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RESUMO 

O objetivo desta tese é analisar a aplicação da Teoria das Opções Reais (TOR) como método 

para avaliação de projetos de investimentos em prestação de serviços de Tecnologia da 

Informação (TI), comparando seus conceitos e características, com o método tradicional do 

cálculo do Valor Presente Líquido (VPL). O estudo apresenta os conceitos básicos, e ilustra 

através de exemplo numérico, o método de avaliação da TOR aplicado a projetos de 

prestação de serviços de TI, analisando criticamente suas características, vantagens e 

limitações. Por meio desta tese, pretende-se mostrar que a Teoria das Opções Reais é uma 

alternativa mais adequada do que o método do VPL como método de avaliação de projetos 

de investimentos em serviços de Tecnologia da Informação, integrando estratégia e finanças, 

ao considerar as opções de flexibilidade operacionais - adiar, expandir, contrair, abandonar, 

etc. - e o posicionamento estratégico da empresa, ao longo da vida útil do projeto de 

investimento; opções estas, que não são devidamente tratadas pelo método tradicional do 

VPL. 



vii 

ABSTRACT 

The objective of this study is to analyze the Real Options Theory as a method of investment 

projects valuation for Information Technology (IT) services, comparing its concepts and 

features, with the traditional valuation method of Net Present Value (NPV). This study 

presents the basic concepts and provides numeric examples to evaluate the Real Options 

Theory applied for IT services, analyzing their features, advantages and limitations. This 

study intends to prove that the Real Options Theory is a better altemative than the NPV 

method for Information Technology services project valuation, integrating strategic and 

finance, considering operational flexibility options - deferring, expand, abandon, etc. - and the 

enterprise strategic position, during the whole contract lifetime; options that are not properly 

considered at the NPV traditional method. 
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PREFÁCIO 

A presente dissertação é dividida em cinco capítulos. O capítulo 1 é uma apresentação 

do tema a ser estudado; seus objetivos, o contexto, a relevância e delimitações. 

O capítulo 2 apresenta os conceitos básicos do modelo tradicional de avaliação de 

investimento através do cálculo do Valor Presente Líquido (VPL). São apresentados os 

conceitos de FCD (Fluxo de Caixa Descontado) para cálculo do valor presente dos fluxos de 

caixas, e o CAPM (Modelo de Precificação de Ativos de Capital), que estabelece o 

relacionamento entre risco e retorno de um ativo sendo a base para a determinação da taxa de 

desconto. É apresentado um simples exemplo numérico, o VPL é comparado a outros métodos 

tradicionais de avaliação de investimentos e analisado criticamente. 

O capítulo 3 apresenta uma introdução à Teoria das Opções aplicada a ativos 

financeiros, os principais conceitos da Teoria das Opções aplicada a ativos reais (TOR). São 

abordados os conceitos de ativos derivativos, modelagem do comportamento dos ativos, 

técnicas para estimar o preço do derivativo e processo de avaliação de opções reais. Nesta 

parte, serão enfocadas as aplicações da teoria das opções à análise de investimentos, 

apresentando um breve histórico da teoria, os conceitos básicos de opções reais e os diversos 

métodos de precificação de opções. 

O capítulo 4 apresenta um exemplo numérico de aplicação da Teoria das Opções 

Reais como um instrumento de avaliação de um projeto de investimento de um prestador de 

serviço de TI. Para isso, são calculados os valores de um determinado projeto pelo método 

tradicional do VPL e pela TOR, e então comparados os seus resultados. 

No capítulo 5 é apresentada a conclusão deste trabalho através de uma análise crítica 

sobre a utilização da Teoria das Opções Reais para se avaliar projetos de investimentos de TI, 

considerando sua praticidade, abordagens numéricas, campos de aplicabilidade e limitações. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

Nos últimos quinze anos, com o inicio da era da informação, a necessidade da redução 

de custos empresariais fez com que surgissem inovações como a reengenharia e downsizing, 

numa corrida em busca de competitividade em um mercado cada vez mais acirrado. Os 

sistemas de informação impulsionaram essa integração se tornando hoje a base de qualquer 

corporação. 

A Tecnologia da Informação (TI), através da convergência entre as tecnologias, 

produtos e serviços de telecomunicações e informática, propiciou novas maneiras de coletar, 

armazenar, processar e distribuir informações. A TI é atualmente, o principal instrumento para 

o desenvolvimento de estratégias competitivas das organizações, e tem influenciado as 

principais mudanças do mercado. 

Este fenômeno recente é destacado por LEITE (1994), que considera que passou-se a 

reavaliar também a complexidade organizacional da empresa, geralmente responsável pela 

falta de agilidade e pouca sensibilidade quanto às reais necessidades do mercado, o que 

normalmente leva a empresa a buscar ser excelente em umas poucas áreas, concentrando seus 

melhores esforços nas atividades fins de seus negócios. 

O crescimento da importância da TI e a necessidade das empresas concentrarem-se nas 

atividades fins de seus negócios alavancou o mercado de terceirização dos serviços de TI, o 

que fez surgirem várias empresas especializadas na prestação de diversos serviços no 

segmento da Tecnologia da Informação, capazes de oferecer serviços de qualidade a um custo 
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inferior à media dos custos de empresas não especializadas, justificados pelos ganhos de 

escala gerados pela alavancagem que as empresas especializadas conseguiriam ao prestar o 

mesmo tipo de serviço a vários clientes. 

LEITE (1994) ressalta que, um aspecto muito importante quando se fala em 

terceirização é o fato da empresa transferir para terceiros uma parte de suas atividades, 

eliminando significativa parcela dos custos fixos e transformando em gastos variáveis 

diversos de seus dispêndios que anteriormente eram imutáveis a curto prazo. 

Dessa forma, ao terceirizar a área de TI, a empresa fica mais administrável, seus gastos 

fixos diminuem e toma-se mais rápida sua adaptação às inevitáveis flutuações de demanda. 

Empresas prestadoras de serviços de TI, por sua vez, quando solicitadas à elaborar 

uma proposta de serviço por um potencial cliente, devem ser capazes de analisar 

adequadamente a oportunidade do ponto de vista financeiro, pois parte dos custos fixos da 

empresa que pretende contratar os serviços serão invariavelmente transferidos para a empresa 

contratada na forma de um investimento. Desta forma, cada oportunidade de um novo negócio 

para uma empresa prestadora de serviços de TI é um projeto de investimento. 

"Projetos podem ser caros, demorados, imprevisíveis e logo arriscados. Por 
melhor que sejam os instrumentos de previsão, controle implementação e 
manutenção de projetos, algo pode escapar aos seus mentores e patrocinadores" 
(KASZNAR,2001:63). 

Existem várias maneiras utilizadas pelas empresas em geral para se avaliar um projeto 

de investimento: período de recuperação (ou payback), retomo médio do valor contábil, taxa 

interna de retomo (TIR) e valor presente líquido (VPL). Academicamente, conforme 

demonstrado em diversos livros textos!, foi comprovado que o método mais adequado entre 

estes é o cálculo do Valor Presente Líquido (VPL), apesar de, na prática, várias empresas 

utilizarem duas ou mais das técnicas acima, combinadas. 
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DIXIT e PINDYCK (1994) afirmam que a nova visão de oportunidades de 

investimento como opções é o produto de mais de uma década de pesquisa de vários 

economistas, e ainda é um tópico ativo em artigos dos jornais acadêmicos. Isto tem levado a 

algumas despedidas dramáticas da teoria ortodoxa. Tem-se demonstrado que a regra do 

tradicional "Valor Presente Líquido" que é ensinada aos estudantes de praticamente todas as 

escolas de negócio e economia, pode fornecer respostas muito equivocadas. 

TRIGEORGIS (1996) explica que a flexibilidade gerencial torna possível tanto 

capitalizar futuras oportunidades que são favoráveis ao negócio, quanto diminuir perdas, 

expandindo o valor de oportunidade de um investimento. Ao ignorar a flexibilidade de se 

rever estratégias iniciais, o método do VPL muito vezes subavalia. 

A flexibilidade gerencial consiste em um conjunto de opções reais tais como postergar, 

expandir, contrair, abandonar ou prolongar um projeto. 

No caso de investimentos em projetos de prestação de servIços de TI, podem ser 

citados alguns exemplos de opções de flexibilidades gerenciais que poderiam ser exercidas ao 

longo da vida útil de um contrato com um determinado cliente, a saber: 

1) a opção do término antecipado (em relação ao final do contrato) do serviço 

prestado por parte do contratante e/ou contratado; 

2) as opções de expansão ou contração dos serviços contratados como conseqüência 

da variação da demanda por novos serviços de TI, por parte do cliente, com reflexo 

nos fluxos de caixa relevantes ao longo do tempo do contrato; 

I Alguns exemplos são: Brealey & Myers (1992) - Princípios de Finanças Empresariais, Brigham & Houston 
(1999) - Fundamentos da A10derna Administração Financeira, e Gitman (1997) - Princípios da Administração 
Financeira, que serão comentados e expostos ao longo do estudo que segue. 
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3) a opção de postergar o início do contrato e se beneficiar (contratada e/ou 

contratante) da redução de alguma 

consideravelmente o risco do negócio. 

incerteza que estaria aumentando 

Estas opções são vitais para o cálculo do valor de projeto de prestação de serviços de 

TI. A Teoria das Opções Reais, segundo MYERS (1987), é a melhor abordagem para se 

avaliar projetos que possuam opções operacionais e estratégicas significativas, alegando que 

ela consegue integrar estratégia e finanças. 

1.2. OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação tem por objetivo final analisar criticamente a aplicação do método da 

TOR, em avaliação de projetos de investimento em prestação de serviços de TI em 

comparação com o método tradicional do VPL. 

Como objetivos intermediários, este estudo se propõe a rever os conceitos básicos do 

método tradicional do VPL e apresentar os conceitos básicos do método da Teoria das Opções 

Reais. 

Esta tese pretende mostrar que a Teoria das Opções Reais (TOR) é a alternativa mais 

adequada na avaliação de projetos de investimentos em prestação de serviços de Tecnologia 

da Informação em comparação com o tradicional método do cálculo do VPL. 
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1.3. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

A Teoria das Opções apresenta modelos de precificação de ativos derivativos (opções 

financeiras) negociados no mercado de capitais. A Teoria das Opções "Reais" para avaliar 

ativos reais significa focalizar ativos reais como ativos derivativos. Este estudo está limitado 

aos estudos da Teoria das Opções Reais, ou seja, na análise de investimentos, tais como uma 

unidade de negócio ou um projeto. 

O escopo do estudo é discursar sobre o instante da avaliação, A PRIORI, do 

investimento, e não A POSTERIORI, mesmo considerando que informações históricas são 

utilizadas como padrões de referência para decisões futuras. Neste estudo não é explorado 

como são feitas as verificações sobre efetividade de investimentos de TI e como são 

confrontadas com as avaliações preliminares do projeto no instante de sua aprovação, pois tal 

como o VPL, a Teoria das Opções Reais é um método de ESTIMATIVA, e por isso, apesar de 

utilizar dados históricos em suas premissas, não GARANTE efetividade no futuro. 

Este estudo não pretende focar os métodos de avaliação de projetos de investimentos 

sob a ótica da CONTRATAÇÃO de serviços de TI, pois os objetivos, fluxos de caixa e 

retornos esperados, bem como as opções de flexibilidades de uma empresa que CONTRATA 

de serviços de TI são, por regra, diferentes de uma empresa que PRESTA os serviços por ela 

contratados. Esta outra perspectiva é considerada significativa o suficiente para ser tratada 

individualmente em outros estudos. 
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1.4. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

1.4.1. O MERCADO DE TI 

Segundo o Gartner Group (2002), o mercado de Terceirização de TI deve movimentar 

US$ 2,55 trilhões no mundo até 2004 (ComputerWorld, 22 de maio de 2002). 

Durante a conferência ITxpo, realizada pelo Gartner na Flórida, Estados Unidos, os 

analistas apresentaram uma pesquisa recente do Gartner Dataquest que revelou que mais de 

40% dos gastos externos com TI foram representados por serviços em 2000. A previsão para 

2004, segundo o mesmo estudo, é de que os serviços de TI representem 45% de todos os 

gastos do setor de tecnologia (IDG News Service, Boston, 10 de outubro de 2001). 

Segundo o GARTNER, as condições econômicas mundiais e o impacto dos ataques 

terroristas devem reduzir o crescimento em diversos segmentos e regiões em 2002. O instituto 

prevê que a demanda deve voltar a crescer entre 2003 e 2005. A receita mundial dos serviços 

de TI deve atingir US$ 865 bi em 2005. Para este ano, a expectativa chega aos US$ 554 

bilhões, pouco mais de 7% superior a 2000 (IDG News Service, Boston, 3 de Dezembro de 

2001). 

O INSTITUTO IDC estima que os gastos com TI neste ano (2002) devem aumentar 

entre 4% e 6% nos Estados Unidos, 6% e 7% na Europa Ocidental e entre 10% e 12% na 

região da Ásia (IDG News Service, Boston, 3 de Janeiro de 2002). 

ROLD afirma que um novo relatório divulgado pelo Gartner aponta a probabilidade da 

tecnologia influenciar o desenvolvimento dos negócios em 2002 e revela que, se as empresas 

fizerem um planejamento cuidadoso, o investimento em Tecnologia da Informação (TI) 

continuará sendo uma opção viável para seu crescimento este ano. O relatório analisou 
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diversos setores da indústria de TI - incluindo segurança e privacidade, terceirização e 

tecnologias móveis - e a forma como as empresas devem investir a fim de se recuperarem dos 

maus acontecimentos de 2001. Uma área para a qual as empresas devem olhar este ano é a de 

terceirização, de acordo com o relatório do Gartner. As atuais condições econômicas devem 

forçar as companhias a reavaliarem seus principais negócios, disse McCoy. "As empresas 

devem se livrar daquilo que não faz parte de seu foco de atuação." Além disso, o relatório do 

Gartner aponta as tecnologias com potencial para ajudar uma companhia, independentemente 

da situação econômica em que se encontra (IDG News Service, Boston, 4 de abril de 2002). 

1.4.2. A TEORIA DAS OPÇÕES REAIS 

FINK afirma que é hora de cair na real sobre opções reais. Esta tão louvável alternativa 

ao método convencional de avaliação de investimento usando VPL está contagiando cada vez 

mais e mais altos executivos de finanças. De degrau em degrau, CFO's (Chief Financial 

Ofjicer) e planejadores estratégicos de empresas variando de Anadarko e Enron a Times 

Mirror e Hewlett-Packard se confessam admiradores desta teoria, e defendem que as 

avaliações de opções financeiras podem ser aplicadas a outras decisões de investimentos 

(Ronald Fink, CFO Magazine, 13 de Setembro de 2001). 

VESUDEV AN comenta que desde o início dos anos 80, avanços na literatura de 

opções reais têm mudado completamente a maneira de avaliar oportunidades de investimento. 

Empresas não deveriam investir em projetos em que os ganhos esperados são somente sobre o 

custo de oportunidade do capital. Gerentes podem tomar decisões sobre características do 
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projeto e esta flexibilidade cria opções. Estas opções adicionam valor ao projeto e invalidam 

as tradicionais regras do VPL (Ash VESUDEVAN, CommerceNet, March, 2001). 

ASHTON considera que investidores podem usar o conceito de "opções reais" para 

explicar a diferença entre o valor de mercado e o valor intrínseco quando calculado usando os 

métodos tradicionais. Opções Reais representam o que é possível além das atuais operações 

de negócios. Investidores podem ignorar opções reais e acreditar que opções reais não têm 

valor, ou conscientemente procurar empresas que tenham abundantes valores de opções reais 

(Zeke ASHTON, TMF Centaur, 30 de Janeiro de 2001). 

AMRAM e KULATILAKA afirmam que as atuais técnicas de avaliação e tomada de 

decisão não funcionam para a nova realidade de negócios: investimentos estratégicos com 

várias incertezas e imensa necessidade de capital; projetos que precisam se adaptar para 

desenvolver condições; parcerias com complexas estruturas de ativos; e uma rígida pressão 

dos mercados financeiros para estratégias de criação de valor. Opções Reais são uma 

importante maneira de pensar para avaliação e estratégia de tomada de decisão, e o poder 

desta abordagem está mudando a "equação" econômica de muitas indústrias (Arnram, Martha 

e Nalin Kulatilaka, Real Options: Managing Strategic Investment in an Uncertain World , 

1999). 

KUMAR (2002) ressalta que oportunidades de investimentos reais podem ser vistas 

como opções de troca de um ativo por outro. Por exemplo, um projeto de TI pode ser visto 

como uma opção de troca do custo do projeto pelos benefícios do sistema, resultantes do 

projeto. 

Empresas que empregaram Opções Reais até 2001(COPELAND e ANTIKAPAROV, 

2001:77): 
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Empresa Quando Aplicação 

Enron 1994 Desenvolvimento de novos produtos, opções de 

conversão para turbinas a gás 

Hew lett -Packard Década de 1990 Produção e distribuição 

Anadarko Petroleum Década de 1990 Leilões de reservas petrolíferas 

Apple 1995-1996 Decisão de saída para seus negócios com 

computadores pessoais 

Cadence Design Década de 1990 Método alicerçado em opções para valoração de 

System licenciamentos 

Tennesee Valley 1994 Opções de aquisição de energia elétrica 

Authority 

Mobil 1996 Desenvolvimento de campos de gás natural 

Exxon Década de 1990 Exploração e Extração de Petróleo 

Airbus industrie 1996 Valoração de Opções de Entrega 

ICI 1997 Construção de nova fábrica 

Texaco Década de 1990 Exploração e produção 

Pratt & Whithney 1989 Operações de arrendamentos cancelavam 

Roche Pharmaceutical 2001 Pesquisa e Desenvolvimento 

Hungry Minds 2000 Avaliação de comércio eletrônico 

Fletcher Challenge 1994 Colheita de árvores 

Reuters 2000 Avaliação de comércio eletrônico 

Tabela 1.1 - Empresas que empregaram Opções Reais 
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1.5. NOMENCLATURA E TERMINOLOGIAS ADOTADAS 

Nomenclatura e Significado 

Terminologias 

TI Tecnologia da Infonnação - Integração da microeletrônica, da 
infonnatização e da telecomunicação (Tenório, 2000: 169). 

CAPEX Capital Expenditure (Custo do Capital). 

CAPM Capital AsseI Price Model ~ Método de Precificação de Ativos. 

CIO ChieIlnformation OIficer ~ Executivo principal de infonnática. 

CFO ChieIFinancial Of/icer ~ Executivo principal de finanças. 

CEO ChieI Execulive Df/iceI' ~ Executivo principal da empresa. 

EDP Equação Diferencial Parcial. 

ERP Enterprise Resource Plan. 

FCD Fluxo de Caixa Descontado. 

LAIR Lucro Antes do Imposto de Renda 

VPL Valor Presente Líquido. 

TOR Teoria das Opções Reais. 

TIR Taxa Interna de Retorno. 

Terceirização É a passagem de atividades e funções específicas de sua empresa a 
terceiros especializados (Romanoschi, 1994: 19). 
Tabela 1.2 - Nomenclatura e Terminologias 
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2. MÉTODO TRADICIONAL DO VPL 

2.1. VPL - CONCEITOS BÁSICOS 

BREALEY e MYERS (1992) definem o VPL como o acréscimo de recursos 

resultantes do investimento em ativos reais. O VPL é o Valor Presente (negativo, em caso de 

investimento) mais qualquer Fluxo de Caixa (FC) descontado ao custo de oportunidade do 

capital. Segundo os autores, os fluxos de caixa são descontados por duas simples razões: a 

primeira, porque um dólar disponível hoje vale mais do que um dólar disponível amanhã, e, a 

segunda, porque um dólar com risco vale menos do que um dólar sem risco. As fórmulas de 

Valor Presente (VP) e Valor Presente Líquido (VPL) são expressões numéricas que 

quantificam estas idéias. 

"O VPL (Valor Presente Líquido) de um projeto específico corresponde à 
diferença entre o que ele vale e o quanto ele custa. Pode-se estimar o VPL de 
um projeto, contrapondo-se inter-temporalmente as entradas com as saídas. 
Obtém-se um saldo de caixa que se traz para o valor atual, dada uma taxa 
discreta de retornos (KASZNAR, 2001 :45)". 

GITMAN (1997) define o Valor Presente Líquido (VPL) como uma técnica sofisticada 

de análise de orçamentos de capital, obtida subtraindo-se o investimento inicial de um projeto 

do valor presente das entradas de caixa, descontados a uma taxa igual ao custo de capital da 

empresa. 

O valor presente das entradas de caixa é calculado através da técnica de Fluxos de 

Caixa Descontados (FCD), e a taxa de desconto refere-se ao retomo mínimo que deve ser 

obtido de forma a manter inalterado o valor de mercado da empresa. 
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BRIGHAM e HOUSTON (1999) definem a técnica de Fluxos de Caixa Descontados 

(FCD) como um método de ordenação de propostas de investimento que utilizam conceitos de 

valor do dinheiro no tempo. 

A equação para se obter o Valor Presente através de Fluxo de Caixa Descontado 

(FCD) é: 

VP = E(FC)n / (1 + i)n , onde 

VP = Valor Presente 

n = número de períodos 

E(FC)n = Esperado Fluxo de Caixa ao fim de n períodos 

i = taxa de desconto 

(2.1 ) 

KASZNAR (2001) ressalta que existem um número e uma variedade significativa de 

riscos que hão de ser antecipados, administrados e controlados num projeto. O autor define o 

risco de um projeto, como um diferencial entre o que se espera que ocorra e o que de fato 

acontece, sendo necessário, por isto, monitorar e antecipar o risco. 

Com o objetivo de relacionar o risco e a rentabilidade, o CAPM (Capital Asset Price 

Model) foi originalmente desenvolvido por William F. Sharpe em um artigo chamado 

"Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions ofRis/Ç', publicado 

em setembro de 1964, no "J oumal of Finance". 
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Segundo GITMAN (1997), o modelo do CAPM é a teoria básica que associa o risco 

não-diversificável e o retorno para todos os ativos. O coeficiente beta (b), é usado para medir 

o risco não-diversificável, e é definido como um índice do grau de movimento do retorno de 

um ativo em resposta à mudança no retorno do mercado, que é o retorno da carteira de 

mercado de todos os títulos negociados. 

Relação entre retomo esperado e beta. 

Retomo 

Linha de Mercado 

Beta 

Figura 2.1 - Relação Retorno Esperado e Beta 

A equação do CAPM (SHARPE, 1964) é 

kj = Rf + [bj x (km - RO), onde 

kj = retorno exigido sobre o ativo j 

(2.2) 

RF = taxa de retorno livre de risco, medida geralmente pelo retorno sobre um 

título do tesouro 

bj = coeficiente beta ou índice de risco não-diversificável para o ativo j 

km = retorno de mercado; retorno sobre a carteira de ativos de mercado 

O modelo do VPL considera os fluxos de caixa esperados ao longo do projeto e usa o 

custo de oportunidade do capital (taxa de desconto obtida pelo CAPM, por exemplo) para 
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trazer os fluxos de caixa para o Valor Presente (VP). A partir daí, o VPL é calculado 

somando-se o VP de cada período (n) do projeto e subtraindo do total, o investimento inicial, 

como mostra a sua equação: 

VPL = -I + SOMA [E(FC)" / (1 + i)"] = -I + SOMA [ VP" ] (2.3) 

2.2. VPL - EXEMPLO NUMÉRICO 

Com o objetivo de tornar os conceitos acima mais concretos, será apresentado um 

exemplo numérico simples de avaliação de um investimento de um projeto através do método 

do cálculo Valor Presente Líquido (VPL). 

Seja um projeto "A" que considere as seguintes características: 

Rf = 10% ao ano (Taxa Livre de Risco) 

bj = 1,5 (Beta) 

km = 15 % ao ano (Esperado Retorno de Mercado) 

Supondo um investimento inicial de R$300,00 e os seguintes esperados fluxos de 

caixa relevantes (receitas - despesas) para cada período (n) do projeto "A": 

n=O n = 1 

E(FC) 100 

n=2 

150 

n=3 

200 

Calculando a taxa de retorno ou desconto (kj ) mínima exigida pelo método do CAPM: 

kj = Rf + [bj x (km - Rf)], então 



kj = 0,10 + [1,5 x (0,15 - 0,10)] 

kj = 18% ao ano 

Descontado os fluxos de caixas futuros pela taxa de retorno acima: 

n=O n=l 
100 

n=2 
150 

n=3 
200 
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o VP (Valor Presente) através do FCD (Fluxo de Caixa Descontado) = VF" / (1 + i)", 

então, 

Para n = 1: 

VP = 100/(1 + 0,18)1, então VP = 84,75 

Para n = 2: 

VP = 150/ (1 + 0,18)2, então VP = 107,73 

Para n = 3: 

VP = 200/ (1 + 0,18)3, então VP = 121,73 

Encontrando o VPL (Valor Presente Líquido) do Projeto "A": 

VPL = -I + SOMA [E(FC)n / (1 + it] = -I + SOMA [VPn ] 

VPL = -300 + (84,75 + 107,73 + 121,73)--. 

~ 
VPL = 14,21 In' vestlmento 

Esperados Fluxos de Caixa 
Descontados 

Como o VPL do Projeto "A" é maior do que zero (VPL = 14,21), conclui-se que este 

projeto tem retorno superior à taxa mínima exigida (taxa de desconto encontrada pelo método 

do CAPM), e portanto, dentro das condições acima supostas, é um bom investimento. 
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2.3.VPL COMPARADO À OUTROS MÉTODOS TRADICIONAIS 

As três alternativas ao VPL para análise de ativos mais conhecidas são: 

1. Período de recuperação (ou payback); 

2. Retorno médio do valor contábil; 

3. Taxa Interna de Retorno (TIR). 

Segue abaixo um resumo da comparação e analise que BREALEY e MYERS (1992) 

fazem de cada um destes critérios alternativos em relação ao método do Valor Presente 

Líquido (VPL). 

o período de recuperação de um projeto obtém-se calculando o número de anos que 

decorrerão até os fluxos de tesouraria acumulados esperados igualarem o montante do 

investimento inicial. 

o período de recuperação dá uma ponderação idêntica a todos os fluxos de tesouraria 

antes da data de recuperação, e nenhuma ponderação aos subseqüentes. Conforme 

demonstrado pelos autores no exemplo abaixo, três projetos com VPL diferentes, segundo o 

critério do período de recuperação são igualmente atrativos: 

Projeto Co C 1 C2 C3 VPL (10%) Período de Recuperação 

(em anos) 

B -2000 +1000 +1000 +5000 3492 ,., ... 
C -2000 O +2000 +5000 3409 2 

D -2000 +1000 +1000 +100.000 74867 2 

Tabela 2.1 - Período de Recuperação de Projetos 



17 

o retorno médio do valor contábil é calculado através da divisão dos lucros 

esperados médios de um projeto, depois de amortizações e impostos, pelo valor médio 

contabilístico do investimento. Este índice é, então, comparado com a taxa de retorno 

contábil da empresa como um todo ou comparada, com um padrão externo à empresa tal 

como a média da taxa de retorno da respecti va indústria. 

Este critério tem vários defeitos graves. Primeiro porque considera unicamente o 

retorno médio contábil, não tendo em atenção o fato de os recebimentos imediatos valerem 

mais do que os mais distantes; segundo, porque os fluxos de caixa e o resultado contábil são, 

com freqüência, muito diferentes, tais como investimentos e despesas. 

A tabela 2.2 abaixo apresenta as contas de resultado esperados do projeto A para seus 

três anos de vida. O resultado líquido médio é de $2000 por ano (para simplificar, não há 

impostos). O investimento exigido é de $9000 em t = O. Este valor é então amortizado a uma 

taxa constante em $3000 por ano. Assim, o valor contábil do novo investimento reduzir-se-á 

de $9000 no ano O para zero no ano 3. 

Contas de Resultado Ano O Ano 1 Ano2 Ano3 

Valor contábil bruto do investimento $9000 $9000 $9000 $9000 

Amortizações Acumuladas O $3000 $6000 $9000 

Valor contábil líquido do investimento $9000 $6000 $3000 O 

Valor contábil líquido médio ($18.000/4) $4500 

Tabela 2.2 - Retorno Médio do Valor Contábil do Projeto A 

O retorno médio do valor contábil o projeto A é igual ao resultado médio anual 

($2000) dividido pelo valor contábil líquido médio ($4500), ou seja, é igual a 44%. 
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Vide exemplo abaixo, onde os projetos A, B e C custam $9000 e geram um resultado 

médio de valor contábil igual a $2000 (Média aritmética dos Resultados Líquidos em cada 

ano). Portanto, todos têm o mesmo retomo médio contábil de 44%: 

Projeto Ano 1 Ano2 Ano 3 

A Fluxo de Caixa 6000 5000 4000 

Resultado Líquido 3000 2000 1000 

B Fluxo de Caixa 5000 5000 5000 

Resultado Líquido 2000 2000 2000 

C Fluxo de Caixa 4000 5000 6000 

Resultado Líquido 1000 2000 3000 

Tabela 2.3 - Retomo Médio do Valor Contábil dos Projetos A,B e C 

Os projetos B e C acima têm o mesmo investimento contabilístico médio, o mesmo 

resultado contabilístico médio e a mesma taxa de retomo médio do projeto A. Porém, o 

projeto A têm claramente um VPL maior do que B ou C, porque uma maior parcela dos fluxos 

de caixa do projeto A ocorre nos primeiros anos. 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) define-se como a taxa de atualização que toma o 

VPL = O. Quando utilizado de modo adequado este critério é equivalente ao VPL, no entanto, 

o critério da TIR contém algumas armadilhas. 

Annadilha 1: Emprestar ou endividar-se? Nem todas as séries de fluxos de caixa tem 

um VPL que diminui à medida que aumenta a taxa de atualização. Considere o exemplo 

abaixo em que dois projetos apresentam a mesma TIR de 50%, apesar do projeto A se tratar 

de um empréstimo e por isso desejar uma alta rentabilidade, e o projeto B se tratar de um 

endividamento e desejar o contrário, ou seja, uma taxa baixa de rentabilidade: 
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Projeto Co C1 TIR (%) VPL (10%) 

A -1000 +1500 +50 +364 

B +1000 -1500 +50 -364 

Tabela 2.4 - Taxa Interna de Retorno - Armadilha 1 

Armadilha 2: Taxas de retorno múltiplas. Pode haver tantas taxas internas de retorno 

(TIR) para um projeto quantas as mudanças de sinal nos fluxos de caixa, e em alguns casos, 

não existirá qualquer taxa interna de retorno. Vide exemplos abaixo: 

Projeto Co C1 C2 C3 C .. Cs C6 TIR (%) VPL (10%) 

C -1000 +800 +150 +150 +150 +150 -150 -50 e 15,2 +74,9 

D +100 -3000 +2500 O O O O Nenhuma +339 

O 

Tabela 2.5 - Taxa Interna de Retorno - Armadilha 2 

Armadilha 3: Projetos mutuamente exclusivos. Nestes casos, também o critério da TIR 

pode induzir a erros. Vide exemplo abaixo, onde o projeto E tem uma TIR maior do que o 

projeto F, apesar da relação inversa dos VPLs. 

Projeto Co C1 TIR (%) VPL (10%) 

E -10.000 +20.000 100 +8.182 

F -20.000 +35.000 75 + 11.818 

Tabela 2.6 - Taxa Interna de Retorno - Armadilha 3 

Armadilha 4: O que acontece quando não podemos iludir a estrutura temporal das 

taxas de juros ? Devemos assinalar certos problemas que surgem com o critério da TIR 

quando as taxas de juro de curto prazo são diferentes das de longo prazo. Recordando a 
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fórmula do cálculo do valor presente líquido: VPL = Co + C)/(l+r d + C2/(1+r2)+'" Ou seja, é 

melhor esquecermos a TIR e calcular simplesmente o VPL. (BREALEY e MYERS, 1992:88-

100). 

2.4. VPL - ANÁLISE CRÍTICA 

COPELAND e ANTIKAPAROV (2001) divulgam que há farta evidência de que as 

técnicas de VPL são o critério quantitativo fundamental aplicado na avaliação das principais 

decisões de investimento. Segundo eles, pesquisas indicaram que, em 1970, mais da metade 

das grandes empresas utilizava o VPL e que, em 1978, as empresas que o aplicavam 

aumentaram para 86. 

O método do VPL é bastante simples quando dispomos de todos os dados necessários 

para o seu cálculo. No entanto, a confiabilidade de seus resultados depende da qualidade dos 

dados que determinam a taxa de desconto devida e os fluxos de caixa esperados do projeto. 

"A incerteza dos fluxos de caixa não é modelada explicitamente na abordagem 
do VPL, apenas se descontam os fluxos de caixa esperados, quando na verdade 
existem muitas trajetórias para a realização dos fluxos de caixa, desde o início 
do projeto até sua conclusão" (COPELAND e ANTIKAPAROV, 2001:74). 

DIXIT e PINDYCK (1994) afirmam que a regra do VPL pode fornecer respostas muito 

equivocadas por ignorar a irreversibilidade e a opção de postergar um investimento. Pela 

mesma razão, a nova Teoria das Opções Reais também contradiz a visão ortodoxa dos livros 

textos de produção e suprimento retornando a Marshall, de acordo com a tese de que firmas 

entram e expandem quando o preço excede os custos médios em longo prazo, e saem ou 

retraem quando os preços caem a abaixo da média da variável custo. Políticas prescritas 

eIISLlOltl,;A MAlilU HtNIiIQUE. SIMONSt. 
fUNDACAO GETULIO VARGAS 
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baseadas na teoria ortodoxa, por exemplo, o uso do corte na taxa de juros para estimular 

investimentos e políticas antitruste baseadas em margens de preço-custo, também são 

chamadas em questão. 

"As principais críticas ao modelo tradicional é ser ele rígido e inflexível. Em 
um ambiente de incerteza, o modelo considera por exemplo o resultado 
esperado, que via de regra pode ser a média ponderada entre diversos possíveis 
resultados. Entretanto, na realidade, quando existe flexibilidade (opções), o 
administrador, com as informações que dispõe a cada instante, decide por uma 
postura (que pode ser o abandono, continuação, interrupção, troca de 
investimento, etc.) que levará a "um" e apenas "um" dos resultados esperados e 
não por uma postura média que forneça uma média dos resultados esperados" 
(ABREU, 2002:2). 

Para DIXIT e PINDYCK (1994) a maioria das decisões sobre investimento 

compartilha três características importantes em graus variados. Primeiro, o investimento é 

parcialmente ou completamente irreversível, em outras palavras, o custo inicial do 

investimento é pelo menos parcialmente comprometido; você não pode recuperá-lo 

integralmente caso mude de idéia. Segundo, existe uma incerteza sobre as recompensas 

futuras do seu investimento O melhor que você pode fazer é estimar as probabilidades de 

resultados das alternativas que podem significar maior ou menor lucro (ou prejuízo) para a sua 

aventura. Terceiro, você tem algum espaço para manobra sobre o momento do seu 

investimento. Você pode adiar a ação para conseguir mais informações (mas nunca, é claro, 

certeza completa) sob o futuro. No entanto, o método do cálculo do Valor Presente Líquido 

(VPL) tem significativas limitações. DIXIT & PINDYCK afirmam que o método tradicional 

do VPL não reconhece as importantes implicações qualitativas e quantitativas das interações 

entre irreversibilidade, incerteza e escolha do "momento". 

TRIGEORGIS (1996) explica que a flexibilidade gerencial torna possível capitalizar 

futuras oportunidades que são favoráveis ao negócio, melhorando seu potencial de ganhos e 

limitando seu potencial de perdas relativas a um gerenciamento passivo ligado às expectativas 
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iniciais. Cria portanto, uma assimetria ou inclinação no valor da distribuição de probabilidade 

do VPL do projeto. 
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3. AVALIAÇÃO DE PROJETOS ATRAVÉS DA TOR 

DIXIT e PINDYCK (1994) ressaltam que economistas definem investimento como o 

ato de incorrer em um custo imediato na expectativa de uma recompensa futura. Firmas que 

constróem fábricas e instalam equipamentos, comerciantes que colocam um estoque de 

mercadorias para vender, e pessoas que gastam tempo em sua educação vocacional são todos 

investidores neste sentido. 

MYERS (1997) alerta para que a necessidade de que a teoria de análise de 

investimentos incorpore a flexibilidade no processo de tomada de decisão de investimentos, 

ou seja, as opções reais. Ele afirma que os ativos e as oportunidades de crescimento das 

empresas são na realidade opções reais, que por suas características poderiam ser comparadas 

a opções financeiras. 

TRIGEORGIS (1996) parte dos conceitos de opções financeiras para desenvolver um 

método de precificação de opções reais como uma expansão do método tradicional cálculo do 

Valor Presente Líquido (VPL). 

Desta forma, são apresentados a seguir, alguns conceitos básicos de opções financeiras 

utilizadas na Teoria das Opções Reais. 
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3.1. A TEORIA DAS OPÇÕES (EM AÇÕES) 

3.1.1. BREVE HISTÓRICO DE OPÇÕES (EM AÇÕES) 

Segundo MELLIS (1999), a teoria moderna das opções teve em Charles Castelli seu 

primeiro autor, com o livro Teoria das Opções em Ações, em 1877, iniciando os conceitos de 

"hedge" . Vinte anos mais tarde, em 1897, Louis Bachelier publicou o primeiro ensaio 

matemático de avaliação analítica das opções em "Teoria da Especulação ". 

Em 1955, Paul Samuelson, com base em Bachelier, escreveu "Movimento Browniano 

no Mercado de Ações", que não foi publicado. A. James Bones, aluno de Samuelson, em 

1962, publicou "A Teoria e a Avaliação do Valor de uma Opção em Ações", com evolução 

significativa em relação aos predecessores. Então, em 1973, Fischer Black e Myron Scholes, 

publicaram "The Pricing of Options and Corporate Liabilities", um marco na avaliação de 

opções, revisado por Merton Miller e Eugene Fama, da Universidade de Chicago, e publicado 

no Journal of Political Economy, com contribuição significativa posterior de Robert C. 

Merton, que, com Scholes, dividiu o Prêmio Nobel de Economia em 1997. 

"Nesse artigo, Black e Scholes contornaram o problema da determinação da 
taxa de desconto, fazendo uma transposição para um mundo neutro ao risco 
através da montagem de carteira composta pelo ativo base, por um ativo livre 
de risco e pelo ativo derivativo, perfeitamente "hedgeada", de tal forma que 
seja livre de risco. Sendo esta carteira livre de risco, a taxa de desconto 
apropriada é a taxa "Rf' (livre de risco). As taxas de desconto mudam quando 
passamos de um mundo neutro ao risco para um mundo avesso ao risco, porém, 
os valores não. O valor de um ativo derivativo determinado em um mundo 
neutro ao risco é o mesmo valor em um mundo real, avesso ao risco" (ABREU, 
2002:2). 

ARAÚJO (1996) constata que em países onde o mercado financeiro se encontra 

desenvolvido e oferece formas eficientes de gestão de risco e capital, são negociados contratos 
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de opções. Esses contratos podem ser negociados tanto em Bolsa de Valores quanto em 

balcão. O autor remonta que as opções foram inicialmente negociadas em Bolsa na Chicago 

Board Options Exchange, em 1973, e com o lançamento de opções sobre os Títulos do 

Tesouro Americano (T-Bills), pela Chicago Board of Trade, o mercado americano cresceu e 

difundiu-se em Bolsas em todo o mundo. No Brasil, a principal Bolsa que negocia opções é a 

Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), e em segundo lugar, temos a Bolsa de Valores de 

São Paulo (BOVESPA), ambas em São Paulo. 

3.1.2. CONCEITOS BÁSICOS DE OPÇÕES 

Derivativos são ativos cujo valor depende do valor de um outro ativo, chamado de 

ativo-base. Os contratos futuros e de opções são exemplos de derivativos, pois são títulos 

cujos valores dependem dos valores de outras variáveis. 

BREALEY e MYERS (1992) definem uma opção como um contrato entre duas partes, 

que dá a seu comprador um direito, mas não uma obrigação, de comercializar uma quantidade 

fixa de um determinado ativo a um preço estabelecido em ou antes de uma determinada data. 

Este fato diferencia os contratos futuros de opções, pois o comprador de um contrato futuro 

assume um compromisso de comprar um bem por determinado preço em uma data futura. 

"Existem basicamente dois tipos de opções: calls (opção de compra) e puts 
(opção de venda). Na opção de compra, o detentor (titular ou comprador da 
opção) tem o direito de comprar um ativo em certa data por determinado preço. 
Na opção de venda, o detentor tem o direito de vender um ativo em certa data 
por determinado preço. O preço do contrato (valor futuro pelo qual o bem será 
negociado) é conhecido como preço de exercício (strike price ou exerci se 
price), e sua data (o dia em que a posição será exercida) é conhecida como a 
data de vencimento (expiration date, exercise date ou maturity). Uma opção 
européia pode ser exercida somente na data de vencimento. Uma opção 
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americana pode ser exercida a qualquer momento, até o vencimento" (HULL, 
1996:5) 

Há quatro tipos de participantes nos mercados de opções: 

1. Compradores de opções de compra (long in a call); 

2. Compradores de opções de venda (long in a put); 

3. Vendedores de opções de compra (short in a call); 

4. Vendedores de opções de venda (short in a put)o 

Os compradores são os que possuem posições compradas (long positions); já os 

vendedores possuem posições vendidas (short positions). 

A determinação do valor real de contrato de uma opção depende de seis determinantes 

básicas: 

1.0 preço do ativo-base (St); 

2.0 preço de exercício (X); 

3.0 prazo até o vencimento da opção (t); 

4.A volatilidade do preço do ativo base (0); 

5.A taxa de retorno livre de risco (Rf); 

6.0s dividendos esperados durante a vida de uma opção (D). 

Considerando X o preço de exercício e St o preço da ação no exercício, segue abaixo a 

representação gráfica da lucratividade de opções de compra e venda: 
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Compra de Opção de Compra 
Lucro ($) 

~ 

Max (St - X, O) 

,/ 
XI/ St 

1-----..../ 

Compra de Opção de Venda 
Lucro ($) 

Max (X - St, O) 

\1 
t--~\-III--::X:-=---"'St 

V enda de Opção de Compra 
Lucro ($) 

Min (St - X, O) 

Venda de Opção de Venda 
Lucro ($) 

Min (X - St, O) 

Figura 3.1 - Lucratividade de Opções de Compra e Venda 

De acordo com ARAÚJO (1996), as opções são classificadas conforme a relação de 

seu preço de exercício para preço do objeto, ou seja, quanto à probabilidade de seu exercício, 

conforme tabela a seguir: 

Classificação Opção de Compra Opção de Venda 

Dentro-do-dinheiro Preço do objeto é maior do Preço do objeto é menor do 

(in-the-money) que o preço de exercício que o preço de exercício 

No-dinheiro Preço do objeto é igual ao Preço do objeto é igual ao 

(at-the-money) preço de exercício preço de exercício 

Fora-do-dinheiro Preço do objeto é menor do Preço do objeto é maior do 
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(out-of-the-money) que o preço de exercício que o preço de exercício 

Tabela 3.1 - Classificação de Opções 

Ou seja, a classificação da probabilidade do exercício do valor da opção, comporta-se 

conforme gráfico abaixo: 

Lucro 

.0 
;~ 

~""' 
~~ Dentro-da-Dinheiro 

~ó 

Fora-da-Dinheiro / 
t----~ Preço Ação 

Figura 3.2 - Classificação do Exercício da Opção 

HULL (1996) destaca que Fischer BLACK e Myron SCHOLES fizeram uma 

descoberta importante para a precificação de opções de ações. Essa descoberta acabou tendo 

enorme influência sobre a forma de precificar opções pelos participantes do mercado. Black e 

Scholes demonstraram que é possível criar uma carteira livre de risco, contendo partes do 

ativo-base e opções de compra européias (não podem ser exercidas antes da data do 

vencimento). A carteira deverá ser continuamente ajustada para acompanhar a mudança no 

valor dos ativos que a compõe, de forma a mantê-la livre de risco. Este princípio permite que 

se utilize a taxa livre de risco (RF) para descontar o valor futuro esperado do ativo derivativo, 

permitindo que se estime o valor de uma opção. 
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BREALEYe MYERS (1992) explicam que para desenvolverem sua fórmula, Black e 

Scholes partiram do princípio de que existe uma continuidade nos preços das ações, e 

portanto, para replicar uma opção, os investidores devem ajustar continuamente a sua posição 

nessas ações. Apesar disto não ser literalmente possível, a fórmula funciona notavelmente 

bem no mundo real. Todos os dias, os corretores das bolsas de opções utilizam esta fórmula 

para efetuar enormes transações. Estes corretores não conhecem, na sua maioria, a derivação 

matemática da fórmula; limitam-se a utilizar um computador ou uma calculadora 

especialmente programada para determinar o valor da opção. 

HULL (1989) afirma que para derivar a fórmula de precificação de opções, Black e 

Scholes partiram das seguintes hipóteses: 

1.0 comportamento do preço da ação corresponde ao modelo log-normal, com 

retorno esperado e volatilidade constantes; 

2.Não há custos operacionais nem impostos; 

3.A ação não receberá dividendos durante a vida da opção; 

4.Não há oportunidade de arbitragem sem risco; 

5.A negociação com títulos é contínua; 

6.0s investidores podem captar ou emprestar à mesma taxa de juro livre de risco; 

7.A taxa de juro livre de risco de curto prazo é constante. 

As fórmulas de Black e Scholes para os preços de opções européias de compra e de 

ações venda simples, proprietárias, expiráveis e sem dividendos são: 

Call = SN(dJ) - Xe-rt N(d2) e Put = Xe-rt N(-d2) - SN(-dJ) (3.1) 
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onde: 

dI = [(In (S / X) + (r + (J2 / 2)T)] / (J --JT e 

d2 = [(In (S / X) + (r - (J 2 / 2)T)] / (J --JT = dI - (J--JT 

A função N(x) é a função de probabilidade acumulada de uma variável normal 

padronizada, "S" é o preço da ação, "X" é o preço de exercício, "r" é a taxa de juro livre de 

risco, "T" é o tempo para o vencimento e "a" é a volatilidade do preço da ação. 

No entanto, TRIGEORGES (1993) ressalta que as opções podem ser proprietárias ou 

compartilhadas, simples ou compostas, expiráveis ou perpétuas, conforme diagrama abaixo:] 

OP ÕES 

PROPRIETÁRIAS COMPARTll..HADAS 

~ ~ 
SIMPLES COMPOSTAS SIMPLES COMPOSTAS 

~ ~ ~ ~ 
E P E P E P E P 

Figura 3.3 - Classificação de Opções - Trigeorgis (1993) 

Segundo ABREU (2002), no caso de opções reais "compartilhadas", diferentemente 

das opções sobre ações (que são sempre proprietárias), os concorrentes podem antecipar-se e 

exercerem as opções antes da sua empresa, reduzindo ou anulando o valor das opções 

existentes em um dado projeto. Opções compostas são formadas por mais de uma opção, e, 

quando o exercício de uma opção influi no valor da outra opção, os seus valores individuais 

não são aditivos aritmeticamente. E finalmente, as opções expiráveis, ao contrário das opções 

perpétuas, tem um prazo determinado para seu exercício. 
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As fórmulas de Black e Scholes possuem premissas muito restritivas, pOIS só se 

aplicam a opções proprietárias, simples e expiráveis, enquanto a maioria das opções reais são 

compartilhadas e compostas, e algumas perpétuas. 

Além disso, COPELAND e ANTlKAPAROV (2001) explicam que o ativo subjacente 

de uma opção financeira é um valor mobiliário como uma ação ordinária ou um título (ou taxa 

de juros), enquanto no caso das opções reais, o ativo subjacente é algo tangível como, por 

exemplo, uma unidade de negócios ou um projeto. Ambos os tipos de opção constituem o 

direito, mas não a obrigação, de empreender uma ação. O fato de que as opções financeiras se 

alicerçam em valores mobiliários negociados torna muito mais fácil a estimativa de seus 

parâmetros. O preço dos valores é em geral observável e podemos estimar a variância de seus 

retornos, seja a partir de dados históricos, seja calculando a previsão implícita da variância de 

outras opções sobre o mesmo ativo. No caso das opções reais, o ativo subjacente em geral não 

é negociado. Os autores ressaltam que para sermos realistas, a maioria dos problemas de 

ativos reais exige que se relaxem uma ou duas hipóteses do modelo Black e Scholes. Por 

exemplo, a maioria das decisões de investimento envolve opções compostas, porque progride 

em fases, e em geral há várias fontes de incerteza correlacionadas. A necessidade de ser 

realista nos levará a afastar-nos bastante da equação de Black e Scholes. 
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3.2. A TEORIA DAS OPÇÕES REAIS - TOR 

3.2.1. BREVE HISTÓRICO DA TOR 

A Teoria das Opções Reais (TOR) foi desenvolvida à partir do modelo de precificação 

do Black e Scholes de 1973, pois segundo ABREU (2002), foram Black e Scholes que 

contornaram o problema da determinação da taxa de desconto fazendo uma transposição para 

um mundo neutro ao risco, através da montagem de uma carteira composta pelo ativo base 

sobre o qual é "escrito" o derivativo, e pelo ativo derivativo; perfeitamente "hedgeada" de tal 

forma que seja livre de risco. Sendo esta carteira livre de risco, a taxa de desconto apropriada 

é a taxa livre de risco, "Rf'. 

Conforme já mencionado, o modelo de Black e Scholes foi desenvolvido para 

precificação de opções financeiras proprietárias, simples e expiráveis. No entanto, para avaliar 

ativos reais, é necessária uma generalização do modelo de Black e Scholes, pois em projetos 

de investimentos em ativos reais, podem existir opções não expiráveis (perpétuas), opções 

compartilhadas por diversos investidores onde apenas um pode exercer, e opções compostas 

onde um exercício fornece outra opção ao invés do ativo base. 

Em 1977, Stewart Myers lançou o termo Opções Reais, ao comparar as possíveis 

expansões que uma empresa poderia realizar com títulos de opções de compras. 

Os trabalhos desenvolvidos por Black e Scholes e Merton eram obscurecidos pelo 

pesado ferramental matemático utilizado. William Sharpe - Professor of Finance at Stanford 

University -, trabalhando sobre o modelo de opções, descobriu uma maneira de apresentá-lo 

utilizando apenas matemática elementar, chegando aos mesmos resultados por Black e 

Scholes e Merton 
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Em 1979, o método utilizado por Sharpe é desenvolvido por Cox, Ross e Rubinstein, 

resultando em um modelo completo de precificação de opções extremamente acessível 

matematicamente, denominado "Modelo Binomial de Precificação de Opções". O artigo foi 

publicado no Journa! oI Financia! Economics, chamado "Option Pricing: A Simplified 

Approach". 

O modelo binomial mostra de maneIra maIs intuitiva e menos computacional, a 

avaliação com base neutra ao risco. Através de um modelo discreto (pois o modelo de Black e 

Scholes é para o tempo contínuo), usa-se a teoria da arbitragem para avaliar a opção de 

compra. Quando o número de intervalos tende ao infinito, o modelo binomial se aproxima do 

modelo de Black e Scholes. 

Em 1994, Dixit e Pindyck publicaram um importante trabalho chamado: "Investmenf 

Under Uncertainfy". Este livro reuniu diversos conceitos e estudos sobre a Teoria das 

Opções Reais, em uma abordagem com matematização ampla e profunda. 

Em 1996, Trigeorgis publicou um influente livro chamado: "Real Options: 

}'.1anagerial Flexibility and Strafegy in Resource Allocafion ". Esta obra relacionou as opções 

reais com a estratégia empresarial e apresentou a TOR de maneira simples e didática. 

Em 2001, Tom Copeland e Vladimir Antikarov lançaram um livro, que foi 

posteriormente traduzido para o português, chamado: "Opções Reais: Um novo paradigma 

para reinventar a avaliação de investimentos". 

3.2.2. CONCEITOS BÁSICOS DA TOR 
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Em busca de um método de precificação de opções reais, TRIGEORGIS (1996) parte 

do pressuposto de que o VPL não deve ser considerado totalmente obsoleto e inútil. Ele pode 

ser empregado sem problemas em projetos sem flexibilidades gerenciais significativas. Caso 

contrário o VPL precisa ser remodelado para capturar o valor destas flexibilidades. Este 

remodelagem é denominada, por Trigeorgis, por Valor Presente Expandido, onde: VPL 

expandido = VPL tradicional + Valor flexibilidade gerencial . Se não existir nenhuma opção que conceda 

flexibilidade, o valor do VPL expandido será igual ao valor encontrado pelo VPL tradicional. 

No entanto, este modelo é capaz de reconhecer que a existência de opções de flexibilidade 

altera o valor de um ativo. 

Segundo COPELAND e ANTIKAPAROV (2001), é na tomada de decisões difíceis -

aquelas em que o VPL está próximo de zero - que o valor adicional da flexibilidade faz 

grande diferença, conforme ilustração a seguir: 

Quando a flexibilidade gerencial é valiosa. 

Baixa I Probabilidade de receber nova infonnação Alta 

Alta Incerteza A flexibilidade tem maior valor quando: 
----

-a I. Grande incerteza quanto ao futuro 

'u Flexibilidade de Flexibilidade de (grande probabilidade de obter novas 
.... 

~ t:: infonnaçães ao longo do projeto) .~ ~ 
~ .... \'alor moderado alto valor 2. Muito espaço para a flexibilidade gerencial 'l) .... ~ 

o:: ~ OJ) 
(pemüte à gerência responder adequadamente 

'" 
o..~ 

"O 0"'0 -- a esta no\'a infonnação) 

'" 
c.;y,~ ........... 

"O ~"'O 

'" o.. .-
Flexibilidade de Flexibilidade de :"2 VJ::: 

u ~:2 3. O VPL sem flexibilidade está próximo de 
9 >< baixo \'alor \'alor moderado 

~ zero (se o projeto não é nem bom nem mau, 
" c;::: U a flexibilidade para mudar de rumo tem -

Baixa 
mais oportunidade de posta em prática e. 

• portanto. é mais \'aliosa . ..... 
Em cada um dos cenários o valor da Sob estas condições, a diferença entre a 
flexibilidade é maior quando o valor do projeto Teoria das Opções Reais e outras 
sem flexibilidade está próximo do ponto de ferramentas 
equilíbrio. de decisão é substancial 

Figura 3.4 - Flexibilidade Gerencial e aTOR (Copeland e Antikaparov, 2001) 
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TRIGEORGIS (1996) introduz exemplos das categorias mais comuns de opções reais 

encontradas, as indústrias em que elas são importantes, e alguns autores representativos que as 

analisaram, conforme tabela a seguir: 

Categoria Descrição Importância em Referências 

Opção de Adiar o gerenciamento segura uma Todas as indústrias de extração McDonald e Siegel 

Time-to-bu i1d 

Optioll 

escritura de posse (ou uma de recursos naturais: 1986: Paddock et aI. 

opção de compra) de uma terra desenvolvimento de bens 1988; Tourinho 1979: 

ou recursos valiosos. imobiliários: agricultura: Titman 1985 

produtos de papel. 

Investimentos em estágios cria Todas as indústrias de pesquisa e Majd and Pindyck 

a opção de abandonar o projeto desenvolvimento intensivos, 1988: Trigeorgis 1993 

durante a construção, se as especialmente a farmacêutica: 

novas informações são projetos de investimento 

desfavoráveis. Cada estágio intensivo em longo prazo de 

pode ser visto como uma opção desenvolvimento: empresas em 

no valor dos estágios fases iniciais. 

subsequentes e avaliado como 

opções compostas. 

Opção de alterar Se as condições de mercado Indústrias de recursos naturais; Pindyck 1980: 

escala 

operação 

expandir; 

contrair; 

interromper 

reiniciar). 

Opção 

Abandono 

de são mais favoráveis do que o fábricas; moda vestuário: McDonald e Siegel 

(ex.: esperado, a firma pode mercadorias de consumo 

expandir a escala de produção 

ou acelerar a utilização de 

e recursos. Ao contrário, se as 

condições são menos 

favoráveis do que o esperado, 

pode-se reduzir a escala de 

operações. Em casos extremos, 

a produção pode ser 

interrompida ou reiniciada. 

1985; Brennan e 

Schwartz 1985 

de Se as condições de mercado Indústrias de capital intensivo Myers 1987 e Majd 

declinam severamente, a (linhas aéreas, ferrovias); 1987 

direção pode abandonar as serviços de financiamento; 

operações atuais introdução de novos produtos em 



permanentemente e realizar mercados incertos. 

valor de revenda de 

equipamentos e outros ativos 

em mercados secundários. 
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Opção de Troca Se o preço ou a demanda Flexibilidade de Produtos: Kulatilaka 1994: 

(Switch) mudam, a direção pode alterar Qualquer procura de mercadorias Trigeorgis 1993 

o mix do produto (flexibilidade em pequenos lotes ou sujeitos a 

do produto). Alternativamente. volatilidade na demanda (ex.: 

os mesmos produtos podem ser eletrônicos pessoais: brinquedos) 

produzidos utilizando-se 

diferentes tipos de Insumos Flexibilidade de Processos: 

(flexibilidade de processo). Energia elétrica: indústria 

química; troca e colheita. 

Opção de Um investimento inicial é um Todas as indústrias baseadas em Myers 1977; Brealey e 

Crescimento pré-requisito ou uma ligação infra-estrutura (especialmente as Myers 1991; Kester 

Múltiplas 

Opções 

Interagentes 

numa cadeia de projetos de alta tecnologia); R&D: 1984, Trigeorgis 

interrelacionados, abrindo indústrias com produtos de 1991; Pindyck 1980 

oportunidade de crescimento múltiplas gerações (ex.: 

futuro (ex.: novo produto ou computadores): 

processo, reserva de óleo, multinacionais: 

acesso a um novo mercado) estratégicas. 

operações 

aquisições 

Projetos na vida real Projetos Reais na maioria das Trigeorgis 1993: 

normalmente envolvem uma indústrias acima listadas. 

coleção de várias opções. 

Potencial de opções de 

acréscimo ou decréscimo ao 

projeto estão presentes em 

combinação. O valor 

combinado das opções pode ser 

diferente da soma de seus 

valores individuais, ou seja, as 

opções interagem. 

Tabela 3.2 - Categorias de Opções Reais 

Brennan e Schwartz 

1978: Kulatilaka 1994 

TRIGEORGIS (1996) ilustra a analogia entre opções reais de um projeto e opções de 

compra de ações, comparando as variáveis básicas que determinam o valor de uma opção, 

conforme tabela abaixo: 
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Opção de Compra de ações Opções Reais de um projeto 

Valor presente de uma ação Valor Presente de Fluxos de Caixa Esperados 

Preço de Exercício Custo do Investimento 

Prazo de Vencimento da opção Tempo até o desaparecimento da oportunidade 

Incerteza do valor da ação Incerteza do valor do projeto 

Taxa de juros livre de risco Taxa de juros livre de risco 

Tabela 3.3 - Analogia Opções Reais e Financeiras 

3.2.3. MÉTODOS DE PRECIFICAÇÃO DE OPÇÕES REAIS 

ABREU (2002) afirma que, existem três métodos que podemos utilizar para avaliar o 

valor da oportunidade de investimento através da teoria das opções reais, TOR: 

1) Análise dos Direitos Contingenciais (Contingency Claim Analysis); 

2) Técnicas de Programação Dinâmica; 

3) Procedimentos Numéricos. 

Os dois primeiros métodos conduzem a uma Equação Diferencial Parcial (EDP) 

estocástica. Se a EDP obtida tiver solução fechada conhecida podemos determinar uma 

fórmula analítica e desta forma obter uma solução exata; caso contrário, devemos partir para 

um procedimento numérico para obtermos uma solução aproximada. O terceiro método, são 

os procedimento numéricos que aproximam diretamente o processo estocástico da variável 

base, não teremos uma EDP e seremos conduzidos a uma solução aproximada. 
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Análise dos Direitos Contingenciais (Contingency Claim Analysis) 

DIXIT e PINDYCK (1994) afirmam que a Análise dos Direitos Contingenciais foi 

desenvolvida à partir do trabalho de Black & Scholes e Merton, além de algumas 

contribuições anteriores de Samuelson. 

Segundo ABREU (2002), a análise baseada nos direitos contingenciais pode ser 

dividida em duas abordagens: a) Construção de portfólios hedgeados de forma a não 

permitirem arbitragem e b) Avaliação em cenário neutro ao risco, sendo que a primeira se 

subdivide em, Portfólio Replicante e Portfólio Livre de Risco, conforme diagrama abaixo: 

Argumento da 
não arbitragem 

.---- ----. 
Portfolio Portfolio 

Replicante Livre de Risco 

Tempo Tempo Tempo Tempo 
Discreto Contínuo Discreto Contínuo 

Ambiente 
neutro ao risco 

Tempo Tempo 
Discreto Contínuo 

Figura 3.5 - Diagrama de Análise de Direitos Contingenciais 

Modelo Binomial para Precificação de Opções 

o Modelo Binomial de Precificação de Opções de Cox, Ross e Rubinstein será 

utilizado em todos os métodos de precificação em tempo discreto. Nos métodos de 
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precificação em tempo contínuo, como o número de intervalos tende ao infinito, o modelo 

binomial se aproxima da EDP de Black e Scholes, conforme será mostrado adiante. 

A seguir é apresentado um resumo do Modelo Binomial para Precificação das Opções 

que é utilizado para precificação de opções reais em tempo discreto (COX, ROSS E 

RUBINSTEIN,1979): 

Considerando as seguintes premissas: 

O preço da ação (S) se comporta de acordo com um processo binomial, 

subindo com um fator "u" e descendo com um fator "cf', com probabilidade 

q e (I - q) respectivamente. 

uS 

S 

dS 

a taxa de juros é positiva e constante, e indivíduos podem aplicar ou tomar 

emprestado o montante desejado nesta taxa; 

não existe custo de transações, tributação, requerimentos de depósitos de 

margem de garantia; 

o empréstimo será pago apenas com a receita das vendas das ações. Caso 

este valor seja menor que a importância devida atualizada é dada a 

moratória da diferença. 

A seguinte restrição precisa ser cumprida: u > r > d, onde r é ( I + taxa de juros), pois 

• caso contrário, haverá possibilidade de arbitragem. 

Inicialmente, parte-se da seguinte situação: existe apenas um período para o 

vencimento da opção. 



Cu = max(O, uS-X) 

c 

Cd = max(O,dS-X) 

onde: 

C = valor atual da opção; 

Cu = valor da opção no vencimento se o preço da opção for uS; 

Cd = valor da opção no vencimento se o preço da opção for dS. 
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Constrói-se uma carteira contendo "N" ações e um montante "B" de dinheiro 

emprestado à taxa livre de risco Rf. O valor desta carteira será: 

Cu = NSu+ rB 

C =NS+B 

Cd = NSd + rB 

Para que o valor desta carteira (livre de risco) e o valor da opção de compra sejam 

iguais no vencimento, é preciso satisfazer as seguintes equações: 

Cu=NSu+rB e (3.2) 

logo: 

N = (Cu - C d ) = Variação do valor da opção (3.3) 

(u -d)S variação no valor do ativo base 
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B = uCd - dCu 

(u - d)/r 
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(3.4) 

Quando resolvemos a expressão para o número de unidades, N, do ativo gêmeo do 

portfólio replicado, verifica-se que é o coeficiente entre o retorno incrementaI da opção e a 

variação de seu ativo gêmeo - um coeficiente "t::,." de hedge. Portanto, o coeficiente de hedge, 

N, multiplicado pelo valor do ativo subjacente sujeito a risco (o ativo gêmeo), SQ, menos o 

retorno livre de risco, B, nos proporciona o valor da opção de compra C. 

será: 

Para que não exista oportunidade de arbitragem sem risco, o valor da opção de compra 

c = NS + B, substituindo, tem-se: 

c = (Cu - Cd ) S + uCd -d Cu ,logo, 

(u -d)S (u - d)r 

Ao assumir que "p" é a probabilidade neutra ao risco, tem-se que: 

p = r - d 

u-d 

Pode-se escrever: 

e (l-p)= u-r 

u-d 

(3.5) 
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Co = N So - Bo = [pCu + (1 - P )Cd] / (1 + Ri) (3.6) 

Algumas considerações importantes sobre o Modelo Binomial: 

a probabilidade "q" atribuída por cada agente de alta ou de baixa da ação não está 

presente na fórmula. Portanto, independe dessa probabilidade, dependendo apenas 

do patamar dos preços. Em outras palavras, as probabilidades subjetivas quanto a 

alta ou baixas do ativo-objeto não interferem na avaliação de "C". Os investidores 

acreditam na relação entre "C", "S", "u", "d" e "Rf'; 

o valor da opção independe da atitude do investidor em relação ao risco. Obtém-se 

a mesma fórmula com investidores avessos ao risco e com investidores com 

preferência por risco. A única premissa assumida é a de que os investidores 

preferem mais a menos, e assim se aproveitar de oportunidade de arbitragem; 

o valor da opção depende do valor e volatilidade da ação, e da taxa de juros livre 

de risco; 

o número "p" é sempre maior (ou igual) do que zero e menor (ou igual) do que um, 

tendo, portanto, característica de probabilidade . Na prática, o número "p" se 

aproxima de "q" se os investidores forem neutros ao risco. 

Portfólio Replicante em Tempo Discreto 

Portfólio Replicante consiste em montar um portfólio (ativo gêmeo) que replique o 

valor da ação "C", para cada possível valor da ação "S". 



o valor de C em t = O é: 

O valor de C em t = 1 é (Se SI = st): 

O valor de C em t = 1 é (Se SI = SI-): 

Co =NSo+B 

ct = NS\+ + (1 + Rt)B 

C\- = NS\- + (1 + Rt)B 
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Conhecendo os valores de ct, CI-, SI+, SI- em t = 1, consegue-se calcular N e B. 

Tendo obtido N e B, pode-se determinar o valor de Co. Se data de exercício for t = T (ao 

invés de t = 1), inicia-se o mesmo processo partindo de t = T, tempo onde conhece-se os 

possíveis valores da ação e valor de exercício, resolve-se de trás para a frente, período a 

período, até o período t = O. 

Exemplo Numérico: 

Suponha uma ação cujo preço seja = $20 

Ao final do mês o preço poderá ser = $18 ou $22 

Considere a opção de comprar a ação em 1 mês por= $21 

Considere a taxa Rf = 1 % ao mês 

Qual deve ser o valor da opção de compra, hoje? 

Pelo método do Portfólio Replicante, o valor do portfólio é dado por: 

C = NS + B, onde 

"C" é o valor da opção de compra da ação, 

"N" é o número de ações, 

"s" é o valor da ação e 

"B" montante de dinheiro emprestado à taxa Rf. 

O valor de C em t = O é:Co = 20N + B 

O valor de Cu em t = 1 é:Cu = 22N + (1 + Rf)B (se ação subir) 



o valor de Cd em t = 1 é:Cd = 18N + (1 + Rt)B (se ação cair) 

Sabemos que o valor da Call no tempo t =1, será: 

Cu = 22 -21 = 1 

Cd = 18 - 21 = ° (não exerce a Call, por isso vale zero) 

Substituindo teremos duas equações e duas incógnitas, teremos um sistema que 

podemos resolver: 

1 = 22N + (I,OI)B equação "a" 

° = 18N + (I,OI)B equação "b" 

Pela equação "b" obtemos N = 1,01 B / 18. 

Substituindo na equação "a" obtemos B = - 4,45. 

Podemos então determinar N = 0,25. 

Por construção do nosso portfólio, sabemos que Co = 20N + B. 

Desta forma, determinamos Co = 0,54 (valor da opção hoje) 

(ABREU, 2002:38-39). 
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COPELAND e ANTIKAPAROV (2001) comentam que o lado frustrante da 

abordagem do ativo base é que é praticamente impossível encontrar um ativo com preço de 

conhecimento público que seja perfeitamente correlacionado com os do projeto em pauta. A 

solução é considerar a hipótese de que o valor presente dos fluxos de caixa do próprio projeto, 

sem flexibilidade (isto é, o VPL tradicional), é a melhor estimativa não tendenciosa do valor 
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de mercado do projeto, se este fosse um ativo negociado. Chamamos esta hipótese de 

Negação do Ativo Negociado (MAD - Market Asset Disclaimer). Esta manobra será capaz de 

fornecer a mesma resposta que obteríamos ao aplicar a abordagem do ativo gêmeo. 

Portfólio Replicante em Tempo C01ltí1lUO 

Sobre portfólio replicante em tempo contínuo, ABREU (2002) explica que 

trabalhando em tempo contínuo, construímos nosso portfólio em t=O fazendo com que o valor 

da opção Call, C = NS - B. A variação instantânea no valor desse portfólio a cada intervalo 

de tempo dt é dada por: 

de = N dS - B Rf dt (3.7) 

Sabendo que C é função de S e de t, podemos representar C da seguinte forma; C(S,t). 

Calculamos dC por Ito: 

(3.8) 

Igualando de (por Ito) = de (por portfólio) podemos determinar N que elimina o risco (faz 

parcelas em dz serem eliminadas). 

N = (aCI dS). Podemos finalmente determinar o valor de B: 

B = (dei dS) S - e (3.9) 
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Desta forma podemos voltar e substituir N e S e obter a EDP que relaciona o valor da 

opção que queremos avaliar com o valor do ativo base, a cada instante, que é a EDP de Black 

e Scholes: 

(3.10) 

(ABREU, 2002:38-39) 

Portfólio Livre de Risco em Tempo Discreto 

Também apoiado na teoria da arbitragem, o portfólio livre de risco em tempo discreto, 

deve conter dois ativos: a) uma quantidade N do ativo base, S, sobre o qual é "escrito" o 

derivativo, e b) uma quantidade M do ativo derivativo sob avaliação. Podemos desde já, por 

simplicidade, fazer M = 1. 

"Se as oscilações de preço da ação, durante a vida da opção, forem regidas por 
uma árvore binomial de passo único, será possível elaborar uma carteira sem 
risco, composta de uma opção da ação e da própria ação. Nos casos de passos 
múltiplos, podemos tratar cada passo binomial separadamente e analisá-lo de 
trás para frente para obter seu valor presente" (HULL, 1989:74-75). 

o valor do portfólio é dado por: 

Portfólio = C - NS (3.11) 

Para realizar um hedging perfeito determina-se "N" de tal forma que o valor do 

portfólio seja o mesmo em qualquer situação, dado um mesmo ponto no tempo. 

Para determinar N, supondo que só existam duas possíveis situações, I e 11, deve-se 

fazer: 

PortfólioI = CI - NS I e Portfóliorr = Crr - NSrr. 
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Igualando o Portfólior ao Portfóliorr tem-se: 

c, - NSr = Cu - NS II (3.12) 

Conhecemos Cr, SI, Crr e Srr. pode-se então determinar N. 

A forma geral do Portfólio Livre de Risco é: <D = C - NS. Fazendo em tempo discreto 

por urna representação binomial tem-se: 

Em t = O : <f) o = Co - NSo 

Em t = 1, se SI = St:<f)I+ = CI+ - NSt 

Em t = 1 se SI = SI-:<f),- = C I- - NSI-

Partindo das mesmas condições acima descritas, para as datas de exercício, calcula-se 

N que faz <D/ = <D 1-. Desta forma, obtém-se o portfólio livre de risco. Seu valor presente <Do, é 

o seu valor em t=l, <D 1+ ou <D 1-, descontado pela taxa Rf (livre de risco). Conhecendo <Do e So 

sabe-se o valor de Co. 

Exemplo Numérico: 

Suponha urna ação cujo preço seja = $20 

Ao final do mês o preço poderá ser = $18 ou $22 

Considere a opção de comprar a ação em 1 mês por= $21 

Considere a taxa Rf = 1 % ao mês 

Qual deve ser o valor da opção de compra. hoje? 

Pelo método do Portfólio Livre de Risco, o valor do portfólio é dado por: 



<1>0 = Co - NSo, onde 

"C" é o valor da opção de compra da ação, 

"N" é o número de ações e 

"S" é o valor da ação. 

o valor de <DI + em t = 1 é:<DI + = (22 - 21) - 22N (se ação subir) 

O valor de <D I- em t = 1 é:<1>I- = - 18N (se ação cair - call vale zero) 

Para obter um portfólio livre de risco em um mês (t = 1), 

é preciso ter um "N" que faça <Dt =<1>1- , ou seja, N = 0,25. 

Desta forma, como <1>\+ = <1>\- = (22 - 21) - 22N = - 18N = - 4,5 

Trazendo a valor presente, descontando pela taxa livre de risco: 

<1>0= <1>\+/ (1 + Ri) = -4,5/1,01 = 4,46 

Como <1>0 = Co - NSo, teremos: Co - NSo = -4,46 

Conhecendo N = 0,25 e So = 20, então: 

Co = -4,46 + 0,25 x 20 

Desta forma, determina-se Co = 0,54 (Valor da Cal! hoje) 

(ABREU, 2002:40-42). 

Portfólio Livre de Risco em Tempo Contínuo 
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Para realizar um hedging perfeito em tempo contínuo deve-se fazer um hedging 

dinâmico, onde N é reajustado a cada instante. 

o valor do Portfólio livre de risco em t=O é dado por <D = C - NS. A variação 

instantânea no valor desse portfólio a cada intervalo de tempo dt é dada por: 

d<I> = dC - NdS (3.13) 

Sabendo que C é função de S e de t pode-se representar C da seguinte forma; C(S,t). 

Calculamos dC por Ito: 

(3.14) 

Substituindo dC na equação da variação instantânea o valor do portfólio, d<D: 

<I> = dC/dt dt + dCldS dS + 112 d2CldS2d(S) 2 - N d 

Igualando dC (por 1to) = dC (por portfólio) pode-se determinar N que elimina o risco (faz 

parcelas em dz serem eliminadas). 

N = (dC/ dS). 

Substituindo obtemos: 
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Tendo eliminado o risco. o retomo esperado de investir em <D deve ser igual ao retomo 

de idêntico capital em uma aplicação livre de risco: 

d<l> = <l>Rf dt 

Igualando os retornos, então o retomo esperado = retomo obtido 

<l>rr dt = (aC/at)dt + 1/2 (a2c/aS2
) a2s 2dt 

(C - NS) r = (aC/at)dt + '12 (a2c/aS2
) a2s 2 (3.15) 

Desta forma pode-se voltar e substituir N e obter a EDP que relaciona o valor da opção 

que se quer avaliar com o valor do ativo base a cada instante, que é a EDP que relaciona o 

valor da opção que se quer avaliar com o valor do ativo base a cada instante, que é a EDP de 

Black e Scholes: 

(3.16) 

Pode-se observar que N é o parâmetro Delta, conhecido dos analistas de derivativos do 

mercado de capitais (ABREU, 2002:40-42) 
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Ambiente Neutro ao Risco em Tempo Discreto 

Os valores dos projetos analisados em um "Ambiente Neutro ao Risco" e os valores 

obtidos para o mesmo projeto em um mundo com risco devem ser rigorosamente os mesmos. 

A vantagem é que em um mundo livre de risco podemos calcular o valor presente dos ativos 

utilizando a taxa livre de risco "Rf'. 

Segundo ABREU (2002), ao movermos para um ambiente neutro ao risco duas coisas 

acontecem: Primeiro, as probabilidades de subida e descida para o valor (tempo discreto) e 

taxas de crescimento (tempo contínuo) devem ter seus prêmios de risco removidos. Segundo, 

a taxa de retorno para qualquer ativo deve ser a taxa livre de risco "Rf'. 

Trabalhando em tempo discreto deve-se determinar qual é a probabilidade "p" que leva 

o valor do ativo base de um ponto no tempo para o próximo ponto no tempo, em um mundo 

onde a taxa de retorno esperada fosse a taxa livre de risco "Rf'. Sendo o derivativo escrito 

sobre o ativo base, a fonte de risco sendo portanto a mesma, a probabilidade "p" é então 

utilizada para determinar o valor do ativo derivativo. 

Seja um projeto genérico que apresente os seguintes fluxos de caixa ao longo de sua 

vida útil de 2 períodos, conforme representado na figura 3.4: 

t=O t =1 t =2 
~ Suu 

qq 

~Su 
q q(1-q) .... 

.... Sdu 
(1-q) --. (1-q)q 

Sd 
(1_q)2 ..... 

Sdd 



Figura 3.6 - Fluxos de Caixa de um Projeto Genérico 

Calcula-se seu Valor Presente (VP) como sendo: 

FC 
t=o 

50 

t =1 

qSu + (1-q)Sd 
t =2 

q2Suu + 2(1-q) q Sdu + (1-q)2Sdd 

VP = [50] + [qSu + (1-q)Sd] I (1 + K) + [q2Suu + 2(1-q) q Sdu + (1-q)2Sdd] I (1 +K)2 
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É possível mudar-se para um "Ambiente Livre de Risco" com o auxílio das 

probabilidades neutras ao risco "p" e "I - p". 

Conforme calculado acima, o Valor Presente para t= I é: 

VP(tl) = (qSu + (l-q)Sd) / (I+K) 

Este valor deve ser o mesmo caso quando calculado em um ambiente neutro ao risco, 

utilizando as probabilidades neutras ao risco "p" e "I-p" e descontando-o à taxa livre de risco 

"Rf', ao invés da probabilidades originais "q" e "I-q" e da taxa de desconto com risco "K", ou 

VP(tl) = (pSu + (l-p)Sd) / (l+Ri) 

Trabalhando a equação acima algebricamente, podemos determinar esta pseudo 

probabilidade "p": 

p = [VP (1 + Ri) - Sd] / [Su - Sd] (3.17) 

Observe que se os cálculos forem refeitos para outros períodos, será encontrado o 

mesmo valor para a pseudo probabilidade neutra ao risco "p". 
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Desta fonna, o valor presente de uma opção deve ser calculada como: 

(3.18) 

Em outra palavras, o valor presente da opção é igual aos retornos esperados, 

multiplicados pelas probabilidades que os ajustam a seus riscos. Deste modo, o numerador se 

torna um fluxo de caixa de certeza-equivalente, que pode ser descontado à uma taxa livre de 

risco. 

As probabilidades neutras em relação ao risco não são as probabilidades objetivas em 

que pensamos geralmente ao estimar probabilidade de que um evento venha a acontecer, são 

simplesmente, uma conveniência matemática destinada a ajustar os fluxos de caixa, de modo 

que possam ser descontados à uma taxa livre de risco. Em várias oportunidades, as 

probabilidades neutras em relação ao risco são chamadas de probabilidades ajustadas ao risco 

ou probabilidades de hedge. 

Exemplo Numérico: 

Suponha uma ação cujo preço seja = $20 

Ao final do mês o preço poderá ser = $18 ou $22 

Considere a opção de comprar a ação em 1 mês por= $21 

Considere a taxa Rf = 1 % ao mês 

Qual deve ser o valor da opção de compra, hoje? 



Pelo método do Ambiente Neutro ao Risco (probabilidade neutra ao risco): 

20 

22 

18 

Queremos encontrar "p" tal que: 

Co (1 + Rf) = pCu + (1 - p) Cd 

20 (1 + Rf) = 22p + 18 (1 - p) 

200,01) = 22p + 18 - 18p 

P = 0,55 

Co 

Sabemos que o valor da call no tempo t = 1, será: 

Cu = 22 - 21 = 1(se ação subir) 

Cd = 18 - 21 = O(se ação cair - call vale zero) 

Como Co (1 + Rf) = pCu + (1- p) Cd, 

Temos que Co = [pCu + (1 - p) Cd] / (1 + Rf) 

Logo,Co = [0,55 x 1 + (1 - 0,55) x O] / (1 + 0,01) 

Cu 

Cd 

Desta forma, determinamos Co = 0,54 (Valor da Cal! hoje) 

(ABREU, 2002:45). 
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Ambiente Neutro ao Risco em Tempo Contínuo 

ABREU (2002) afirma que em tempo contínuo devemos substituir a taxa de 

crescimento, a, pela taxa de crescimento a* , que haveria em um mundo neutro ao risco. 

Baseado no CAPM, podemos determinar qual é o excesso de retorno, À8, que o ativo, 

sob avaliação, paga acima da taxa "Rf'. Em outras palavras, determinar o prêmio de risco de 

mercado do ativo, que é o produto do preço de risco de mercado do ativo base multiplicado 

por sua volatilidade. A substituição deverá ser da forma: (l* = (l - Àõ. Veja demonstração 

abaixo: 

A taxa total de retorno será: f.tx = a + 8 

Pelo CAPM:Jlx = Rf+ p[ERm - Rf] 

Lembrando que: Px = pxm(Jx(Jm / (Jmm = pxm (Jx / (Jm 

Substituindo de volta: Jlx = Rf + [Pxm (Jx] [ERm - Rf] / (Jm 

Definindo o preço de risco de mercado do portfólio do mercado: 

<I>m = (ERm - Rf) / (Jm 

Devendo a taxa de retorno ser: Jlx = Rf + <I>m (Jx Pxm 

Continuando: (Jlx - Rf) / (Jx = <I>m pxm (Dixit) 

(Jlx - Rf) / (Jx = Àm pxm (Trigeorgis) 

Definindo o preço de risco de mercado do ativo "i" : Àx = Àm Pxm 

Então: (Jlx - Rf) = Àx (Jx = RPx (Risk Premium do ativo "x") 



(a + õ - Ri) = Áx O'x 

a - Áx O'x = Rf - õ 

a* = a -Áõ 

Áx O'x: é o excesso de retorno que o ativo "x" paga acima de Rf. 
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Mede o prêmio de risco como função do preço de risco de mercado do ativo "x", Ax, 

multiplicado pela sua volatilidade O"x. 

Lembrando que partimos de: Jlx = a + Õ 

Substituindo a por a* :Jlx = [Rf - õ] + Õ 

Jlx = Rf 

Conclusão: Substituindo a por a* . onde a* = a -Áx O'x. estaremos em mundo neutro ao 

risco e poderemos descontar os pagamentos pela taxa livre de risco Rf (ABREU, 2002:43-

46). 

Programação Dinâmica 

Programação dinâmica é uma ferramenta bastante usada em otimização dinâmica, 

sendo particularmente muito útil no tratamento da incerteza. Consiste em trabalhar, a partir da 

solução final os caminhos anteriores até a condição inicial, com o auxílio da computação. 

Cada nó de decisão se parece com o anterior, repetindo-se até o final. 

Segundo ABREU (2002), um problema de programação matemática é um problema de 

otimização, no qual o objetivo e as restrições são expressas como funções matemáticas e 

relações funcionais. Os problemas são da forma: 



Otimizarz = f (x, y, z, ... ) 

Sujeito a condições de contornog (x, y, z, ... ) ::5 A 

h (x, y, z, ... ) ::5 B 

j (x, ... 
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Partindo de que um projeto de investimentos é definido como urna seqüência de custos 

e benefícios, os quais variam ao longo do tempo de acordo com eventos incertos, podemos 

avaliar o valor de um projeto corno sendo a seqüência ótima de decisões que leva à 

maximização do valor. 

A Programação Dinâmica quebra a seqüência em dois componentes: A decisão de 

imediata e o esperado resultado de todas as subseqüentes decisões, dada a decisão imediata. 

Se o horizonte for finito, começamos pelas últimas decisões (em t = T) as quais podem 

ter suas soluções ótimas encontradas dadas as condições de contorno, posto que não que não 

existe nada mais após. Esta solução fornece a função apropriada para obtermos a solução da 

penúltima decisão, e assim sucessivamente até a solução para a primeira decisão. Devemos 

usar urna taxa de desconto "p" (exógena) para desconto período a período dos futuros fluxos 

de caixa. 

Se o horizonte for infinito, não existe um valor final a partir do qual podemos calcular 

para trás até o período inicial. Sendo assim, devemos usar urna estrutura recursiva (é mais 

fácil). Começamos com uma suposição qualquer (estimamos um valor qualquer para a solução 

com bom senso) e começamos a calcular; a convergência é garantida desde que a taxa "p" seja 

positiva. 

Representação: Valor = Valor do dividendo imediato + VP dos futuros resultados 

Tempo Contínuo:Usamos Lema de Ito para expandir o termo dF 

Obtemos uma diferencial cuja solução é a fórmula para o preço do aditivo. 



Tempo Discreto:Montar tabela de estados e valores. Resolver da direita para a 

esquerda. 

1t(x, t) + Ft(x, t) + Fx(x, t) a(x, t) + Y2 Fxx (x, t) b2 (x, t) - pF(x, t) = O (Dixit) 
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A equação acima foi desenvolvida, baseada em uma taxa de retorno exógena "P". Se 

nos movermos para um mundo neutro ao risco e considerando que haja distribuição de 

dividendos, teremos: 

Substituir:a(x, t) = a S1t(x, t) = Õ = Op = a + õp = Rf 

b(x, t) = a Sa* = Rf - õp = [Rf - õ] + Õ 

Ft(x, t) + F x(x, t) a S + Y2 F xx (x, t) fi S2 - pF(x, t) = O 

Ft(x, t) + F x(x, t) Rf S + Y2 F xx (x, t) (')"2 S2 - Rf F(x, t) = O, 

que é a equação de Black e Scholes (ABREU, 2002:48-49). 

Procedimentos Numéricos 

Em situações mais complexas da vida real, como aquelas que envolvem interações 

múltiplas de opções reais, as soluções analíticas dificilmente existem, e pode não ser possível 

escrever um conjunto de equações diferenciais que descrevam o processo estocástico do 

projeto. V árias análises técnicas numéricas, sendo que a maioria delas, considerando o 

ambiente neutro ao risco, tentam lidar com tal complexidade. 
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De acordo com TRIGEORGES (1996), existem basicamente duas abordagens 

numéricas para a avaliação de opções: 

a) aquelas que tentam aproximar o processo estocástico diretamente, e são geralmente 

mais intuitivas. Nesta modalidade, podem ser enquadradas a simulação de Monte 

Carlo, avaliações que utilizam o modelo binomial de Cox, Ross e Rubinstein e o 

método binomial transformado logaritmicamente de Trigeorgis; 

b) aquelas que aproximam as equações diferenciais parciais resultantes, que 

geralmente não apresentam solução analítica. Nesta modalidade, enquadram-se 

integrações numéricas e esquemas de diferenças finitas implícitas utilizadas por 

Brennan e Schwartz, Majd e Pindyck, assim como aproximações analíticas 

realizadas por Geske e Johnson e Barone-Adesi e Whaley. 

Aproximando o Processo por um Binomial 

Segundo ABREU (2002), podemos representar os possíveis movimentos de preços por 

uma representação Binomial. Incrementando o preço por sua probabilidade neutra ao risco, 

podemos resolver a árvore da direita para a esquerda, descontando pela taxa livre de risco, Rf. 

Resolvemos então por Programação Dinâmica Estocástica. 

Simulação de Monte Carlo 



60 

ABREU (2002) explica que um procedimento numérico para aproximar o movimento 

do preço de um ativo é a Simulação de Monte Carlo. Aplicável para derivativos do tipo 

europeu (com exercício apenas no final do período), fazemos "N" simulações da evolução do 

preço do ativo em um mundo "neutro ao risco". Calculamos o valor do derivativo para cada 

simulação. Fazemos a média aritmética destes "N" resultados e descontamos ao valor presente 

pela taxa livre de risco "Rf'. 

AS = m S At + (J S €o -V At (3.l7) 

Onde: m = taxa esperada de crescimento no mundo neutro ao risco e € rv N(O,l). 
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4. APLICAÇÃO DOS CONCEITOS 

4.1. DESCRIÇÃO DO PROJETO DE TI 

4.1.1. INTRODUÇÃO 

Os capítulos anteriores formam o referencial teórico deste trabalho. Com o intuito de 

estudar de forma mais abrangente possível os conceitos da TOR, foram apresentados diversos 

métodos de precificação de opções reais em tempos discreto e contínuo. 

No entanto, para efeito de aplicação destes conceitos, será utilizado somente o método 

da Análise dos Direitos Contingenciais (Contingency Claim Analysis) por ser, ao mesmo 

tempo, de fácil aplicação e entendimento, e, satisfatoriamente adequado à maioria dos projetos 

de investimentos em prestação de serviços de TI , pois são realizados em tempo discreto. 

A seguir, será apresentado um exemplo numérico de aplicação da Teoria das Opções 

Reais para avaliar um projeto de investimento de prestação de TI, considerando algumas 

opções de flexibilidades gerenciais típicas neste tipo de projeto. 

De forma a preservar a confidencialidade de dados estratégicos do projeto e empresa 

selecionados para o exemplo numérico, algumas informações serão ocultadas, tais como, o 

nome da empresa; e outros dados serão modificados. Certamente, sem perda para o objetivo 

final deste estudo, que por não se tratar de um estudo de caso, pretende avaliar e exemplificar 

as opções em cenários compatíveis com o realidade atual, o que não significa utilizar dados 

reais necessariamente. 
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4.1.2. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A empresa "X" é a maior força global em áreas de serviços de tecnologia e sistemas, 

consultoria de gestão e gerenciamento de processos de negócios, e, é a líder em todos os 

aspectos do comércio eletrônico, incluindo as mais recentes tecnologia para Internet. A 

empresa "X" tem um abrangente portfólio de serviços, serve clientes em 45 países, tem mais 

de 9.000 clientes ativos e um faturamento médio anual de US$ 20 bilhões. 

A empresa "X" tem atualmente uma sólida presença no Brasil, com milhares de 

empregados e uma base significativa de clientes, e, segundo a 25' edição do Anuário Balanço 

Anual da Gazeta Mercantil, no setor de informática e tecnologia da informação, categoria 

consultorias, destaca-se a empresa "X" do Brasil em 10 lugar. 

A empresa "X" oferece os seguintes tipos de serviços no Brasil: 

-terceirização e gerenciamento de sistemas centralizados e distribuídos; 

-serviços de gerenciamento de telecomunicações, voz e dados; 

-terceirização e gerenciamento de ambientes de automação de escritórios; 

-terceirização e gerenciamento de Centros de Atendimentos (Cal! Centers); 

-terceirização e processamento de cartões de crédito; 

-soluções, consultoria, gerenciamento e suporte para comércio eletrônico; 

-consultoria, gerenciamento e suporte para sistemas de Gestão de Empresas (ERP); 

4.1.3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

Missão do Projeto: 
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Construir e operar com sucesso, no Brasil, o maior (7.000 m2) e mais moderno centro 

de Processamento de Dados (CPD) da América do Sul, com o intuito de aprimorar a 

excelência dos serviços, sustentar o crescimento dos negócios, e criar a oferta de novos 

serviços para suportar novas iniciativas e atender a demanda do mercado. 

Objetivos de Negócio do Projeto: 

-Reter negócio atuais; 

-Acelerar crescimento dos negócios; 

-Consolidar operações; 

-Reduzir custos operacionais; 

-Melhorar nível de serviço dos serviços prestados; 

-Reforçar imagem ("marca") da empresa na América Latina. 

Escopo do Projeto: 

Conforme apresentado anteriormente, a empresa "X", fornece serviços de TI de "ponta 

a ponta", ou seja, é capaz de terceirizar e gerenciar todos os serviços de TI de uma empresa. 

No entanto, a construção de um novo CPD visa basicamente prover dois serviços que 

fazem parte dos serviços de terceirização e gerenciamento de sistemas centralizados e 

distribuídos: 

-Serviços de processamento de informações sob demanda e 
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-Serviços de armazenamento de dados sob demanda. 

A demanda no mercado por estes tipos de serviços têm crescido substancialmente 

(antes em ambientes centralizados com computadores de grande porte, e agora com ambientes 

distribuídos com computadores de médio porte), em função da facilidade de se comprovar as 

vantagens financeiras e operacionais de quem os contrata. 

Em um modelo tradicional de processamento e armazenamento de dados, a empresa 

adquire todos os equipamentos e licenças de programas necessários, constrói um CPD dentro 

das instalações da própria empresa, e monta uma equipe de diversos profissionais para 

gerenciar e operar o CPD. O tamanho e capacidades de CPD são compatíveis com a demanda 

atual e projetada pela empresa. 

No entanto, alterar o tamanho e a capacidade de um CPD é algo muito complicado. No 

caso a empresa demandar menos recursos do CPD no futuro, não é factível financeira e 

operacionalmente reduzir tamanho e capacidade do CPD, pois todos os ativos já foram 

adquiridos e estão instalados e não têm mais valor comercial relevante (o mais comum nestes 

casos é a empresa ficar com capacidade ociosa em seu CPD); e no caso de necessidade de 

crescimento, o diretor de TI precisará convencer o comitê executivo da empresa, a liberar a 

verba (cada vez mais escassa) para investimentos em ativos. 

São considerados além destes fatos, o atual movimento das empresas no sentido de 

descentralizar seus sistemas de informação através, principalmente, da implementação de 

sistemas completos de gestão de empresas (ERP - Enterprise Resource Plan), o que requer 

pesado investimento em licenças de sistemas operacionais e equipamentos que necessitam de 

re-investimento para atualização tecnológica a cada 3 anos, em média. 

A empresa "X", ao desenvolver este projeto, será capaz de oferecer a estas empresas, 

todos os recursos de um CPD em forma de serviços, bastando ao cliente, pagar uma taxa 
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mensal por processador e por unidade de armazenamento de dados; transformando em 

despesas, os antigos investimento de TI das empresa cliente, e oferecendo-a ao mesmo tempo, 

toda a flexibilidade para sua demanda (crescimento ou redução) ao longo do tempo. 

O segredo deste negócio é simples: devido ao ganho de escala, a empresa "X" está 

protegida contra variações em demandas individuais, pois ao atender vários clientes, pode 

minimizar o efeito das variações da demanda de um cliente com uma variação de correlação 

negativa (inversa) de um outro. E para se proteger de variações na demanda de todo o 

mercado (todos os clientes reduzindo ao mesmo tempo, por exemplo), a empresa "X" se 

utiliza de parceiras estratégicas mundiais com fornecedores de equipamentos e sistemas 

operacionais, criando contratos factíveis de locações de equipamentos, ao invés de adquiri-los. 

4.2. AVALIAÇÃO DO PROJETO PELO VPL 

Primeiro este projeto será avaliado pelo método tradicional do VPL. O objetivo é 

verificar qual a decisão que deveria tomada com base neste método, para posteriormente 

podermos compará-lo com o método das Opções Reais. 



4.2.1 PREMISSAS DO PROJETO 

Premissas: 

Pagamento: 

Vida útil do Projeto (T): 

Taxa Risco (K): 

Taxa Livre Risco (Rf): 

Imposto de Renda (IR): 

Taxa de conversão do Dólar (US$): 

Investimento Inicial em To (lo): 

FC no Ano O (lo): 

FC em cenário positivo (Up ): 

FC em cenário negativo (DowII ): 

Probabilidade de Crescimento (q): 

End Mode 

8 anos 

20% aa 

8% aa 

37% aa 

3,50 R$ 

3,2 M (US$) 

0,5 M (US$) 

1,3 

0,7 

65% 

Probabilidade de Redu ão (1 - ): 35% 

Tabela 4.1 - Premissas do Projeto 

4.2.2. VPL DOS FLUXOS DE CAIXA DO PROJETO 
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À partir dos Fluxos de Caixa Livres encontrados no modelo da tabela 4.2 abaixo, será 

demonstrado em seguida, o cálculo do Valor Presente (VP) de cada ano, e os passos seguintes 

até o valor encontrado para o VPL descontado à 20%. 
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Investimento Inicial 3,20 

VPL@20% (0,04) 

Tabela 4.2 - VPL dos Fluxos de Caixa do Projeto 

o VP (Valor Presente) através do Fluxo de Caixa Livre = VFn / (l + i)n, 

então, 

Para o Ano = O: 

VP = 0,50 / (l + 0,20)°, então Valor Presente = 0,50 

Para o Ano = 1: 

VP = 0,55/ (l + 0,20)1, então Valor Presente = 0,45 

Para o Ano = 2: 

VP = 0,59 / (1 + 0,20)2, então Valor Presente = 0,41 

... até o Ano = 8, onde: 

VP = 1,0/ (1 + 0,20)8, então Valor Presente = 0,23 

Encontrando o VPL (Valor Presente Líquido) do Projeto: 



68 

VPL = -I + SOMA [E(FC)n / (1 + i)n] = -I + SOMA [VPn ] 

VPL = -3,20 + 3,16 -------__ --... Esperados Fluxos de 
~ Caixa Descontados 

VPL = -0,04 In. vestImento 

Como o VPL do Projeto é menor do que zero (VPL = - 0,04), conclui-se que este 

projeto tem retorno INFERIOR à taxa mínima exigida (K = 20%), e portanto, dentro das 

condições acima supostas, NÃO é um bom investimento. 

Ou seja, pelo método tradicional do VPL, este projeto deverá ser REJEITADO, pois 

apresenta VPL negativo em US$ 40 mil. 

Ainda pelo método tradicional, poderíamos rebuscar um pouco mais a análise deste 

projeto, utilizando um modelo binomial para as probabilidades; ou seja, considerar os 

cenários de crescimento e redução dos fluxos de caixa livres do projeto, cuja médias 

ponderadas se igualam aos fluxos de caixa livres encontrados no modelo acima. 

Conforme as premissas do projeto anteriormente declaradas, a probabilidade de 

crescimento "q" é de 65%, enquanto a probabilidade de redução" 1 - q" é de 35%. 

Desta forma, as probabilidades de cada período (ano) são calculadas com base nestes 

percentuais, em relação ao período anterior, conforme tabela 4.3 abaixo: 

t=O t=1 t=2 t=3 

q3 I 
q2 

q q2(1_q) I 
I 100% q(1-q) 

1 -q q(1_q)2 I 
(1_q)2 

(1_q)3 I 
, 

Tabela 4.3 - Arvore de Probabilidades 
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Probabilidades 

tO tI t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 
3,2% 

4,9% 
7,5% 13,73% 

11,6% 18,48% 
17,9% 24.37% 25,87% 

27,5% 31,24% 29,85% 
42,25% 38,45% 32,80% 27,86% 

65,0% 44,36% 33,64% 26,79% 
100,0% 45,50% 31,05% 23,55% 18,75% 

35,0% 23,89% 18,11 % 14,42% 
12,25% 11,15% 9,51% 8,08% 

4.3% 4,88% 4,66% 
1,5% 2,05% 2,17% 

0,5% 0,84% 
0,2% 0,33% 

0,1% 
0,0% , 

Tabela 4.4 - Arvore de Probabilidades do Projeto 

Para explicar a construção da árvore binomial de probabilidade (tabela 4.4 acima), 

serão demonstrados como alguns nós desta árvore foram calculados, 

o primeiro nó em t3 = 27,5% é obtido através da multiplicação do valor do nó anterior 

= 42,25%, pela probabilidade de crescimento "q" = 65%, ou seja, 0,4225 * 0,65 = 0,275 = 

27,5%. • 
o segundo nó em t3 = 44,36% é obtido através da multiplicação do valor do nó 

anterior = 42,25%, pela probabilidade de redução" l-q" = 35%, somado à multiplicação do 

valor do outro nó anterior = 45,50%, pela probabilidade de crescimento "q" = 65%, ou seja, 

(0,4225 * 0,35) + (0,4550 * 0,65) = 0,4436 = 44,36%. Os demais nós são calculados de forma 

análoga. 

O próximo passo é calcular o modelo binomial dos fluxos de caixa livres, conforme 

tabela 4.5 abaixo. 
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Nesta árvore, o nó de cada período (ano) é obtido através do produto do nó anterior, 

pelo fator de crescimento "Up" = 1,3, ou pelo fator de redução "Down" = 0,7 (conforme 

declarados nas premissas do nosso exemplo), dependendo da posição do nó em relação ao nó 

anterior. 

VPL TRADICIONAL - TAXA COM RISCO "K" 
o - 3 4 5 6 7 8 

tO tI t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 
4,08 

3,14 
2,41 2,20 

1,86 1,69 
1,43 1,30 1,18 

1,10 1,00 0,91 
0,8450 0,77 0,70 0,64 

0,65 0,59 0,54 0,49 
0,50 0,4550 0,41 0,38 0,34 

0,35 0,32 0,29 0,26 
0,2450 0,22 0,20 0,18 

0,17 0,16 0,14 
0,12 0,11 0,10 

0,08 0,08 
0,06 0,05 

0,04 
0,03 

»E (FC) 
»VP(K)~~~ ____ ~ ____ ~ ____ ~ __________ ~ ____ ~ ____ ~ ____ ~~ 

Tabela 4,5 - Cálculo do VPL pela árvore binomial 

o primeiro nó em t3 = 1,10 é obtido através da multiplicação do valor do nó anterior = 

0,8450, pelo fator de crescimento "Up" = 1,3, ou seja, 0,8450 * 1,3 = 1,10. 

o segundo nó em t3 = 0,59 pode ser obtido de duas maneiras: através da multiplicação 

do valor do nó anterior = 0,8450, pelo fator de redução "Down" = 0,7; ou através da 

multiplicação do valor do outro nó anterior = 0,4550, pelo fator de crescimento" Up" = 1,3; 

ou seja, 0,8450 * 0,7 = 0,4550 * 1,3 = 0,59. Os demais nós são calculados de forma análoga. 
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Os Fluxo de Caixa Livre, ou Esperados Fluxos de Caixa "E (FC)", de um período "t", 

são obtidos através da soma dos produtos de cada nó da árvore de Fluxos de Caixa Livres pelo 

nó correspondente da árvore de Probabilidades. Por exemplo, o E(FC) de t2 é igual a (0,8450 

* 42,25%) + (0,4550 * 45,50%) + ( 0,2425 * 12,25%) = 0,59. 

Em seguida são calculados os Valores Presentes (VP) de cada período. No caso do ano 

2, como Esperado Fluxo de Caixa "E(FC)" encontrado foi igual a 0,59, o VP é igual a: 

VP = E(FC) / (1 + K)t 

VP = 0,59 / (1,20)2 = 0,41 

A partir deste ponto, o calculo do VPL é semelhante ao modelo anterior, ou seja, o 

VPL negativo de US$ 40 K é obtido através da subtração do valor de investimento inicial = 

US$ 3,2 M da soma dos Valores Presentes = US$ 3,16 M, obtido de cada Fluxo de caixa. 

Observe que este segundo método apresentou os mesmos resultados do primeiro. 

Apesar disto, este método de análise é superior ao modelo anterior, pois no primeiro modelo, 

as receitas e despesas (entradas e saídas) que determinam os fluxos de caixa do projeto são 

estimadas como valores únicos possíveis a cada ano. Desta forma, não ficam visíveis as 

variações (positivas ou negativas) que as receitas e despesas do projeto (e por consequência, 

os fluxos de caixa) podem sofrer ao longo do tempo. Geralmente os números apresentados 

nestes modelo representam uma média destas possíveis variações, mas não fica evidenciada 

qualquer noção de desvio padrão ou significância destas médias. 

O segundo modelo, apresenta de forma simplificada, as variações estimadas dos fluxos 

de caixa do projeto, pois o mais correto seria estimar as variações das entradas e saídas do 

projeto que geram o fluxo de caixa, conforme detalhado no primeiro modelo. Mesmo assim, a 

árvore binomial apresentada, esclarece quais os fatores de crescimento e redução esperados 

dos fluxos de caixa, bem como as probabilidades de cada movimento. Estas informações são 
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vitais para a identificação e cálculo das opções de flexibilidade gerenCiaiS do projeto, 

confonne será mostrado em seguida na avaliação deste projeto pela Teoria das Opções Reais. 

4.3. AVALIAÇÃO DO PROJETO PELA TOR 

Será utilizado na solução deste exemplo numérico, o procedimento de Análise dos 

Direitos Contingenciais com a abordagem de Ambiente Neutro ao Risco em tempo discreto. 

4.3.1. DEFINIÇÃO DAS OPÇÕES DO PROJETO 

O primeiro passo para a análise pela TOR é a identificação e qualificação (tipos e 

características) das possíveis opções existentes ao longo de sua vida útil do projeto. 

O estudo deste exemplo numérico irá definir 3 opções 1 e suas interações, para efeito 

de análise, a opção de expandir o CPD, a opção de reduzir a escala de seus serviços do CPD, 

e a opção de abandono do projeto. 

Se ao final do primeiro ano de operação, a empresa "X" poderá exercer a opção de 

expandir à partir do ano 2. Neste caso, empresa "X" precisará de um investimento adicional de 

US$ 1,0 M (valor no ano 2) para ampliar sua escala em 40%. 

1 As opções deste exemplo numérico foram definidas sem qualquer base científica, visto que o propósito desta 
dissertação é o estudo metodológico e a aplicação dos conceitos da TOR enquanto método de "quantificação" do 
valor da opção. 
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Da mesma forma, a empresa "X" poderá contrair seu projeto à partir do ano 5. Neste 

caso, a empresa "X" receberá US$ 0,5 M (valor no ano 5) pelos seus ativos parcialmente 

desmobilizados, se reduzir sua escala em 30%. 

Ou a empresa "X" poderá abandonar o projeto ao final do ano 4 e receber US$ 1,0 

(valor no ano 5) pela desmobilização de todos os ativos do projeto. 

Será verificado também se a interação das opções será neutra, neste caso os valores das 

opções serão somados, ou uma interação negativa, neste caso a soma do valor de cada opção 

será maior do que a soma das opções combinadas. 

Segue abaixo um gráfico (figura 4.1) com o resumo das opções a serem consideradas 

neste projeto: 

<--- Construção ---:> <-----------------------------------------Operação------------------------------------ --> 
Ano O Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 

I:e,timento Inicial =13~ r ---, ---, ±P'ão

l

, c=:, ---, ---, 
Opção: Expandir em T2 Valor de Resgate = 0,5M 
Investimento = l,OM Escala: - 30% 
Escala: + 40% Opção: Abandonar 

Valor de Resgate = 1,OM 

Figura 4.1 - Resumo das opções do Projeto 

4.3.2. PREMISSAS DO PROJETO 

Devem ser adicionadas então, estas novas premissas no quadro de premissas do 

projeto, conforme tabela 4.6 abaixo: 
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8 anos 

20%aa 
liwe Risco (Ri): 8%aa 

Inicial em To (lo): 3,2 M(US$) 

1,0 

no Ano O: 0,5 M(US$) 

de Resgate: 0,5 1,0 

PC Adicional: 400/0 -30% 

PC em cenário positivo (Up): 1,3 

PC em cenário negativo (Domt): 0,7 

Probabilidade de Up (q): 65% 
Probabilidade de IX:Jwn (1 - q): 35% 

Tabela 4.6 - Premissas do Projeto com Opções Reais 

4.3.3. AMBIENTE NEUTRO AO RISCO (SEM OPÇÕES) 

Tendo definido-se as opções do projeto, deve-se calcular as probabilidades neutras ao 

risco e montar o novo modelo binomial de fluxos de caixa em um ambiente neutro ao risco. 

Relembrando as fórmulas de cálculo da probabilidade neutra ao risco "p" apresentada 

no referencial teórico deste trabalho (equação 3.17): p = (VP(1 + Rf) - Sd) / (Su - Sd) 

0,651 
1 0,5 

0,351 

Calculando "p" à partir de tI da árvore, tem-se: 

VP = (0,65 * 65% + 0,35 * 35%) / (1 + 0,20) = 0,45, 

u = 0,65; d = 0,35 e Rf = 0,08 (premissa) 

Logo, P = (0,45( 1 + 0,08) - 0,35) / (0,65 - 0,35), 
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Ou seja, as probabilidades neutras ao risco deste projeto são: 

p = 46,83% e (1 - p) = 53,17% 

Recalculando as probabilidades neutras ao risco em cada ano pelo método binário, 

obtém-se uma nova árvore conforme tabela 4.7 abaixo: 

PROBABILIDADES NEUTRAS AO RISCO 

tO tI t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 
0,2% 

0,5% 
1,1% 2,1% 

2,3% 3,9% 
4,8% 7,2% 8,4% 

10,3% 12,8% 13,4% 
21,9% 21,8% 20,4% 19,0% 

46,8% 35,0% 29,0% 25,3% 
100,0% 49,8% 37,2% 30,9% 26,9% 

53,2% 39,7% 33,0% 28,7% 
28,3% 28,2% 26,3% 24,4% 

15,0% 18,7% 19,6% 
8,0% 11,9% 13,9% 

4,2% 7,4% 
2,3% 4,5% 

1,2% 
1% 

Tabela 4.7 - Probabilidades Neutras ao Risco 

O próximo passo é calcular o VPL do projeto neste ambiente neutro ao risco, com 

probabilidades neutras ao risco "p" e descontando os valores presentes pela taxa livre de risco 

"Rf', conforme o projeto genérico de 2 períodos da figura 4.2 abaixo: 
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Suu 
qq ........ 

Su 
q~ q(1-q) ..... 

So Sdu 
(1-q) 

...... Sd 
(1-q)q ........ 

( 1_q)2 
--. Sdd 

I t=o t=1 t=2 I 
FC= So qSu + (1-q)Sd q2Suu + 2(1-q)qSdu + (1-q)2Sdd 

VP= [Sol + [qSu + (1-q)Sd / (1+K)] + [q2Suu + 2(1-q)qSdu + (1-q)2Sdd] / (1 +K)2] 

Figura 4.2 - VPL em Ambiente Neutro ao Risco - Projeto Genérico 

Na tabela 4.8, a mesma árvore de fluxos de caixa do projeto, gerou fluxos de caixa 

esperados e valores presentes diferentes, em função das probabilidades e da taxa de desconto 

livres de risco. No entanto, o mesmo VPL negativo em US$ 340K foi encontrado, ou seja, 

este importante passo comprova que um ambiente neutro ao risco, sem opções, não altera o 

valor do projeto. 



E FCS: 

VP(K): 

VPL PELA TOR - SEM OPÇÕES 
o 2 
tO tI t2 

0,85 
0,65 

0,5 0,46 
0.35 

0,25 

0,50 0,49 0,48 
0,50 0,45 0,41 

3 
t3 

UO 

0,59 

0,32 

0,17 

0,47 
0,37 

4 
t4 

1,43 

0,77 

0,41 

0,22 

0,12 

0,46 
0,34 

5 
t5 

1,86 

1,00 

0,54 

0,29 

0,16 

0,08 

0,45 
0,31 

6 7 

t6 t7 

3,14 
2,41 

1,69 
1,30 

0,91 
0,70 

0,49 
0,38 

0,26 
0,20 

0,14 
0,11 

0,08 
0,06 

0,04 

0,45 O,M 
0,28 0,26 

8 
t8 

4,08 

2,20 

1,18 

O,M 

0,34 

0,18 

0,10 

0,05 

0,03 

0,43 
0,23 

Tabela 4,8 - VPL em Ambiente Neutro ao Risco - Projeto Sem Opções 
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Uma outra forma de calcular o Valor Presente (VP) do projeto em uma árvore 

binomial é calcular o VP em cada nó da árvore, tratando cada passo binomial separadamente e 

analisando de trás para frente (Backward Process) para obter seu valor presente através da 

equação 3,16: 

Co = [pCu + (1 - p) Cd ] / (1 + Rf). 

Note na tabela 4,9 que o VP no ano O (US$ 3,16M) é exatamente a soma dos Valores 

Presentes (VP) dos fluxos de caixa esperados do projeto encontrados pelo método anterior 

(tabela 4.8). Esta é uma das formas de verificar se não houve nenhuma falha de cálculo no 

processo. 
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-
tO tI t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 

4,08 
5,99 

6,60 2,20 
6,47 3,22 

5,95 3,55 1,18 
5,25 3,48 1.74 

4,52 3,20 1.91 0,64 
3,80 2,83 1,87 0,93 

3,16 2,43 1,72 1,03 0,34 
2,05 1,52 1,01 0,50 

1,31 0,93 0,55 0,18 
0,82 0,54 0,27 

0,50 0,30 0,10 
0,29 0,15 

0,16 0,05 
0,08 

0,03 , 
Tabela 4.9 - VP em Cada Ponto da Arvore Binomial - Backward 

Este método de calcular o VP em cada nó da árvore binomial facilita a tomada de 

decisão de exercer ou não cada opção existente no projeto; visto que a opção é um direito, e 

não uma obrigação, e só deverá ser exercida caso o exercício da opção maximize o valor 

(VPL) do projeto. 

4.3.3. OpçÃO DE EXPANSÃO 

A opção de expandir, ou seja, aumentar a escala operacional do projeto, eqüivale a 

uma opção de Compra "Cal/". A decisão de expansão deverá ocorrer quando o valor do 

investimento adicional de US$ 1,OM, no ano 2, for inferior ao novo valor presente do projeto 
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encontrados nos pontos da árvore binomial, no ano 2, após considerar 40% a mais no fluxos 

de caixa futuros do projeto deste ano: 

MAX Valor = MAX (VP Sem Opção; VP Dada a Expansão - Investimento Inicial) 

O resultado desta opção no ano 2 do projeto está apresentada nesta nova árvore 

binomial (tabela 4.10) com cálculo de VP em cada ponto. 

VP EM CADA PONTO DA ÁRVORE BINOMIAL - BACKW ARD 

o - -I 6 

tO tI t2 t3 t-' t5 t6 t7 t8 
·t08 

5,99 
6.60 2.20 

6,47 3.22 
5,95 3,55 1.18 

5,25 3,48 1.74 

5,33 3.20 1,91 0.64 

4.16 2,83 1.87 0,93 

3,31 2,43 1.72 1.03 0.34 

2,05 1.52 1.01 0,50 
UI 0,93 0,55 0.18 

0,82 0,54 0.27 
0,50 0.30 0.10 

0,29 0,15 
0.16 0.05 

0,08 
0.03 

Figura 4.3 - Opção de Expansão em T2 

Ao comparar está árvore com a anterior (tabela 4.9), sem opções, nota-se que o único 

nó com novo valor no ano 2 é o primeiro (de cima para baixo). O cálculo que explica esta 

decisão é: 

VP dada a Expansão - Investimento Inicial: 



1° Nó (Superior): [4,52 + 40%] - 1,0 = 5,33 

2° Nó (Médio): [2,43 + 40%] - 1,0 = 2,40 

3° Nó (Inferior): [1,31 + 40%] - 1,0 = 0,83 
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o passo seguinte é optar em cada nó da árvore, entre o maior valor presente possível 

para o projeto, ao considerarmos a opção calculada em relação ao projeto sem opção: 

MAX Valor = MAX (VP Sem Opção; VP dada a Expansão - Investimento Inicial): 

MAX (4,52 ; 5,33) -7 Expandir 

MAX (2,43; 2,40) 

MAX (1,31 ; 0,83) 

Importante observar também que o VPL do projeto com a opção de expansão é 

diferente do VPL do projeto sem opções. O novo VPL é POSITIVO em US$110K, pois 

considerar a opção de expansão no ano 2, melhora o VPL do projeto em US$ 150K, que é o 

valor da opção de expansão. 

4.3.4. OpçÃO DE CONTRAÇÃO 

A opção de contrair, reduzir escala operacional do projeto, eqüivale a uma opção de 

Venda "Put". A decisão de contração deverá ocorrer quando o novo valor presente do projeto 

encontrado em cada ponto da árvore binomial, no ano 5, após considerar 30% a menos no 

fluxos de caixa futuros do projeto deste ano, mais o valor de resgate de US$ 0,5M, no mesmo 
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ano 5, a ser recebido pela desmobilização parcial de seus ativos, for superior ao valor presente 

do projeto sem esta opção: MAX Valor = MAX (VP Sem Opção; VP dada a Contração + 

Valor de Resgate). 

O resultado desta opção no ano 5 do projeto está apresentada nesta nova árvore 

binomial (tabela 4.11) com cálculo de VP em cada ponto. 

-
tO tI t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 

4,08 
5,99 

6,60 2,20 
6,47 3,22 

5,95 3,55 1,18 
5,25 3,48 1,74 

4,54 3,20 1,91 0,64 
3,87 2,88 1,87 0,93 

3,26 2,53 1,82 1,03 0,34 

2,20 1.69 1,21 0,50 

1.52 1,18 0,55 0,18 

1.10 0,88 0,27 

0,85 0,30 0,10 

0,70 0,15 

0,16 0,05 
0,08 

0,03 

Tabela 4.10 - Opção de Contração em T5 

Ao comparar está árvore com a anterior (tabela 4.9), sem opções, nota-se que foram 

alterados somente os valores dos três nós inferiores da árvore no ano 5. O cálculo que explica 

esta decisão é: 

VP dada a Contração + Valor de Resgate: 

l° Nó: [6,47 - 30%] + 0,5 = 5,03 

2° Nó: [3,48 - 30%] + 0,5 = 2,94 

3° Nó: [1,87 - 30%] + 0,5 = 1,81 



4° Nó: [1,01 - 30%] + 0,5 = 1,21 

5° Nó: [0,54 - 30%]) + 0,5 = 0,88 

6° Nó: [0,29 - 30%] + 0,5 = 0,70 
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o passo seguinte é optar em cada nó da árvore, entre o maior valor presente possível 

para o projeto, ao considerarmos a opção calculada em relação ao projeto sem opção: 

MAX Valor = MAX (VP Sem Opção; VP dada a Contração + Valor de Resgate): 

MAX (6,47 ; 5,03) 

MAX (3,48; 2,94) 

MAX (1,87 ; 1,81) 

MAX (1,01 ; 1,21) ~ Contrair 

MAX (0,54 ; 0,88) ~ Contrair 

MAX (0,29 ; 0, 70) ~ Contrair 

Importante notar também que o VPL do projeto com a opção de contração é diferente 

do VPL do projeto sem opções. O novo VPL é POSITIVO em US$ 60K, pois considerar a 

opção de contração no ano 5, melhora o VPL do projeto em US$ 100K, que é o valor da 

opção de contração. 
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4.3.5. OpçÃO DE ABANDONO 

A opção de abandonar o projeto, interromper sua operação, também eqüivale a uma 

opção de Venda "Pul". A decisão de abandono deverá ocorrer quando o valor de resgate de 

US$ 1,OM, no ano 5, a ser recebido pela desmobilização total de seus ativos, for superior ao 

valor presente, no ano 5, dos fluxos de caixa futuros do projeto: 

MAX Valor = MAX (VP Sem Opção; Valor de Resgate Total) 

O resultado desta opção no ano 5 do projeto está apresentada nesta nova árvore 

binomial (tabela 4.11) com cálculo de VP em cada ponto. 

-
tO tI t2 t3 t4 tS t6 t7 t8 

4,08 
5,99 

6,60 ~.20 

6,47 3,22 
5,95 3,55 1,18 

5,25 3,48 1,74 
4,52 3,20 1,91 0,64 

3,83 2,83 1,87 0,93 

3,24 2,49 1,72 1,03 0.34 
~,18 1,63 1,01 0,50 

1,54 1,15 0,55 0,18 

Ll9 1,00 0,27 

1,05 0.30 0,10 

1,00 0,15 

0,16 0,05 
0,08 

0,03 

Tabela 4.11 - Opção de Abandono em T5 
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Ao comparar está árvore com a anterior (tabela 4.9), sem opções, nota-se que foram 

alterados somente os valores dos dois nós inferiores da árvore no ano 5. O cálculo que explica 

esta decisão é: 

MAX Valor = MAX (VP Sem Opção; Valor de Resgate Total): 

MAX (6,47; 1,0) 

MAX (3,48 ; 1,0) 

MAX (1,87 ; 1,0) 

MAX (1,01 ; 1,0) 

MAX (0,54; 1,0) ~ Abandonar 

MAX (0,29; 1,0) ~ Abandonar 

Importante notar também que o VPL do projeto com a opção de abandono é diferente 

do VPL do projeto sem opções. O novo VPL é POSITNO em US$ 40K, pois considerar a 

opção de abandono no ano 5, melhora o VPL do projeto em US$ 80K, que é o valor da opção 

de abandono. 

4.3.6. INTERAÇÃO OPÇÕES DE CONTRAÇÃO E ABANDONO 

Após o estudo de cada opção individualmente, serão analisadas a segUIr, algumas 

interações entre as opções apresentadas no exemplo numérico. Deve-se iniciar a análise de 

trás para a frente, pois a modificação de algum fluxo à frente, pode modificar a escolha em um 

tempo anterior. 
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Inicialmente será analisada a interação entre as opções de contração e abandono do 

projeto no ano 5. O resultado desta interação no ano 5 do projeto está apresentada nesta nova 

árvore binomial (tabela 4.12) com cálculo de VP em cada ponto. 

-
tO ti t2 t3 t~ t5 t6 t7 t8 

4.08 
5.99 

6.60 2.20 
6,47 3.22 

5.95 3.55 1.18 
5.25 3,48 1.74 

4.54 3.20 1.91 0.64 
3.87 2.88 1.87 0.93 

3,29 2.55 1.82 1.03 0.34 

2.24 1.72 1,21 0.50 

1.59 1.24 0.55 0.18 

1.22 1,00 0.27 

1.05 0.30 0.10 

1,00 0.15 

0.16 0.05 
0.08 

0.03 

Tabela 4.12 - Interação Contração e Abandono 

Ao comparar está árvore com a anterior (tabela 4.9), sem opções, nota-se que foram 

alterados somente os valores dos três nós inferiores da árvore no ano 5. O cálculo que explica 

esta decisão é: 

MAX Valor = MAX (VP si Opção; VP Contração + Resgate Parcial; Resgate Total), 

ou seja, 



MAX (6,47 ; 5,03 ; 1,0) 

MAX (3,48; 2,94 ; 1,0) 

MAX (1,87; 1,81 ; 1,0) 

MAX 0,01 ; 1,21 ; 1,0) ~ Contrair 

MAX (0,54; 0,88; 1,0) ~ Abandonar 

MAX (0,29 ; 0,70 ; 1,0) ~ Abandonar 
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Importante notar também que o VPL do projeto com as opção de contração e abandono 

interagindo é diferente do VPL do projeto sem opções. O novo VPL é POSITIVO em US$ 

90K, pois considerar as duas opções no ano 5, melhora o VPL do projeto em US$ 130K, que é 

o valor das interação das duas opções. 

No entanto, as opções de contração e abandono do projeto são concorrentes, visto que 

o projeto pode ser contraído ou abandonado, mas nunca os dois ao mesmo tempo. Desta 

forma, estas opções interagem de forma negativa, dado que a soma do valor de cada uma das 

opções individualmente (US$180K) é maior do que os valor das duas interagindo (US$130K). 
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4.3.6. INTERAÇÃO OPÇÕES DE EXPANSÃO, CONTRAÇÃO E ABANDONO 

A seguir será analisada a interação entre as opções de expansão no ano 2, e contração e 

abandono do projeto no ano 5. O resultado desta interação no projeto está apresentada nesta 

nova árvore binomial (tabela 4.13) com cálculo de VP em cada ponto. 

-
tO ti t2 t3 t~ t5 t6 t7 t8 

~.08 

5.99 
6.60 2.20 

6.47 3.22 
5.95 3.55 1.18 

5.25 3.48 1,74 

5,32 3.20 1.91 0.64 

4.21 2.88 1.87 0.93 

3,43 2,55 1.82 1.03 0.34 

2.24 1,72 1,21 0.50 

1,59 1.2~ 0.55 0.18 

L22 1,00 0.27 

L05 0.30 0.10 

1,00 0.15 

0.16 0.05 
0.08 

0.03 

Tabela 4.13 - Interação Contração e Abandono 

Ao comparar está árvore com a anterior (tabela 4.9), sem opções, nota-se que o único 

nó com novo valor no ano 2 é ainda é o primeiro (de cima para baixo). O cálculo que explica 

esta decisão é: 

MAX Valor = MAX (VP Sem Opção; VP dada a Expansão - Investimento Inicial): 

MAX (4,52; 5,33) -7 Expandir 



MAX (2,43 ; 2,40) 

MAX (1,31 ; 0,83) 
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No ano 5, foram alterados somente os valores dos três nós inferiores da árvore 

binomial, conforme cálculo abaixo: 

MAX Valor = MAX (VP si Opção; VP Contração + Resgate Parcial; Resgate Total): 

MAX (6,47; 5,03 ; 1,0) 

MAX (3,48 ; 2,94 ; 1,0) 

MAX (1,87 ; 1,81 ; 1,0) 

MAX (1,01 ; 1,21 ; 1,0) -7 Contrair 

MAX (0,54 ; 0,88 ; 1,0) -7 Abandonar 

MAX (0,29; 0,70 ; 1,0) -7 Abandonar 

Importante notar também que o VPL do projeto com as opção de expansão, contração 

e abandono interagindo é diferente do VPL do projeto sem opções. O novo VPL é POSITIVO 

em US$ 230K, pois considerar as três opções, melhora o VPL do projeto em US$ 270K, que é 

o valor das interação das três opções. 

No entanto, estas opções interagem de forma negativa, dado que a soma do valor de 

cada uma das opções individualmente (US$320K) é maior do que os valor das três interagindo 

(US$270K). 
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5. CONCLUSÃO 

5.1. ANÁLISE CRÍTICA DA TOR 

Este trabalho procurou demonstrar didaticamente, com dados hipotéticos, mas 

baseados em uma situação real, a aplicação dos conceitos da TOR como método de avaliação 

de um projeto de TI, de uma das maiores empresas do segmento. A aplicação do método da 

TOR neste exemplo numérico, mostrou ser possível mensurar opções reais de um típico 

projeto de prestação de serviço de TI; valores estes que não haviam sido capturados quando 

foi aplicado o método tradicional do VPL para o mesmo projeto. 

Importante ressaltar que, ao longo do exemplo numérico apresentado para analisar a 

aplicação da TOR, com o intuito de simplificar o estudo, foram consideradas algumas 

premissas que seriam trabalhosas e algumas até complexas de se estimar, tais como, as 

probabilidades de crescimento ou redução dos fluxos de caixa do projeto que geram os fluxos 

de caixa livres apresentados no método tradicional do VPL, fatores de crescimento e redução 

dos fluxos de caixa do projeto em cada período, valores de resgate dos ativos desmobilizados, 

relação do percentual de crescimento e redução dos fluxos de caixa com as mudanças de 

escalas operacionais. 

Como o resultado final da avaliação de um projeto pelo método da TOR é sempre 

igualou superior ao resultado encontrado pelo método tradicional do VPL (a menos que 

exista alguma porção vendida - contratos assimétricos, por exemplo), eventualmente, a TOR é 

criticada por superestimar projetos, aumentando os riscos dos investidores. No entanto, assim 
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como o VPL, a TOR é um método matemático cujos resultados dependem fundamentalmente 

de suas premissas. 

As limitações dos métodos de análise quantitativa e a subjetividade são sérios 

inconvenientes na estimação dos parâmetros encontrados nas premissas, não somente no 

modelo da TOR, mas de qualquer modelo matemático. Este trabalho não deu foco nesta área, 

pois o objetivo deste estudo foi estudar os conceitos e aplicabilidade do modelo da TOR. 

Embora as opções reais possam ser bastante complexas, e embora as abordagens que 

aproximam as equações diferenciais parciais resultem em avaliações mais acuradas, foi 

possível verificar que, abordagens que aproximam diretamente o processo estocástico, como o 

modelo binomial, são bastante viáveis para fins práticos, com a vantagem de serem bastante 

intuitivas. 

Como foi visto, a Teoria das Opções Reais, quando aplicada a projetos de 

investimentos em geral, integra planejamento estratégico e análise de investimentos, pois 

considera analiticamente as flexibilidades gerenciais não apenas no presente mas também no 

futuro, sob a condição de maximização de valor. 

Quando se avalia projetos de investimento que possuem opções reais significativas 

através da metodologia do VPL tradicional, fatalmente obtém-se uma estimativa muito baixa 

de seu valor. O enfoque da TOR amplia os horizontes de análise ao propor um VPL 

expandido, no qual o valor da oportunidade de investimentos mostra explicitamente o valor 

do VPL estático mais o prêmio da opção, refletindo o valor da flexibilidade gerencial. 

No entanto, apesar dos diversos estudos recentes sobre a TOR, ainda é escassa a 

bibliografia especializada neste assunto, principalmente se comparada à bibliografia 

disponível sobre o VPL, cujos conceitos e técnicas de aplicação já estão amplamente 

difundidos, a nível mundial, entre os líderes da grande maioria das organizações comerciais. 
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Além disto, atualmente, a área onde a Teoria das Opções é mais largamente utilizada, 

consiste em recursos naturais, pois os preços dos ativos-objetos podem ser obtidos 

diretamente no mercado; embora a TOR também, já tenha encontrado grande aplicabilidade 

em Pesquisa e Desenvolvimento, avaliação de terrenos, estratégia internacional, flexibilidade 

entre matéria prima e produtos. 

A Tecnologia da Informação (TI) por sua vez, está bastante amadurecida tecnicamente 

e a importância da TI no domínio dos negócios está ganhando um peso cada vez maior, e, 

apesar das iniciativas de emprego de TI virem das áreas de negócio, o ferramental para avaliar 

investimentos em TI não tem sido adequado, porque não contempla as variáveis de negócio. 

No caso de empresas prestadoras de ser serviço de TI, a necessidade de tratar as 

iniciativas de TI como iniciativas de negócio tem amenizado as incertezas frente às 

oportunidades de prestar serviços de TI, mas não tem sido suficiente para dimensionar o valor 

que cada serviço prestado de TI têm agregado às organizações. 

5.2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta dissertação pretendeu mostrar que a TOR é a alternativa mais adequada na 

avaliação de projeto de investimentos em prestação de serviços de Tecnologia da Informação 

em comparação com o tradicional método do cálculo do VPL. 

A conclusão que o autor chega ao fim desta tese é que, na verdade, a TOR não 

substitui o VPL, mas complementa-o; e por isso, seria mais correto perguntar, se no caso do 

segmento de prestação de serviços de TI, existem opções relevantes que justifiquem o cálculo 
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das mesmas, pois neste caso, a TOR seria o método adequado para a quantificação do valor 

destas opções. 

O segmento de prestação de serviços de TI é tão amplo, que certamente pode ser 

divido em mercados e produtos/serviços tão específicos que poderiam ser classificados 

também como segmentos. 

Por exemplo, existem empresas prestadoras de servIços de TI que são capazes de 

processar e gerenciar toda a demanda computacional de vários clientes em seu gigantesco 

CPD ( que foi o caso estudado). Mas além disto, outras empresas prestadoras de serviços de 

TI podem se especializar em gerenciar todo o parque de estações de trabalho (programas e 

máquinas) com ferramentas de automação de escritório (editores de texto, planilhas 

eletrônicas, etc) de vários clientes (algumas empresas no Brasil possuem mais de 10 mil 

estações). Por sua vez, várias prestadoras de serviços de TI são especializadas em manter e 

desenvolver os sistemas de informações de outras empresas, ou mesmo instalar e manter 

complexos pacotes de gestão. Algumas são especializadas em consultorias/auditorias em 

segurança, recuperação de desastres ou planejamento estratégico de TI. 

Cada um dos serviços acima pode ser considerado um segmento dentro do mercado de 

TI, e cada vez que uma empresa prestadora de serviços de TI entrega uma proposta de negócio 

a um cliente, trata-se de um projeto de investimento que em muitas situações possuirá opções 

(ou flexibilidades gerenciais) relevantes tanto para o prestador quanto para o cliente. 

O autor acredita que a empresa de TI que conhecer o método da TOR como 

complemento do VPL para possível utilização em suas análises de projetos de investimentos, 

naturalmente estará mais atenta na identificação das opções existentes no seu projeto, e a 

partir daí, decidirá se deverá ou não, complementar sua análise do VPL, dependendo da 

relevância das opções encontradas. 
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No entanto, vale ressaltar o risco, que no ponto de vista do autor fragiliza o método da 

TOR, de se identificar opções no projeto que não são tão "reais". Não é difícil criar opções 

reais (ou flexibilidades gerencias) em um cenário futuro de um projeto de investimento de TI. 

Ou seja, a linha que divide opções reais relevantes de opções reais duvidosas é muito tênue. A 

distinção de cada lado desta fronteira exigirá muita atenção dos investidores. 

Mas, talvez esta habilidade exigida dos analistas de investimento de projetos de TI 

para a utilização adequada do método da TOR, faça deste método algo ainda mais valioso, ao 

demandar o talento humano como ingrediente principal para o sucesso na avaliação dos 

projetos de TI das empresas. 

Em suma, o autor conclui que a TOR é, certamente, um método revolucionário de 

avaliação de projetos de investimento que complementa o método tradicional do VPL, e que é 

perfeitamente aplicável a projetos de investimentos na prestação de serviços de TI. No 

entanto, como qualquer outro método, a sua efetividade depende fundamentalmente da 

competência e sabedoria de quem o utiliza, e estes atributos são adquiridos quando 

entendemos seus conceitos mais do que quando simplesmente aprendemos a utilizá-lo. 
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