 
 

Observa-se que a opção de abandono possui valor, agregando R$ 0,14 milhão ao projeto. O 

pequeno incremento no valor proporcionado pela flexibilidade é insuficiente para viabilizar a 

reconstrução das usinas, sob o ponto de vista econômico-financeiro. 

4.3.2 Opção de adiamento 

 

O período de autorização das quatro usinas tem vigência de 2012 a 2047, totalizando 35 anos. 

No entanto, o investidor não possui a obrigação de reconstruir as usinas em determinado ano, 

isto é, realizar o investimento o quanto antes, e sacrificar a opção de esperar.  

Descrição

Dados de Entrada Parâmetros
VPL (R$ milhões) -9,80 t 1

Abandono (R$ milhões) -26,10 u 1,23
Vol. Anual 20,72% d 0,81

Rf 5,39% 5,54% p 0,58
T 5 1-p 0,42

Modelagem da opção:
Max (-26,1; VPL t=5)
Max (-26,1; valor da opção viva)

Ano (t) 0 1 2 3 4 5

27,61-                
22,44-                26,10-                
21,58-                

18,24-                18,24-                
14,83-                17,74-                14,83-                18,24-                
14,52-                14,81-                

12,05-                12,05-                12,05-                
11,85-                9,80-                  12,02-                9,80-                  12,05-                

9,80-                  9,76-                  9,78-                  
9,66-                  7,96-                  7,96-                  7,96-                  

7,92-                  6,47-                  7,94-                  6,47-                  7,96-                  
6,45-                  6,46-                  

5,26-                  5,26-                  
5,25-                  4,28-                  5,26-                  

4,27-                  
-9,80 3,48-                  
-9,66 3,48-                  

Opção de abandonar os quatro parques eólicos do Complexo Ventos, devolver a 
autorização ao Poder Concedente e assumir a multa contratual de R$ 26,1 milhões. 

ABANDONO

Valor da opção de abandono

VPL  expandido com opção abandono

0,14 

Regra de exercício a cada momento t < T

 VPL sem opção

Payoff da opção na data de vencimento (t = 5)
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A oportunidade de adiar o início da reconstrução do Complexo, incialmente previsto para 2019, 

e aguardar um momento propício para a viabilização do projeto, gera um prêmio adicional pela 

flexibilidade do adiamento do início da reconstrução das usinas. 

 

Por outro lado, conforme colocado por Mun (2002), o valor dos investimentos pode variar no 

decorrer do tempo. No presente caso, a opção de adiar implica no incremento dos custos de 

investimento, que são atualizados anualmente a taxa livre de riscos (5,39% a.a.).  

 

Nos casos de opções de adiamento, é prática comum utilizar o Valor Presente (VP) do projeto 

como ativo-objeto, uma vez que este é considerado a melhor estimativa não tendenciosa do 

preço de mercado do projeto em análise. 

 

Como a opção de adiamento é similar a uma opção de compra, os últimos valores da árvore de 

decisão em t=5 são determinados pela diferença entre o Valor Presente dos Fluxos de Caixa 

menos o capex atualizado.  

 

A árvore binomial de preços possíveis do ativo-objeto foi construída levando em consideração 

a queda de valor do projeto (gerada pela distribuição de fluxos de caixa) no VP obtido em cada 

nó da árvore. Em função dessa queda do valor do projeto no tempo, as probabilidades neutras 

em relação ao risco – p e (1-p) – podem mudar a cada ano, afetando os valores da opção 

calculados em cada período de tempo da árvore binomial.  
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Figura 26: Cálculo da opção de adiamento 
Fonte: Elaboração própria 
 

O valor da opção de adiar é de R$ 43,52 milhões, portanto, o VPL expandido, considerado a 

flexibilidade de adiamento, é de R$ 33,73 milhões, superior ao VPL sem flexibilidades, o qual 

é negativo em R$ 9,80 milhões. O valor da opção é maior que o valor de investir imediatamente.  

 

A opção de adiar o investimento na construção de uma usina gera valor significativo para o 

empreendedor, pois é possível aguardar um momento favorável de preços para vender energia 

ou as próprias autorizações das usinas. 

 

 

Descrição

Dados de Entrada Parâmetros
VP (R$ milhões) 267,76 t 1

Capex (R$ milhões) 277,55 u 1,23
Vol. Anual 20,72% d 0,81

Rf 5,39% 5,54% p 0,58
T 5 1-p 0,42

Modelagem da opção:
Max (VPt = 5 – Capext=5; 0).
Max (VPt – Capext; valor da opção vivat).

Ano (t) 0 1 2 3 4 5
Capex * 277,55 292,93 309,16 326,29 344,36 363,44

*A cada período o valor do investimento foi ajustado pela taxa livre de risco.

754,52             
613,31             391,08             
268,95             

498,54             498,54             
405,24             176,78             405,24             135,10             
112,94             73,93                

329,40           329,40             329,40             
70,67             267,76             40,46                267,76             -                    

267,76                               22,14                -                    
43,52                                  217,65           217,65             217,65             

12,12             176,92             -                    176,92             -                    
-                    -                    

143,81             143,81             
-                    116,90             -                    

-                    
43,52 95,02                
-9,80 -                    

Payoff da opção na data de vencimento (t = 5)
Regra de exercício a cada momento t < T

ADIAMENTO

Opção de adiar a reconstrução das quatro usinas do Complexo Ventos.

 Valor da opção de adiamento
VPL sem opção

VPL expandido com opção 33,73 
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4.3.3 Opção de expansão 

 

Considera-se que o Complexo Ventos, por meio das quatro usinas, pode contemplar algumas 

configurações distintas em termos de capacidade instalada, inclusive a reconstrução podendo 

ser feita em etapas.  

 

Foi considerada a construção de uma usina (Ventos VI) equivalente a 50% da capacidade total 

do Complexo, com a opção de expandir os outros 50% por meio da construção de outros três 

parques do Complexo. 

 

Tabela 14: Dados de entrada para expansão cadenciada 

 
Fonte: Elaboração própria 
 

A opção de expansão foi modelada com possibilidade de exercício antecipado (opção 

americana).  

 

Usina Ventos VI
Ventos IV + 
Ventos V + 
Ventos VII

TOTAL

Potência Instalada (MW) 30,0 30,0 60,0
Participação (%) 50% 50% 100%

VP FCFF (R$ Milhões) 131,75 136,01 267,76
CAPEX  (R$ Milhões) 138,78 138,78 277,55

VPL (R$ Milhões) -7,03 -2,77 -9,80
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Figura 27: Cálculo da opção de expansão 
Fonte: Elaboração própria 
 

O VPL expandido é igual ao VPL sem opção, ou seja, a opção de expandir não agregou valor. 

A expansão cadenciada em 50% por meio da construção de outros três parques do Complexo 

apresenta VPL negativo, o que não contribuiu para o aumento do valor do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição

Dados de Entrada Parâmetros
VPL (Ventos VI) -7,03 t 1
VP Expansão 136,01 u 1,23
Capex Expansão 138,78 d 0,81
Vol. Anual 20,72% p 0,58
Rf 5,39% 5,54% 1-p 0,42
t 5

Modelagem da opção:
VPLt=5 + Max (∆ VPt=5 expansão - ∆ Capext=5 expansão;0)
VPt + Max (∆ VPt expansão - ∆ Capext expansão; valor da opção vivat)

Ano (t) 0 1 2 3 4 5
Capex 138,78 146,47 154,58 163,14 172,18 181,72

19,80-                            
16,10-                19,80-                            
16,10-                

13,09-                13,09-                            
10,64-                13,09-                10,64-                13,09-                            
10,64-                10,64-                

8,65-                  8,65-                  8,65-                              
8,65-                  7,03-                  8,65-                  7,03-                  8,65-                              

7,03-                  7,03-                  7,03-                  
7,03-                  5,71-                  5,71-                  5,71-                              

5,71-                  4,64-                  5,71-                  4,64-                  5,71-                              
4,64-                  4,64-                  

3,77-                  3,77-                              
3,77-                  3,07-                  3,77-                              

-7,03 3,07-                  
-7,03 2,49-                              

2,49-                              

Regra de exercício a cada momento t < T
Payoff da opção na data de vencimento (t = 5)

Construção de uma usina (Ventos VI) equivalente a 50% da capacidade total do Complexo, com a 
opção de expandir os outros 50% por meio da construção dos outros três parques do Complexo.

EXPANSÃO

Valor da opção de expansão 0,00 

 VPL sem opção
VPL  expandido com opção expansão
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5- CONCLUSÃO 

 

 
O trabalho buscou estudar o mercado de energia elétrica brasileiro, com foco em energia eólica, 

analisando o histórico recente e suas perspectivas. Realizou-se um estudo de caso com as 

características reais de um projeto de reconstrução de usinas eólicas no Brasil utilizando a 

metodologia tradicional FCD e de opções reais. 

 

Existe uma tendência de expansão da energia eólica na matriz elétrica brasileira, com 

participação atual de 8%, com 13 GW instalados e 520 parques em operação. De acordo com o 

Plano Decenal de Expansão de Energia elaborado pela EPE (2017) projeta-se que essa fonte 

representará 12% em 2023, com 23 GW instalados. 

  

Historicamente, a maior parte da energia das usinas eólicas é destinada aos leilões do mercado 

regulado, pois os contratos obtidos nesse segmento são aceitos pelos bancos financiadores, 

especialmente o BNDES, como garantias dos financiamentos, viabilizando a obtenção de 

recursos a custos mais baixos. Com os baixos preços verificados nos leilões regulados (R$ 

67,60/MWh), existe a tendência dos empreendedores destinaram a energia disponível (garantia 

física) ao mercado livre. 

 

O mercado livre representa quase 30% do consumo de energia do país e está em crescimento 

por conta da migração de novas cargas, podendo representar 46% do consumo nacional com a 

regulação atual. O aumento da demanda por energia renovável tem mobilizado a construção de 

eólicas destinadas ao mercado livre, pois são de rápida construção e classificada como energia 

incentivada, garantindo preços maiores de venda.  

 

A partir do cenário de consolidação da geração de energia eólica no país, buscou-se fazer uma 

análise da rentabilidade real da reconstrução de quatro usinas eólicas, considerando a venda no 

mercado livre como energia incentivada. Os empreendimentos apresentam estrutura de rede e 

apoio montadas, o que minimizaria o aporte de investimentos em, no mínimo, 20% em 

comparação a um projeto novo (greenfiled).  
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Ao analisar tal projeto, identificou-se a existência de flexibilidades gerenciais e a incerteza do 

fluxo de caixa decorrente dos preços de venda no ACL. Essas características fazem com que os 

resultados da análise do projeto por meio do método tradicional FCD seja viesado. Desta forma, 

foi utilizada a análise de investimentos baseada no arcabouço teórico das opções reais, método 

complementar ao FCD e pode gerar resultados realistas ao incorporar o valor das incertezas e 

flexibilidades inerentes aos projetos. 

 

O resultado via FCD indicou um VPL de R$ -9,80 milhões, ou seja, pela análise via fluxo de 

caixa descontado (FCD), a reconstrução das quatro usinas do Complexo Ventos não remunera 

o capital, não sendo viável do ponto de vista econômico. 

 

As opções analisadas neste trabalho foram de abandonar, adiar ou expandir. A incerteza 

considerada foi o preço da energia no ACL. Para mensurar a volatilidade dos preços de energia, 

utilizou-se o histórico de preços do mercado livre de janeiro/2012 a maio/2018. A volatilidade 

apurada foi de 20,72% ao ano. 

 

Empregou-se o modelo de árvores binomiais, devido a natureza das opções (americanas), aliado 

ao fato de ser amplamente utilizado em trabalhos acadêmicos anteriores na área de energia 

eólica. 

 

Ao considerar a opção de abandono, o VPL encontrado foi de R$ - 9,66 milhões, o que significa 

que a opção agregou pouco valor ao projeto, apenas R$ 0,14 milhão. 

 

Enquanto que a opção de expansão não gerou valor ao projeto. 

 

O valor da opção de adiar é de R$ 43,52 milhões, portanto, o VPL expandido, considerando a 

flexibilidade de adiamento, é de R$ 33,73 milhões, superior ao VPL sem flexibilidades, o qual 

é negativo em R$ 9,80 milhões. O valor da opção de adiar é maior que o valor de investir 

imediatamente. 

  

A opção de adiar o investimento na construção de uma usina gera valor significativo para o 

empreendedor, pois é possível aguardar um momento favorável de preços para vender energia 

ou as autorizações das usinas. Com o preço de venda de R$ 217,63/MWh, o investimento 
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remunera o custo de capital. Considerando a taxa de crescimento real de 2% a.a. do preço da 

energia, é possível que em 1 ano o projeto se torne viável. 

 

Concluiu-se que a TOR permite identificar em quais cenários as decisões poderão ser tomadas, 

e que as usinas eólicas bem como o setor possuem muitas opções reais que precisam ser 

identificadas e precificadas, e o presente trabalho mostra formas de aproveitá-las. 

 

O presente estudo limitou-se a análise de opções oferecidas pelo conjunto das quatro usinas, 

não examinando-as individualmente. Outra limitação foi o emprego do WACC da empresa 

proprietária das usinas. 

 

Com o objetivo de fomentar a sequência do estudo desenvolvido nesta dissertação, sugere-se 

para futuros trabalhos a análise da destinação da venda de energia na modalidade de geração 

distribuída ao invés do mercado livre. Essa possibilidade da mudança da venda seria modelada 

como uma switch option. 
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