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Resumo: Apresenta a Teoria de Opções como ferramenta para avaliação de projetos de
investimento, podendo combinar as decisões financeiras e estratégicas, diferentemente
do método tradicional de Fluxo de Caixa Descontado. Introduz o conceito de opção
financeira e apresenta os modelos binomial e de Black & Scholes, indicando a analogia
entre as opções financeiras e as opções reais. Estas tem como características básicas a
irreversibilidade, a flexibilidade na gestão e a incerteza. Apresenta as aplicações da
Teoria de Opções, principalmente nas opções de esperar, na opção de crescimento, na
opção de trocar (flexibilidade) e na opção de abandono. Discute as aplicações em casos
de fusões e aquisições, em direitos de poluir, na avaliação do terreno como opção de
construir, na avaliação de uma mina de cobre e no método de aproximação analítica da
opção americana com dividendos. Aplica a aproximação analítica da opção americana
em uma planta de esmagamento de soja, para determinar a margem crítica abaixo do
qual há valor para a opção de esperar e acima do qual há valor na opção de abandonar.
Aplica a mesma aproximação em um prédio semi-construído, cuja construção está
interrompida, para descobrir o valor da opção de esperar.
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Prefácio

Esse trabalho visa discutir o método de avaliação de ativos segundo modelo de opções e

mostrar duas aplicações práticas. A motivação do tema teve origem no tratamento

inadequado da incerteza do modelo tradicional de avaliação (Fluxo de Caixa Descontado

- FCD ou "Discounted Cash Flow"). O modelo de opções tem a grande vantagem de

não depender das preferências por risco de quem avalia. Além disso, a metodologia de

opções se propõe a avaliar os projetos estratégicos das empresas, que são de dificil

mensuração pelo método tradicional. Diferente do modelo tradicional, permite formular

regras de decisão frente à flexibilidade, opção de esperar e opção de crescimento,

indicando, em alguns casos, decisões contrárias ao primeiro modelo, sobretudo em casos

com valor presente líquido negativo.

o modelo de avaliação de ativos pela metodologia de precificação de opções ganha

importância na atualidade devido à evolução do conhecimento em relação à incerteza. A

grande vantagem dessa metodologia é o tratamento da incerteza. Sua aplicação,

entretanto, é ainda limitada a casos específicos, o que também contribuiu para despertar

o interesse na exploração do tema.

A dissertação é dividida em cinco capítulos. O primeiro capítulo é uma apresentação do

modelo de opções financeiras, seus conceitos, suas variáveis e soluções. Apresento as

soluções de Black & Scholes, que marcou a evolução do uso dessa metodologia e o

modelo binomial, de Cox, Ross e Rubinstein, de mais fácil compreensão.

No capítulo II é apresentado o modelo de precificação de opções reais, onde se discute

as suas vantagens e desvantagens em relação ao modelo tradicional. Mostra a forma de

resolução do modelo de opções "Contingent Claim Analysis" (CCA). Introduz exemplos

simples de uso da metodologia e mostra usos pouco mais complexos da teoria das

opções, como opção de crescimento ("growth option"), flexibilidade e opção de

abandono.

viii



o capítulo IH expõe modelos clássicos de avaliação da Teoria de Opções ("Options

Price Theory"). No primeiro item se elabora uma justificativa da atual tendência mundial

de fusões e aquisições. Em seguida, o conceito de direito de poluir é discutido com os

argumentos da Teoria de Opções. O terceiro item mostra diferentes abordagens dessa

teoria na avaliação de imóveis. O modelo de avaliação de uma mina de cobre (Brenan &

Schawtz) é apresentado no item quatro. O item cinco contém a aproximação analítica da

opção americana com distribuição de dividendos de Barone-Adesi e Whaley.

O quarto capítulo mostra as análises da Teoria de Opções aplicada em casos brasileiros.

Analisamos o caso de uma planta de esmagamento de soja e seu setor de atuação. O

objetivo é indicar o valor da espera quando a planta estiver funcionando abaixo de uma

margem crítica ou mesmo se estiver parada. Também analisamos o caso do edifício

semi-construído da Eletropaulo, na zona sul de São Paulo. Essa estrutura está parada

desde 1995. A análise indica se há valor na opção de esperar para terminar a construção

e disponibilizá-lo ao uso.

No capítulo cinco são apresentadas as conclusões. Indica os valores da opção de esperar

para os casos propostos quando o preço do ativo-objeto estiver abaixo de seu valor

crítico.
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Capo I - Introdução

Este capítulo tem o objetivo de apresentar o modelo de precificação de opções financeiras,

mostrando conceitos básicos e as principais variáveis que compõem o modelo. Introduz as

soluções de Black & Scholes, que marcou a evolução do uso dessa metodologia e o modelo

binomial, de Cox, Ross e Rubinstein, de mais fácil compreensão.

1. Conceito de Opção

Cox, Ross e Rubinstein (1979) definem opção como um título que dá ao proprietário o

direito de negociar um determinado número de ações a um preço fixo e a um determinado

tempo, podendo ser negociado antes desse prazo limite. O ato de proceder a transação é

denominado exercício da opção.

As opções fazem parte do gênero derivativos que podem ser divididos em três títulos:

1 - Futuros e Contratos a Termo;

2 - Opções e

3 - Swaps.

Um derivativo, segundo Hull (1997), é um instrumento financeiro cujo valor depende dos

valores de outros ativos, com variáveis mais básicas. Opção é uma espécie de derivativo

que dá ao seu proprietário o direito de fazer alguma coisa no futuro, não o obrigando, o que

distingue a opção dos outros derivativos, como futuros e contratos a termo, onde o

possuidor é obrigado a comprar ou vender o ativo-objeto. Diferentemente dos outros

derivativos, há custos de entrada em um contrato de opção.

Assim opção é um direito do proprietário e não um dever ou obrigação, de exercer a

compra ou venda do ativo-objeto em uma determinada data, podendo não ser exercida caso

não seja conveniente ao proprietário. As opções podem ser usadas como um seguro.

Através desse seguro pode-se limitar as perdas possíveis pela posse do ativo-objeto sem
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limitar os ganhos de uma possível valorização do produto. A possibilidade de ser usada

como "hedge" é, sem dúvida, uma causa do crescimento da importância do uso desses

instrumentos financeiros.

Uma opção será de compra ("call", em inglês), quando o direito vendido é o de comprar o

ativo-objeto a um dado preço de exercício. Será de venda ("put", em inglês), quando o

direito vendido é o de vender o ativo objeto a um determinado preço de exercício.

Histórico

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 Po/ical Economy,

com contribuição significativa posterior de Robert C. Merton, que, com Scholes, dividiu o

Prêmio Nobel de Economia em 1997. As opções em ações foram negociadas em 1973, pela

primeira vez. Desde então, houve crescimento acelerado no mercado de opções.

Opção Européia e Opção Americana

As opções são ainda divididas em européias e amencanas. As opções européias não

permitem o exercício antecipado, ou seja, só poderão ser exercidas na data do vencimento.

Diferem portanto, das opções americanas que permitem o exercício em qualquer momento

entre o lançamento e a data do vencimento. Essa implicação acarreta aumento considerável

da complexidade na metodologia de avaliação de opções.
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Segundo Black and Scholes (1973) uma opção é um título que dá o direito de comprar ou

vender um ativo, sujeito a certas condições, dentro de um período específico de tempo.

Uma opção americana pode ser exercida em qualquer tempo antes do prazo de vencimento.

Uma opção européia só pode ser exercida na data do vencimento. O preço pago pelo ativo

quando a opção é exercida é chamado de preço de exercício ou "strike price".

A maioria das opções negociadas são amencanas. Entretanto, opções européias são

geralmente mais fáceis de serem analisadas. Algumas propriedades das opções americanas

são freqüentemente deduzidas de opções européias. Para se determinar as regiões onde uma

opção é exercida ou vale a pena ser exercida pode ter como referência os gráficos abaixo.

No eixo vertical mede-se o lucro na posse da opção e no horizontal o valor do ativo-objeto,

sendo X o preço de exercício.

Modelos de Operações com Opções

Lucro Lucro

Compra de CALL

X Preço Ação

Venda de CALL

Lucro. Lucro

X Preço Ação

Compra de PUT Venda dePUT

2. Variáveis Importantes na avaliação de uma Opção

As variáveis que compõem a avaliação de uma opção são: preço do ativo-objeto, preço de

exercício, taxa de juros livre de risco, volatilidade, tempo até o exercício e dividendos,

Hull (1997) analisa o impacto de cada variável no seguinte quadro:
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Tabela l.1

Opção de Compra Opção de Venda
Européia Americana Européia Americana

Preço da ação + + - -
Preço de exercício - - + +
Tempo até o exercício ? + ? +
Volatilidade + + + +
Taxa livre de risco + + - -
Dividendos - - + +

o preço da ação influencia positivamente as opções de compra e negativamente as opções

de venda. Deriva dessa afirmação os conceitos "at the money", "out of the money" e "in the

money", que relaciona a maior probabilidade de exercício da opção quando o preço do

ativo-objeto é bem mais elevado que o preço de exercício, caso de opção de compra

mostrada abaixo e caracterizada como "deep in the money". Quando o preço do ativo-

objeto está próximo do preço do exercício, tem-se "in the money" e quando bem abaixo,

"out ofthe money".

Figura 1

Lucro

OUt of the money In themoney

Preço Ação

o tempo até o exercício tem impacto positivo nas opções americanas e impacto incerto nas

opções européias. Isto pode ser comprovado na comparação entre duas opções européias de

um mês e de dois meses. Se houver a possibilidade de distribuição de dividendos após o

primeiro exercício, a opção mais longa poderá valer menos que a mais curta.

A volatilidade tem correlação positiva em todas as opções. Quanto maior a incerteza, mais

valioso o direito de comprar ou de vender um ativo-objeto no futuro.
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A taxa de juros livre de risco tem efeitos diferentes nas opções de compra e nas opções de

venda, segundo Hull (1997). Nessas, quando se aumenta a taxa de juros aumenta-se

também a taxa esperada de crescimento do preço da ação. Entretanto, diminui o valor

presente dos fluxos de caixa recebidos pelo possuidor da opção. Ambos efeitos são

negativos para os valores das "puts". No caso das "calls", o primeiro efeito é positivo e o

segundo negativo, sendo que predomina o primeiro efeito. Na prática, com relação aos

preços das ações, quando a taxa de juros aumenta, o preço das ações diminui.

Dividendos tem o efeito de reduzir o preço do ativo-objeto após sua distribuição. É, dessa

forma, positivo para os detentores de opções de venda e negativo para os detentores de

opções de compra.

3. A paridade entre a opção de compra e a opção de venda (put and Call Parity)

A paridade da opção de compra européia e opção de venda européia pode ser explicada

com a formação de dois portfolios. Suponha por exemplo:

Portfolio 1: uma "call" européia mais dinheiro no valor de Xe-r(T-t)

Portfolio 2: uma "put" européia mais uma ação

Em T, ambos os porfolios valem:

max (ST, X)

Como são opções européias não podem ser exercidas antes do exercício. Os portfolios

devem ter o mesmo valor hoje. Significa que:

c + Xe-r(T-t) = p +S (1.1)

Essa relação é conhecida como paridade da opção de compra e opção de venda ("put-call

parity"). Caso a equação não seja validada haverá oportunidades de arbitragem.
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Arbitragem, segundo Hull (1997) é o ganho imediato, sem nenhum risco, por transações

realizadas em mercados financeiros ao mesmo tempo.

4. Precificação de opções: o modelo Binomial

Desenvolvido por Cox, Ross e Rubinstein (1979), posterior ao modelo "Black and Scholes"

(BS), o modelo Binomial mostra de maneira mais intuitiva e menos computacional, 'a

avaliação com base neutra ao risco. Através de um modelo discreto, usa-se o conceito de

arbitragem para avaliar a opção de compra. Quando o número de intervalos tender ao

infinito, o modelo se aproximará de BS.

Conceitualmente, tem-se dois caminhos para o preço da ação, onde S é o preço da ação, uS

é o preço quando a ação subir e dS, o preço quando a ação perder valor, sendo u> 1 e d<l.

/ uSS"
dS

Temos como premissas:

a taxa de juros é constante

indivíduos podem tomar emprestado ou emprestar quanto desejarem a esta taxa.

não há custos de transação, impostos ou necessidade de depositar margem.

indivíduos podem vender a descoberto qualquer título e receber o fluxo de caixa dessa

venda.

Se assumirmos que r será um mais a taxa de juros livre de risco de um período, teremos que

u > r > d. Se essas inequações não perdurarem haverá possibilidade de

arbitragem. Assumindo que o exercício será no próximo período, teremos dois resultados

para a opção de compra
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/ Cu = max[O, uS - K] com probabilidade qC" Cd = max[O, dS - K] com probabilidade q - 1

Suponhamos que exista um portfolio de Llações e de B dólares investidos a taxa r. Teremos

que:

LlS +B

< t.uS + rB, com probabilidade q

LldS + rB, com probabilidade q - 1

LluS + rB = Cu (1.2)

LldS + rB = Ca (1.3)

Resolvendo as duas equações, para as variáveis B e Ll:

Ll=CU-Cd

(u-d)S (l.4)

B = uCd -dCu (1.5)
(u -d)r

Com Ll e B escolhidos dessa forma, teremos um portfolio com "hedge" (seguro), cujo valor

independe dos estados da natureza. Assim C, não poderá ser menor ou maior que o

portfolio de "hedge" LlS + B, com risco de haver possibilidade de arbitragem. Dessa forma

teremos que:

c = !::,.S + B (1.6)

C= Cu -Cd + uCd -dCu (1.7)
u -d (u -d)r

c;[(:=~)c. +(==~)cJ}r (1.8)
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Se esse valor for superior a S - K, e se não, C = S - K. Se assumirmos que p é a

probabilidade neutra ao risco:

r-d u-r (1.9)
p=-- l-p=--

u-d u-d

Podemos escrever:

c = [pCII + (1- p)CdJ/r (1.10)

É fácil de se perceber que C será sempre maior que S - K, quando não há distribuição de

dividendos, enquanto a taxa de juros for positiva.

Há várias considerações a serem feitas:

Em primeiro, 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 de preços. Em outras palavras, as probabilidades subjetivas quanto a

alta ou baixa do ativo-objeto não interfere na avaliação de C. Os investidores acreditam

na relação entre C, S, u, der.

Segundo, o valor da opção de compra 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 oportunidades de arbitragem.

Em terceiro, o valor da opção de compra depende do valor da ação, da volatilidade e da

taxa de juros livre de risco.

O número p é sempre maior que zero e menor que um, tendo, portanto, característica de

probabilidade. Na prática o número p se aproximará de q se os investidores forem

neutros ao risco.

r-dquS +(1-q)dS =rS ~ q =-- =P (1.11)
u-d

) A independência da probabilidade dos estados na avaliação de uma opção de compra será importante para a
caracterização da superioridade da metodologia apresentada nesse trabalho em relação à avaliação tradicional
(nota do autor)
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o valor da "call" pode então ser interpretado como o valor futuro da ação descontado em

um mundo neutro ao risco. Quando para n períodos, temos, depois de várias etapas (Cox,

Ross e Rubinstein, 1979 p. 237):

C=[±(.I n~ .I}i(l_p)n-i[Uidn-iS-KJ]lrn (1.12)
i=« J.(n J).

Se assumirmos que n por ser dividido em infinitos subintervalos, então a fórmula acima

tenderá à fórmula de Black & Scholes. Não é propósito deste trabalho a discussão desse

caminho indicado em Cox, Ross e Rubinstein (1979).

5. O modelo Black & Scholes

Desenvolvido por Fischer Black e Myron Scholes, com contribuição significativa de Robert

C. Merton, o modelo Black & Scholes (1973) marcou a Teoria das Finanças e a evolução

dos mercados financeiros e de derivativos. Em 1997, Scholes e Merton foram premiados

com o Prêmio Nobel de Economia.

São condições ideais da derivação de Black & Scholes:

A taxa de juros de curto prazo é conhecida e constante ao longo do tempo

O preço da ação segue um movimento randômico em tempo contínuo com variância

proporcional ao quadrado do preço da ação. A distribuição é, portanto, lognormal. A

variância do retomo da ação ao longo do tempo é constante.

A ação não paga dividendos ou outras remunerações.

A opção é européia, isto é, só será exercida na maturidade.

Não há custos de transação e nem de tributação. As ações são perfeitamente divisíveis.

É possível tomar emprestado à taxa de juros de curto prazo.

Não há penalidades para vender a descoberto.

Não existem requerimentos de margens de garantia.

9



Não existem arbitragens sem risco.

A negociação é contínua

Dadas as premissas podemos derivar a equação de B&S e assumirmos um investidor com

atitude neutra em relação ao risco. BS assumem que o preço da ação segue um movimento

Geométrico Browniano (MGB), um processo estocástico com média /J. e variância ri, e

onde dz é determinado como uma distribuição normal padrão com média Oe desvio padrão

l1z = (At)lI2. Teremos como variação instantânea da ação

dS = /J.Sdt+ crSdz (1.13)

Assumindo que c = f(S,t) e usando o lema de Itô, pode-se provar (HuIl 1997 p.225-227)

que:

Um portfolio livre de risco será a venda de um derivativo e a compra de õf/õS de ações (da

mesma forma que se formou o portfolio livre de risco do modelo binomial com A = Of/õS).

O portfolio II será composto de:

II = -f + (õflõS)S e (1.15)

AlI = -Af + (õflõS)AS (1.16)

Substituindo as equações anteriores (1.13 e 1.14) na equação acima teremos:

( õf 1 õ
2f 2 2J (1 17)A7t= ------cr S At .

õt 2 õS2

Assumindo que não haja possibilidade de arbitragem, AlI = rllát, isto é, o portfolio livre de

risco terá o retorno da taxa de juros livre de risco. Tem-se que,
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Esta é uma equação diferencial parcial não estocástica com várias soluções. A principal

condição de contorno para a resolução do valor da opção de compra européia é:

F(S, T) = max (O, ST- X) (1.20)

A solução para a opção de compra é dada por

-Onde,

d, = ln(S / X) + (r + a2
/ 2)(T - t) (1.22)

a,JT - t

_ ln(S/X) + (r - a 2 /2)(T - t) _ ~
d ; - - dI - a-vT - t (1.23)a.JT=t

Onde N(x) é a função de distribuição de probabilidade acumulada de uma variável com

distribuição normal com média zero e desvio padrão 1 (isto é, a probabilidade que tal

variável seja menor que x. A expressão N(d2) é a probabilidade de que a opção seja

exercida em um mundo de risco neutro.

A avaliação com base na neutralidade em relação ao risco fundamenta-se na ausência da

tendência de crescimento do preço da ação dada por J..I. que foi expurgada da fórmula com a
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diferenciação da função. As soluções apresentadas entretanto, são válidas em qualquer

mundo, mesmo que não se assuma o princípio da neutralidade ao risco. A explicação é que

a expectativa de crescimento do valor da ação muda a taxa de desconto do fluxo de caixa

relacionado com essa companhia, anulando o primeiro efeito.

Segundo Merton (1973), se assumirmos que "q" é o "dividend yield", isto é, a taxa de

dividendos que será reinvestida em ações, podemos substituir S por Se"'l(T-t)na fórmula

(1.21). Teremos:

c = Se-q(T-/) N(d
l
) - Xe-r(T-/) N(d

2
) (1.24)

In(S / X) + (r - q + a2 /2)(T - t) (1.25)
dI =--~--~~--~----~~--~. a.JT - t

:....ln(S/X)+(r-q-a2 /2)(T-t) _ ~ (1.26)
d; - - d , -a~T-t

a.JT- t

6. Analogia entre opções financeiras e opções reais

Apresentados os conceitos da teoria das opções financeiras, usamos esse item para

introduzir algumas comparações com as opções reais. Estas podem ser definidas como o

direito e não uma obrigação de realizar algum ato, que pode ser esperar, contratar,

abandonar, adiar, construir, trocar e outros, a um determinado tempo no futuro. Por

exemplo, um terreno pode ser interpretado como uma opção de construir que poderá ser

exercido pelo proprietário quando lhe convier. O valor do terreno pode então ser medido

por essa teoria.

Segundo Minardi (1996, p.44), seguindo Sick, e Ankum e Smit, as opções reais podem ser

precificadas de maneira análoga às opções financeiras, enfatizando a maior complexidade

das primeiras. As diferenças são:
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A menor longevidade das opções financeiras, em média menor que um ano. Opções

reais podem ser perpétuas.

Dada a primeira característica das opções financeiras de prazo de exercício mais curto,

o custo de não as exercer antecipadamente, antes do vencimento, é menos crítico em

relação às opções reais.

A comercialização dos ativos-objeto de opções financeiras é mais ampla, sem risco de

preços negativos. No caso de opções reais, além da possibilidade de preços negativos,

os ativos-objeto podem muitas vezes não ser negociados no mercado.

As opções reais geralmente são compostas, não ficando restritas a um ativo-objeto e um

preço do exercício, como é o caso de opções financeiras. Podem combinar uma opção

de esperar, com opções de expansão, de contratação.

Há exclusividade do investidor em relação às opções financeiras. O mesmo não ocorre

com opções reais, que dependerão da estrutura de mercado. Em mercados competitivos,

a empresa não será a única a ter oportunidade de investimento.

o mercado financeiro, em virtude de sua eficiência, ajusta os preços rapidamente,

refletindo todas as informações presentes. O mercado de bens e serviços é menos

eficiente que os mercados financeiros, permitindo a uma companhia retornos acima da

média por muito tempo, enquanto mantiver vantagem competitiva.
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Capo n- Opções Reais

Neste capítulo é apresentado o modelo de precificação de opções reais, onde se discute as

suas vantagens e desvantagens em relação ao modelo tradicional (FCD). Mostra a

metodologia da "Contingent Claim Analysis" (CCA) como forma de resolução do modelo

de opções. Introduz exemplos simples de uso da metodologia e mostra usos pouco mais

complexos da teoria das opções, como opção de crescimento ("growth option"),

flexibilidade e opção de abandono.

1. O modelo de avaliação de opções reais

Segundo Pindyck (1997 p.6): "a teoria das opções enfatiza a incerteza e a trata

corretamente, enfocando sua natureza e implicações. A técnica de valor presente não o faz.

Por exemplo, os administradores perguntam: o que vai acontecer com os preços do

petróleo, com a demanda por eletricidade, com as taxas de juros? A pergunta certa seria: o

que poderia acontecer com os preços do petróleo? Os administradores em geral subestimam

a extensão da incerteza."

Dixit e Pindyck (1994), enfatizam três características básicas na avaliação de um

investimento segundo o modelo de opções reais. São eles:

Irreversib iIidade

Timing ou flexibilidade na gestão

Incerteza

a) Irreversibilidade

A maioria dos investimentos são irreversíveis. Isto quer dizer que o valor do investimento

não será completamente recuperado, caso o projeto não tenha sucesso ou mesmo em caso

de abandono ou desistência. O custo do investimento será parcial ou totalmente destruído.
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Quando existe a possibilidade da espera pela decisão sobre projetos irreversíveis, cria-se

uma opção sobre o projeto, que pode ser denominada "call option", isto é, dão ao possuidor

da opção o direito e não a obrigação de investir no projeto. O gestor da opção poderá

receber novas informações a respeito do projeto e com isso diminuir a incerteza sobre o

investimento. Por essa razão, existe valor na opção de esperar que tentaremos mensurar.

McDonald e Siegel (1986) sobre a teoria de opções afirmam que a decisão de construir uma

planta é irreversível; a planta não será usada para nenhuma outra finalidade. A decisão de

adiar a construção, entretanto, é reversível. A assimetria, quando corretamente avaliada,

leva a regra que indica a construção da planta apenas se os beneficios excederem os custos

além de um certo valor positivo. O cálculo correto envolve comparações entre investir hoje

com o valor presente de se investir em todos os momentos futuros. É uma comparação de

exclusão mútua das alternativas.

Dixit e Pindyck (1984) insistem que a habilidade de postergar um investimento irreversível

pode afetar profundamente a decisão de investir. Isso invalida a regra de VPL, que postula

que se deve investir em um projeto quando o valor presente de seu fluxo de caixa for pelo

menos igual ao investimento. Essa regra, segundo os autores, não é correta porque ignora o

custo de oportunidade de se fazer o investimento agora e desistir da opção de esperar por

nova informação, como demonstrado anteriormente.

b) Timming ou flexibilidade na gestão.

Este item tem clara ligação com irreversibilidade. Quando se analisa projetos irreversíveis

deve-se considerar que há custos envolvidos com protelação, que podem ser, por exemplo,

risco de entrada de novos competidores ou perda de fluxo de caixa. O que se deve ponderar

entretanto, são os beneficios da espera por melhores informações. É importante ressaltar

que o "timming" tem valor porque o montante investido é irreversível. Alguns modelos

serão apresentados indicando os momentos mais apropriados da decisão de investir e ainda

valores críticos que evoluem com a espera e acima dos quais deve-se investir.
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c) Incerteza

Arnram e Kulatilaka (I999) entendem que muitos administradores omitem a incerteza no

planejamento estratégico. Entretanto, se a empresa estiver posicionada corretamente pode-

se tirar proveito da incerteza. Os projetos estratégicos só estarão expostos ao lado positivo

da incerteza. A incerteza poderá criar valor para a companhia.

Dias (I998), citando Levy & Samat definiu certeza como situações onde os investidores

conhecem com probabilidade 1 qual será o retomo de seu investimento no futuro. Portanto,

a incerteza origina-se quando uma seleção de valores, associados a estados da natureza,

podem acontecer com probabilidades positivas para ao menos dois diferentes valores.

A incerteza em relação ao futuro tem sempre dois lados, como por exemplo em relação ao

preço do petróleo, que poderá subir ou cair. Administradores racionais não são passivos.

Eles podem revisar os investimentos e as decisões operacionais como resposta às condições

de mercado, de modo a maximizar o valor para o acionista. Podem tirar proveito dos bons

tempos e se preparar para os tempos ruins. Dessa forma, os administradores adicionam

valor nas oportunidades de investimento, em momentos de incerteza.

A possibilidade de esperar permite que o administrador veja a evolução dos preços de

petróleo, por exemplo, antes de tomar a decisão irreversível de explorar um campo novo ou

de abandonar um campo de petróleo em atividade. Dessa forma, se o preço do petróleo cair,

o investimento no novo campo não será feito. Assim, o aumento da incerteza medida pela

volatilidade, aumentará o valor da opção de esperar.

Segundo Dias (I 998), há dois tipos de incertezas com efeitos opostos. A incerteza

econômica é correlacionada aos movimentos gerais da economia (movimentos de preços ou

de custos), como o movimento dos preços do petróleo. Esse movimento é considerado uma

incerteza exógena ao processo de decisão, isto é, o preço do petróleo não será alterado dada

sua decisão de investir. A incerteza econômica incentiva a decisão de esperar por melhores
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condições. Um VPL positivo não define uma decisão de investimento. É preciso que ele

esteja "deep in the money", conforme explicação no capítulo I..

A incerteza técnica, por outro lado, não é correlacionada com os movimentos gerais da

economia, sendo endógena ao processo de decisão. O exemplo pode ser a mesma reserva de

óleo, mas com relação aos aspectos técnicos. O volume da reserva, a quantidade de água e

de gás, permeabilidade média, e outras incertezas técnicas serão diminuídas com

investimentos passo a passo. Esse valor é chamado de preço sombra ("shadow value").

Pode-se afirmar que se deve investir em projetos com incerteza técnica, mesmo projetos

com VPL negativo. A incerteza técnica só diminuirá se o projeto estiver sendo

implementado, porque só depende das variáveis endógenas ao projeto.

Bad news principIe (princípio das más notícias)

Trata-se de uma indicação de que os administradores evitam as conseqüências do aspecto

negativo da incerteza, segundo Dixit e Pindyck (1994). Em outras palavras, a queda de

preços de petróleo, por exemplo. Se definirmos po· como o preço crítico que determina o

investimento no momento O. Veremos que Po· depende apenas do tamanho do movimento

de queda e não do tamanho do movimento de alta.

Suponha, então, que o preço inicial seja Po e no período seguinte o preço se toma:

(1+ u)Po Com probabilidade q
p. - <

J - (1- d)Po Com probabilidade 1 - q

Se atribuirmos taxa de juros de 10% no período, teremos como VPL no momento zero:

eo (1+u)Po ec (1- d)Po
NPV = -1-», +qL +(1-q)L---

/=0 (1.1)/ /=0 (1.1)/

NPV = -1+10[1.1+q(u+d)-d]Po

(2.1)

(2.2)

Por outro lado se esperarmos para avaliação no momento 1 teremos como VPL
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VPL = _1 {qmax[O,-I + 11(1+u)Po]+(1- q)max[O,-I + l1(1-d)Po]
l.1 (2.3)

o ponto de indiferença entre investir no momento zero e esperar acontecerá na faixa de Po

onde o investimento no momento 1 é garantido se o preço subir mas não se o preço cair.

Para simplificar a equação anterior nesse caso teremos:

VPL = ~[- 1+ 11(1+u)Pol (2.4)
l.1

Se igualarmos a equação acima com a equação [] e resolvendo por Po, teremos:

r: _I(~)( 0.1+ (1- q) ) (2.5)
o - l.1 0.1+ (1- q)(1- d)

Essa equação prova que Po· não depende de u, isto é, o tamanho do movimento de alta.

Apenas depende do tamanho do movimento de baixa e da probabilidade (l-q) de

movimento de baixa. Quando maior for d, maior será o preço crítico para investimento no

momento zero. Assim, é a magnitude da possibilidade de ocorrer "bad news" (más notícias)

que determina o incentivo de esperar.

2. Vantagens do modelo de opções e comparação com o fluxo de caixa descontado

A principal crítica das metodologias tradicionais (FCD e TIR) é que elas partem de um

ponto estático, não incluindo de maneira adequada a incerteza do futuro e ignorando os

efeitos sinérgicos dos projetos.
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A taxa interna de retomo (TIR ou "Internai Rate of Return"- IRR), segundo Van Horne/

(1992), em projetos mutuamente exclusivos, não elenca as principais oportunidades de

investimento porque as taxas de reinvestimento diferem entre os projetos. Projetos com TIR

maior requerem taxas de reinvestimento maiores. O VPL ou FCD, entretanto, tem a mesma

taxa de reinvestimento em todos os projetos, isto é, a taxa requerida de retomo. Além

disso, o método VPL é o único que considera os problemas de escala de investimento,

porque é medido em valor absoluto. Se o objetivo é maximização de valor, o único custo do

dinheiro teoricamente correto é a taxa requerida de retomo e portanto consistente com a

metodologia VPL.

Copeland e Weston (1992) indicam que as técnicas de orçamento devem privilegiar uma

regra essencial: maximização da riqueza do acionista. Essa regra pode ser dividida em

quatro outras:

Todos os fluxos de caixa devem ser considerados

Os fluxos devem ser descontados ao custo de oportunidade do capital

A técnica deve selecionar o projeto de maior maximização de riqueza para o acionista

dentre aqueles mutuamente exclusivos.

Administradores devem ser capazes de considerar um projeto independentemente de

todos os outros (princípio do valor adicionado)

A correta interpretação de taxa de reinvestimento é a mesma coisa que custo de

oportunidade do capital. O método TIR não desconta o fluxo de caixa pelo custo de

oportunidade do capital, desrespeitando a segunda regra. Além disso, o TIR desrespeita o

princípio do valor adicionado, diferentemente do método VPL.

Segundo Donaldson, citado por Trigeorgis (1995 p.82), embora tenha apelo teórico a

metodologia FCD ou VPL não fornece um modelo integrado de longo prazo considerando

alocação estratégica de recursos. Myers, também citado por Trigeorgis (1995, p.82), a

respeito de FCD, pondera que é dificil de se usar essa metodologia em situações que

2 Van Home (1992) considera, entretanto, que, para alguns administradores, TIR é mais fácil de ser
interpretada. Quando não há necessidade de se especificar a taxa requerida de retomo, a TIR permite
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envolvam objetivos múltiplos, interdependências ou sinergias e atributos qualitativos

únicos. Destaca as ineficiências de estimação:

A subjetividade da taxa de desconto

O período de projeção e o fluxo de caixa no final do período de projeção

O impacto desse projeto na companhia.

Os impactos do projeto em investimentos futuros.

A comparação adequada, segundo Dixit e Pindyck (1994) seria o VPL hoje com um VPL

daqui a um ano, dois anos, três anos, e assim sucessivamente, até se encontrar o momento

ótimo da decisão de investir.

Brenan e Schwartz (1985) definiram o fluxo de caixa descontado como uma técnica de

avaliação com certeza, e conceituaram-na como fluxos de caixa esperados de um projeto de

investimento que são descontados por uma taxa de desconto julgada apropriada pelo risco,

e onde o valor presente é comparado ao custo. "A inadequação desta técnica é largamente

conhecida, embora não largamente discutida. A deficiência mais óbvia é a negligência da

natureza estocástica dos preços e as possíveis respostas gerenciais a essas variações".

Ponderando sobre as decorrências da aplicação em larga escala do modelo FCD, Hayes e

Garvin (1992) identificaram que os gastos com pesquisa e desenvolvimento reduziram-se

significativamente, nos Estados Unidos. Os gastos com P&D deflacionados pela inflação

em relação ao Pffi diminuíram sensivelmente entre 1967 e 1978. Em 1978 representavam

apenas dois terços dos gastos de 1960. As prováveis explicações para estes fatos decorrem

de: 1- Teorias de administração, privilegiando o curto prazo, inclusive com a ascensão

profissional de jovens com interesses imediatos em suas performances; 2- Teorias

relacionadas ao ambiente, como inflação, regulamentações do Estado e outras; e ainda 3 -

Teorias financeiras, tanto através do aumento de fusões e aquisições, quanto na

metodologia de avaliação, atribuindo ao FCD as principais decisões de investimento. Esta

comparação mais satisfatória. Quando não há muitos projetos mutuamente exclusivos ou projetos com fluxo
de caixa com várias inversões de sinais, o método TIR pode ser usado com razoável eficiência.
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última razão parece ser a mais próxima da explicação, inclusive com taxas de desconto

cada vez mais altas.

Trigeorgis (1995) afirma que a criação de valor e a posição competitiva da empresa é

criticamente determinada pela alocação de recursos e avaliação apropriada das alternativas

de investimento. Vai mais longe. Afirma que embora as empresas americanas tenham

técnicas quantitativas mais poderosas, como FCD, por exemplo, elas vem perdendo posição

competitiva em relação às empresas japonesas e alemãs, em décadas recentes. Um número

crescente de administradores e acadêmicos estão convencidos que o método tradicional

(FCD) tem falhado por não capturar a flexibilidade de gestão para adaptar e revisar

decisões a posteriori em resposta às mudanças de mercado. Em um mundo de constante

mudança e sempre incerto, a flexibilidade de operação e capacidade adaptativa da estratégia

se tomou vital para decidir sobre oportunidades de investimento e limitar prejuízos em

mercados adversos.

Segundo Dixit e Pindyck (1994), opções são oportunidades, ou direitos de exploração de

resultados ou de tomar certas medidas no futuro. Dessa forma, investimentos em

Marketing, em P&D, em fusões e aquisições, podem ser consideradas opções. Pode ser

ilustrado da seguinte forma, conforme Trigeorgis (1995). Parece certo que existe valor em

esperar por melhores informações, que não está presente no FCD.

VPL expandido = VPL estático + Opção

O que também indica que o valor da opção deve ser considerado como custo do projeto,

isto é, a decisão de investimento agora significa o exercício da opção e consequentemente

sua morte:

VPL estático = VPL expandido - Opção
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OpçOes reais
aumentamo
valor do
projeto

OpçOes Reais

" •••• M:ldelo Tradicional.•.•.

Incerteza

Segundo ilustração de Arnram e Kulatilaka (1999), que é mero exemplo, o aumento da

incerteza diminui o valor do projeto pela metodologia FCD mas por outro lado aumenta o

valor pela metodologia das opções.

Brealey & Myers (1991) ilustram a importância da avaliação através do modelo de opções

em projetos irreversíveis, do tipo agora ou nunca, onde é possível aguardar melhores

informações para a tomada de decisão. Mesmo que o projeto, tenha atualmente, VPL

negativo, isto não quer dizer que ele deve ser abandonado de imediato. Se esse projeto

depende do preço de uma commodity, cujo preço segue um movimento browniano

geométrico, indicando que os preços podem ser elevados em um momento futuro, esse

projeto passa a ter valor hoje, na forma da opção de investimento. O direito de investir

nesse projeto caso a commodity tenha um preço convidativo, podendo seu VPL ser positivo

no futuro.

Para Bjerksund e Ekem (1990), os problemas aparecem quando se usa o tradicional FCD

para avaliar projetos que envolvem incerteza e flexibilidade. As dificuldades são causadas

pelas interrelações simultâneas entre o fluxo de caixa esperado, a taxa de desconto ajustada

pelo risco, a estratégia ótima e os valores obtidos. A teoria de precificação de opções e

CCA oferecem consistente estrutura conceitual e ferramentas analíticas poderosas para

avaliar os projetos e as estratégias.
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Segundo Quigg (1995), o modelo de opções tem a vantagem de não depender das

preferências de risco de quem avalia.

Amram e Kulatilaka (1999) indicam que opções reais têm valor porque há uma

oportunidade de se decidir. Na data da decisão pode-se decidir a investir se houver

condições favoráveis. O resultado não é linear e essa não linearidade que dá valor a opção.

Deve ser usada quando:

Há uma decisão de investimento que dependa do valor de um ativo-objeto.

A incerteza for grande o bastante para que haja sensibilidade em esperar por mais

informação, evitando arrependimento do investimento irreversível.

Há oportunidades para uma opção de crescimento

A incerteza for suficientemente alta para considerar a flexibilidade.

Houver atualizações de projetos e correções da estratégia.

3. Solução por "Contingency Claim Analysis".

Segundo Dixit e Pindyck (1994), há dois tipos de soluções em otimização dinâmica com

incerteza: "contingency claim analysis" (CCA - apresentada neste trabalho) e programação

dinâmica 3 (anexo II), que basicamente levam às mesmas soluções na maioria dos casos,

mas partem de diferentes premissas como taxas de desconto, por exemplo.

A metodologia CCA é construída em pilares da Teoria das Finanças. Os projetos são

definidos como um fluxo de recursos ou de gastos, que varia ao longo do tempo e depende

da incerteza. Os direitos sobre esse fluxo de caixa positivo ou negativo tem valor de

mercado, quando o ativo tem valor de mercado. Mesmo que não negociado pode-se atingir

o valor estimado por ativos similares. Assim constrói-se um portfolio que replica a mesma

performance do ativo-objeto. A construção da combinação dos dois portfolios leva a taxa

de retomo livre de risco, caso contrário, haveria possibilidade de arbitragem.

3 A programação dinâmica consiste em trabalhar, a partir da solução final os caminhos anteriores até a
condição inicial, com o auxilio da computação. Cada nó de decisão se parece com o anterior, repetindo-se até
o final.
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A apresentação da metodologia pode ser iniciada da seguinte forma: suponha um fluxo de

caixa que dependa da variável x e que x segue um Movimento Geométrico Browniano.

dx = axdt +oxdz (2.6)

Onde a. é o parâmetro de crescimento, o é o parâmetro de variância, e dz é o incremento de

um processo de Wiemer padrão. Pode-se assumir, segundo Dixit e Pindyck (1994), que o

"output" pode ser negociado como um ativo nos mercados financeiros. Será exatamente o

caso quando o output for uma commodity como petróleo ou cobre. Assim, o ativo só estará

com os investidores se gerar alto retomo. Parte desse retomo será representado na forma de

apreciação a. e parte através de dividendos (indiretamente através do "convenience yield?"),

representado por Õ. Assumimos então que ~ = a. + Õ.

Esse retomo deverá ser suficiente para compensar o risco envolvido no projeto. Devemos

classificar esse risco como não diversificável, porque o mercado já oferece a eliminação do

risco diversificável ou não sistemático. Dessa forma é a covariância entre a taxa de retomo

do ativo com a taxa de retomo do mercado que determina o prêmio pelo risco. Se

assumirmos que r é a taxa de retomo livre de risco teremos como u:

~ = r +Q>crp.rm (2.7)

4 Convenience yield, segundo Hull (1997) é a medida de o quanto a posse física do ativo supera as vantagens
do detentor de um contrato futuro. Explica-se pela possibilidade de se obter lucro de escassez temporária ou
de manter o processo de produção em andamento. Pode ser definido como y, onde:

Onde u é a taxa de armazenagem medida por unidade do ativo-objeto. Reflete as expectativas do mercado em
relação a disponibilidade futura da commodity. Se os estoques estão altos, o convenience yield deve ser baixo.
Os estoques baixos pressionam para cima o convenience yield. Hull analisa ainda que o convenience yield
pode ser expresso pela expressão abaixo, onde m é a taxa de retorno esperada, e Ã o valor de mercado do
risco:

y=r+u= m+xs
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Onde <l> é um parâmetro agregado do mercado (o valor de mercado do risco) que é exógeno

a nossa análise e Pxm é o coeficiente de correlação entre os retornos de um ativo particular x

e o mercado m.

Pode-se encontrar o valor F(x,t) de uma empresa com fluxo de caixa 1t(x,t) através da

replicação de suas caracteristicas de retomo e risco usando ativos negociados de valores

conhecidos. Especificamente considere um dólar investido em um ativo livre de risco e

também compre n unidades do "output" da companhia. Esse portfolio custa (1 + nx)

dólares. Detenha por um pequeno intervalo de tempo dt. O ativo livre de risco pagará r dt,

enquanto o outro ativo pagará o dividendo nôxdt e um ganho de capital randômico de ndx +

na.xdt + noxdz. O retomo total por dólar investido será:

r+n(a.+ó)xd onx dz (2.8)1+--
1+nx 1+nx

Compare esse investimento com a posse do controle da empresa pelo mesmo intervalo de

tempo dt. A empresa custa F(x,t) para ser comprada. O dividendo é o lucro 1t(x,t)dt, que

não envolve incerteza já que x é conhecido quando a decisão inicial foi tomada. O ativo

também gera um ganho de capital randômico definido pelo Lema de Itô.

Por dólar investido temos:

1t(X,t)+F, (x,t) +a.xF,r(x, t) + tcr2x2F,tX (x, t) dt+ crxF,r(x,t) dz (2.10)
F(x,t) F(x,t)

Se o portfolio deve replicar o risco de possuir a empresa, deve-se escolher
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nx/(1+nx) = xFx(x,t)/ F(x,t) (2.11)

Entretanto, dois ativos com o mesmo risco devem render a mesma taxa de retomo:

(2.12)

l+nx

Substitiuindo por nx/(1 +nx), o lado direito da equação será.

r[1- XFx(X,t)] + (a +ô) xFx(x,t)
F(x,t) F(x,t) (2.13)

E, simplificando, a equação de retomo se toma uma equação diferencial parcial com o

valor:

Algebricamente há um meio mais claro de se mostrar a metodologia, com a formação do

portfolio com o projeto mais a venda da posição de n unidades da opção, que será

demonstrada adiante. Entretanto, a forma acima é mais direta e clara, segundo Dixit e

Pindyck (1994), para construir um portfolio replicado.

Para se elaborar a solução por essa metodologia, uma premissa fundamental é necessária.

As mudanças estocásticas em V devem ter o mesmo comportamento em uma ativo

negociado no mercado. Desse modo, o investidor poderá construir um portfolio livre de

risco, desde que ajustado no tempo, porque haverá correlação perfeita entre as mudanças

em V e no ativo-objeto. Isto é o mesmo que afirmar que os mercados são suficientemente

completos e que as decisões das direções das empresas não afetará a oportunidade

disponível aos investidores. Haverá casos entretanto em que não será possível encontrar

26



correlação perfeita entre o projeto e o ativo-objeto. Nesses casos as soluções deverão ser

encontradas através de programação dinâmica (anexo 11).

Vamos assumir que x seja o preço do ativo-objeto perfeitamente correlacionado com o

projeto V. Essa correlação é descrita por Pxm, que é igual a PVrn, correlação entre o mercado

e o projeto. Esse ativo não paga dividendos. Então o retomo total é de ganhos de capital.

dx = uxdt +oxdz (2.15)

dV = IJ.Vdt + crVdz
(2.16)

Onde IJ.é a taxa de retomo esperada. De acordo com o CAPM (Capital Asset Price Model)

IJ.reflete a o risco sistemático, não diversificável. Como explicado anteriormente,

Onde r é a taxa de retomo livre de risco e cj> é o preço de mercado do risco. Assim, IJ.é a

taxa de retomo ajustada pelo risco esperada pelos investidores do projeto V. Assumiremos

também que ex, a taxa que mede o ganho de capital, seja menor que IJ.,e o será a medida

dessa diferença (o = IJ.- ex) e que será positiva.

Se comparássemos V ao preço de uma ação, o seria a taxa de dividendos, e portanto IJ.é a

soma do ganho de capital ex, mais a taxa de dividendos O. Se o for zero, a opção terá

duração até o exercício, não sendo ótimo seu exercício antecipado, não havendo custo de se

manter a opção viva.

Para a solução proposta, IJ.é a taxa de retomo de se possuir o projeto já construído. O é o

custo de oportunidade de se manter a opção de esperar viva. Se o for zero, não há nenhum

custo de espera e não haverá exercício da opção. No lado oposto, quando o for muito

grande, o valor da opção será muito pequeno, porque o custo da espera também será
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grande. Se cS~ 00, então o valor da opção cai até zero e ao investidor restará uma única

decisão, investir agora ou nunca, passando a valer as regras do modelo VPL.

Assumindo que a taxa de retomo livre de risco, r, se manterá fixa, mesmo com mudanças

no mercado financeiro, assim como o valor de mercado do risco 4>, pode-se considerar o

impacto da mudança das variáveis na precificação da opção. Se por exemplo, se c for

elevado, aumenta-se o risco, devendo alterar a taxa de retomo u, provocando mudanças em

ô ou em a.

A solução será construída similarmente ao exemplo acima. Consideremos F(V) a opção de

investir no projeto V. Será montada um portfolio valendo F(V) e uma posição vendida em n

unidades do projeto V, medida por n = F'(V). O ativo x é perfeitamente correlacionado com

o projeto V. Também deve ser caracterizado que as mudanças nos valores provocam

mudanças em n, indicando que o portfolio deve ser constantemente rebalanceado. É assim

válido para pequenos intervalos dt.

A posição vendida no portfolio ocasionará o pagamento de cSVF'(V) dólares. Caso contrário

não haverá investidor na posição compradora do contrato. Um investidor com uma posição

comprada no projeto exigirá uma taxa de retomo ajustada pelo risco de I...lV que se divide

em cSV mais aVo Deter o portfolio por um período de tempo dt, renderá:

dF -F'(V)dV -cSVF'(V)dt (2.18)

A posição dF, pelo Lema de Itô é igual a:

dF = F'(V)dV ++F"(V)(dV)2 (2.19)

o retomo total do portfolio será igual a:

+F"(V)(dV)2 -cSVP(V)dt (2.20)
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Sabemos da equação 2.16 que (dV)2 = cr2V2dt. O retomo do portfolio se toma igual a:

!c2V 2F" (V)dt - Õ VF' (V)dt (2.21)

Esse retomo é livre de risco. Portanto, devemos igualar o retomo do portfolio a taxa livre

de risco. r[F - F'(V)V]dt. Assim, temos:

!cr2V2F"(V)dt-õVF'(V)dt = r[F -P(V)V]dt (2.22)

Dividindo por dt e rearranjando, temos:

~CT2V2F"(V) + (r - o)VF(V) - rF = O (2.23)
2

As condições de contorno abaixo são válidas para chegarmos a solução de F(V).

F(O) = O

F(V*) = V* - I

F'(V*) = 1

(2.24)

(2.25)

(2.26)

A pnmeira condição garante que V não será menor que zero, dada a condição de

estocasticidade. Assim, a opção de investir quando V = O não terá valor. A segunda

condição se refere ao momento do exercício. Se investir a empresa receberá V* - I. A

última condição se refere condição de continuidade. Se F(V) não for contínuo, poderá haver

um momento de melhor otimização.

A segunda condição ajuda na intuição do conceito. Escrevendo de outra forma V* - F(V*)

= I, podemos interpretar que quando a empresa investe, ela tem o valor do projeto V, mas

desiste do valor da oportunidade da espera, F(V). Tem assim, a diferença entre V* - F(V*).

O valor crítico para o investimento é V*, que iguala a função acima. De outra forma, V* =

F(V*) + I.
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Para se atingir a solução, temos que estimar uma função e determinar por substituição se ela

funciona. Por exemplo, para satisfazer a primeira condição temos:

F(V) = AVPI (2.27)

Onde A é uma constante a ser determinada e Pl> 1 é uma constante que depende dos

parâmetros r, Õ e 0". As duas outras condições auxiliam na resolução das demais variáveis.

Temos, substituindo e rearranjando:

Onde

A = (V * -I) /(V*Y'I = (p] _l).I3t-l /[$] )1311i3J-]] (2.29)

As equações nos dão os valores da oportunidade de investir e a ótima regra de

investimento, isto é, V*. É importante notar que, dado que Pl>l, PtI(Pl-l) > 1 e, portanto,

V*>I, indicando que a metodologia do VPL é errônea ao afirmar que quando V>I, deve-se

investir. Deve-se investir quando V>V*. A incerteza e a irreversibilidade adicionaram uma

diferença entre o valor crítico V* e o investimento I. O tamanho da diferença é PtI(Pl-I), e

será importante analisar os impactos de mudanças nas variáveis nessa diferença.

Os gráficos abaixo mostram as relações entre as variáveis apresentadas. O gráfico 2.1

indica que quanto maior o desvio padrão maior será o valor da opção de investir. Em outras

palavras, aumenta o valor da opção de esperar. Em O" = 0, não temos risco, portanto não há

valor na espera.
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o gráfico 22 relaciona o "dividend yield" com o valor da opção de investir, invertendo a

correlação. Quanto maior o "dividend yield", menor o valor da opção de investir, dando

maior incentivo ao exercício da opção, que acarretará maior fluxo de caixa.

o gráfico 2.3 relaciona o desvio padrão e o V* crítico com diferentes taxas de "dividend

yield". Quanto maior o desvio padrão, maior o V*. Essa relação é ainda mais crescente a

medida que se diminui o "dividend yield"
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No gráfico seguinte (2.4), a relação entre o V* e o "dividend yield" é inversa, ou seja,

decrescente. Essa relação se toma decrescente mais lentamente a medida que diminuímos o

desvio padrão.

Segundo Dixit e Pindyck (1994) as condições de contorno na CCA são baseadas na idéia de

que os investidores preferem o exercício ótimo da opção para maximizar o valor dos ativos.
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Na CCA a taxa requerida de retomo dos ativos é derivada dada a implicação de equilíbrio

geral. Esse método oferece melhor tratamento para a taxa de desconto, segundo Dixit e

Pindyck (1994).

o método CCA requer a existência de um mercado financeiro bastante amplo em

quantidade de ativos de risco. O ponto crucial é encontrar um ativo que replique o mesmo

risco, medido pela estocasticidade do componente dz, que o projeto em análise. No caso de

programação dinâmica (anexo li), não há necessidade. Se o risco não é negociado por

nenhum outro ativo no mercado, simplesmente se usa a taxa de retomo subjetiva do

analista.

4. Exemplos ilustrativos.

Categoria Descrição Importância Autores
Opçâo de Administradores detém a opção de compra dada Recursos Naturais, Indústrias Tourinho, Titman, McOonald &
Adiar pelo terreno ou recursos. Pode-se esperar por extrativas, invest. Imobiliários Siegel, Paddock, Siegel &

melhores precos e construir a planta Smith lnoersoll & Ross
Tempo de Investimentos em etapas pode levar a abandono Indústrias intensivas em P&O, Majd & Pindyck, carr,
contruir a se informações forem desfavoráveis. cada especialmente farmacêuticas, Trigeorgis
opção estágio pode ser visto como uma opção e intensivas em capital, plantas de

avaliado como eecãe composta eneraia e "venture capital"
Opção de Se as condições forem mais favoráveis que o Recursos naturais, como operação Brenan & Schwartz, McOonald
expandir, esperado, pode-se expandir o projeto. O oposto de minas, indústrias cícncas, bens & Siegel, Triegorgis & Mason,
contratar vale se desfavorável. de consumo, indústria de moda Pindyck
recomeçar
Opção de Se as condições forem muito desfavoráveis pode Indústrias de capital intensivo, Myers& Majd
abandonar se abandonar permanentemente e vender a como cias aéreas, ferrovias,

operação e os ativos serviços financeiros, novos
Iprodutos em mercados incertos

Opção de Se os preços ou a demanda mudarem, usa-se a Qualquer bem com volatilidade em Margrabe, Kensinger,
trocar flexibilidade da operação preço, como output, como Kulatilaka, Kulatilaka &

automóveis. Como input, Trigeorgis
combustrveis eneraia elétrica

Growth Um investimento inicial em reservas de óleo, Indústrias de infraestrutura ou Myers, Brealey & Myers,
Option aquisições estratégicas, infraestrutura de estratégicas, como tecnologia, Kester, Trigeorgis, Pindyck,

informação é pre-requisito ou link em projetos P&O, operações multi nacionais, Chung & Charoenwong
interrelacionados. computadores.

Opções Várias opções envolvendo "calls" e "puts" Projetos reais, na maioria das Brennan & Schwartz,
múltiplas apresentadas em combinação. Varia em relação indústrias acima. Trigeorgis, Kulatilaka

a soma. poraue há interação.

Podemos acompanhar o desenvolvimento da apresentação das várias opções reais segundo

Trigeorgis (1995), como se fosse um caso concreto, isto é, com exemplos numéricos.

Suponhamos que temos a oportunidade de investimento de lo = $ 104 milhões, em um

projeto de extração de óleo que pode gerar mais 80% para cima ou 40% para baixo,
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dependendo do preço do petróleo. Daqui a um ano, o projeto poderá valer $ 180 milhões

(C+ = 180) ou $ 60 milhões (C = 60), com iguais probabilidades (q = 0,5). Consideremos S,

como o ativo-objeto gêmeo, negociado em bolsa, com correlação perfeita com o projeto. A

taxa de retomo ou taxa de desconto do ativo-objeto é de 20%, e a taxa de juros livre de

risco é de 8%. Temos que,

(100,20) -<. (180,36) -<.
(60,12) -<.

(324,64.88)

(108,21.6)

(36,7.2)

ano O an01 an02

Onde o número (100,20) refletem o valor do projeto e o preço de petróleo, respectivamente.

Em uma avaliação estática de VPL o valor do projeto seria

Vo = (0.5 x 180 + 0.5 x 60) /1.2 = 100 e < que 104, portanto o VPL = - 4.

o mesmo valor seria atingido em um sistema neutro ao risco onde:

(1 + r)S - S- (l.08x20) -12
p= = =0.4 (2.31)

(S+-S-) 36-12

Que é diferente da atual probabilidade q = 0.5, e pode ser usada para determinar fluxos de

caixa esperados que podem ser propriamente descontados à taxa de juros livre de risco.

pC+ + (1 - p)C-
Vo =

(1 + r)
0.4x180 + 0.6x60 (2.32)= = 1001.08

a) A opção de postergar

o preço de exercício é dado como o atual investimento multiplicado por 1 mais a taxa de

juros livre de risco (104 * 1.08 = 112.32), no momento 1. Temos que:
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E+ = maxrv"- 11,0) = max(180 - 112.32,0) = 67.68

E" = max(V- - 11,0) = max(60 -112.32,0) = O

E, = pE+ +(1- p)E- = 0.4x67.68+0.6xO = 25.07 (2.33)
(1 +r) 1.08

Portanto, a opção de adiar é igual a

Opção de adiar = VPL expandido - VPL passivo = 25.07 - (-4) = 29.07

b) A opção de expandir

Imagine que o projeto já tenha sido aceito e o investimento já ocorrido no período O. No

período 1, pode haver a opção de investir mais $ 40 milhões que será tomada se os preços

do petróleo forem favoráveis. Assim teremos

E+ = max(V, 1.5V - IE) = max(180, 270 - 40) = 230~ expande

E- = max(V-,1.5V - IE) = max(60, 90 - 40) = 60

Eo = pE+ + (1- p)E- = 0.4x230 + 0.6x60 -104 = 14.5 (2.34)
(1+r) 1.08

Opção de expandir = 14.5 - (-4) = 18.5

c) A Opção de Contratar

A opção de contratar apenas metade da demanda em caso de insucesso do projeto pode ser

usada como exemplo. Assim, o projeto de $ 104 milhões pode ser dividido em $ 50 milhões

no ano zero e $ 58.32 milhões no ano 1 ($ 54 milhões a taxa de juros de 8% ao ano), e

desse total, $ 18.32 milhões forem custos fixos e os $ 40 restantes em custos variáveis.

Após um ano, há a alternativa de se investir $ 25 milhões, com c=0.5, e diminuir a escala

pela metade, onde o valor poupado seria de $ 33.32). Teremos assim:
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E+ = (V - 11) + max/I, - 0.5V, O)= (180 - 58.32) + max(33.32-90, O)= 121.68

K = (V - 11) + max(O, I,- 0.5V) = (60 - 58.32) + max(O, 33.32-30) = 5

pE+ +(1-p)E- 0.4xI21.68+0.6x5 (2.35)
Eo = -10 = -50 = -2.16

(1 + r) 1.08

A opção de contratar = - 2.16 - (-4) = 1.84.

d) A Opção de Parar Temporariamente

Exemplificamos a opção de parar temporariamente supondo que os $ 104 milhões

pudessem ser separados em $ 44 milhões no ano zero e $ 64.80 milhões investidos no ano

1, e desse montante, $ 24.80 milhões sendo custos fixos e o restante, $ 40 milhões, sendo

custos variáveis. Suponhamos ainda que o projeto pagará 30% do valor do projeto no

primeiro ano de caixa. No próximo ano, o caixa do projeto seria C+ = 0.3 x 180 = 54, se o

mercado tiver alta ou C- = 0.3 x 60 = 18. O administrador deverá investir os $ 40 milhões

se quiser receber o caixa de $ 54 milhões. Se o mercado for desfavorável, o administrador

não estará investindo os custos variáveis. Teremos assim:

E+ = (V - Iv) - min(Iv, C+) = (180 - 24.8) - min(40, 54) = 115.2

E- = (V - C) - min(Iv, C) = (60 - 24.8) - min(40, 18) = 17.2

pii" +(1- p)E- 0.4x1l5.2+0.6x17.2 -44 = 8.22
Eo = -10 = (2.36)(1+r) 1.08

A opção de parar temporariamente = 8.22 - (-4) = 12.22.

e) A Opção de Abandonar

Imaginemos agora que o projeto tenha flexibilidade para converter óleo cru em vários

outros produtos e que por isso tenha um preço de venda mesmo em condições
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desfavoráveis de preços de óleo, ou um valor de saída. Imaginemos que esse valor de saída

flutue com o tempo da seguinte forma.

<: 230.4

<::: 144
90 115.2

72 <: 57.6

ano O ano1 ano2

Note que quando o preço do petróleo cai, o valor de abandono passa a ser maior que o valor

do projeto, o que não ocorre no caso de aumento de preço. Teremos:

E+ = maxí'V", A+) = max(180, 144) = 180

K = max(V·,A") = max(60, 72) = 72

pE+ +(1- p)E- 0.4xI80+0.6x72 (2.37)
Eo = -10 = -------104 = 2.67

(1 + r) l.08

A opção de abandonar = 2.67 - (-4) = 6.67, que é claramente dependente do valor de saída

ou de abandono.

f) A Opção de Parar o Projeto

Suponhamos que o investimento inicial de $ 104 milhões possa ser dividido em duas fases,

sendo a primeira de $ 44 milhões no ano O e a segunda de $ 60 milhões no ano 1, ou na

verdade, $ 64.8 milhões dado a taxa de juros livre de risco. Pode-se dessa forma, ter a

opção de não investir o restante do projeto caso haja uma queda nos preços de petróleo.

Teremos:

E+ = max/v" - 11, O)= max(180 - 64.8, O)= 115.2

K = maxfV' - 11, O)= max(60-64.8, O)= O
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»s: +(l-p)E- 0.4x115.2+0.6xO (2.38)
Eo = - 10 = - 44 = -l.33

(1 + r) l.08

A opção de parar o projeto será igual a -l.33 - (-4) = 2.67

5. Growth Option

o argumento do investimento sustentado em FCD, muitas vezes falha pelo valor presente

negativo, indicando, neste caso, a decisão de não investir. Para Kester (1984), porém, o

argumento deveria ser a análise de opções de compra, sustentada na visão estratégica de

crescimento, incluindo oportunidades para expandir a capacidade, introduzir novos

produtos, adquirir companhias, aumentar o uso da propaganda e assim por diante.

Argumenta ainda que o risco associado aos projetos é uma da melhores razões para

preservá-los. A visão de risco, discutida anteriormente, é invertida. Quanto maior a

volatilidade do ativo-objeto, maior será o valor da opção de compra. Isto significa que

quanto maior o risco, maiores são as chances de eventualmente realizar altos ganhos, sem

necessariamente aumentar as chances de grandes prejuízos. Elabora, ainda, uma visão de

valor das opções de crescimento retirando do valor de mercado atual, o valor dos resultados

atuais divididos por taxas de desconto que variam entre 15% e 25%, e indica valores de

opções de crescimento que vão de 4 a 88% do valor de mercado das companhias listadas.

Como exemplo podemos citar os valores atuais de mercado de companhias ligadas a

Internet. Muitas delas têm no máximo dez anos de existência, nunca apresentaram

resultados positivos e são avaliadas bem acima do valor das vendas. Vejamos o caso da

Amazon.com, companhia americana que vende livros e "compact discs" através da Internet.

Projeta-se vendas de US$ 600 milhões em 1998 e seu valor de mercado era de US$ 19

bilhões no final de fevereiro de 1999, sem nunca ter apresentado lucro.

o conceito de "growth option" (opção de crescimento) pode ser melhor entendido quando

há incerteza técnica, que conforme explicado anteriormente no item 11.2, não é

correlacionada com os movimentos gerais da economia, sendo endógena ao processo de
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decisão. Esse valor é chamado de preço sombra ("shadow value"). Pode-se afirmar que se

deve investir em projetos com incerteza técnica, mesmo projetos com VPL negativo. A

exploração de uma reserva de petróleo, por exemplo. Com investimento passo a passo as

incertezas técnicas diminuem. Esse investimento está diminuindo as incertezas e

aumentando o valor da reserva. A espera não tem valor nesse caso.

Um modelo apresentado por Kemna (1993), na indústria de petróleo, vai um pouco além no

conceito de "growth option", definido-a como uma série de opções de compra do valor de

mercado do projeto. Considera como um investimento pioneiro, com saída de caixa bem

maiores que as entradas, pode ser rentável. Esse investimento é em geral destinado à

pesquisa tecnológica, num período em que o desembolso não parece atrativo. Entretanto,

quando as condições econômicas melhorarem é importante já deter a tecnologia e

estabelecer uma vantagem competitiva. Do ponto de vista estratégico, ao menos, é muito

importante. Pela metodologia tradicional, esse projeto simplesmente não é rentável.

Neste exemplo, considera-se apenas dois estágios. No exato momento (ano O), o

administrador deverá decidir se continua ou não com a opção de crescimento. Se decidir,

durará quatro anos para o projeto inicial entrar em atividade. Em virtude da alta

competitividade, a maturação da opção deverá ser a mais curta possível. O segundo estágio

começará no ano 7, após três anos de produção do projeto inicial, e demorará mais quatro

anos até que o projeto comercial entre em operação.

o projeto inicial pode então ser formulado como uma opção de compra ("caIl" européia),

onde F será igual ao valor do projeto comercial daqui a sete anos. Segundo Black, citado

por Kemna (1993, p. 263), teremos:

W(V, r) = Fe-rr N(h) - Ke?" N(h - (J"J;) (2.39)

onde F = valor presente do fluxo de caixa do projeto comercial no ano 7 e

K = valor presente do investimento do projeto comercial no ano 7
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h = In(F / K) + ~ (J"2, (2.40)

(J"J;

A decisão de investir no projeto inicial será seguida da decisão de investir no projeto

comercial. A segunda decisão na verdade influencia o valor da primeira decisão. A primeira

opção de maturidade 'C. tem custo de exercício que será o VPL negativo do projeto inicial,

definido como K·. Exercida a primeira "call option", tem-se o direito à segunda "call

option", com prazo de maturação igual a 'C - 'C.. Na formulação da opção composta, a

flexibilidade da decisão deve estar presente. A seguinte fórmula da opção composta pode

ser usada, segundo Kenna (1993, p.264), citando Geske.

(, rr ) (, ) (2.41)W(V, 'C)= Fe-rtM(k,h~p)- Ke-rtMv:-av'C* ,h -a..h~p - K*e-rt*Nv:-aR

Onde:

NO = distribuição normal univariada

Mta.b.p) = distribuição normal bivariada, onde a é limite integral supenor e b, limite

integral inferior, e p o coeficiente de correlação, dado por

('t*)Xp= -
'C

F, é o valor crítico do projeto acima do qual a primeira opção será exercida.

a = volatilidade do projeto comercial

K· = valor presente do investimento até o primeiro ano do projeto inicial.

R = taxa de juros livre de risco

t = tempo de maturação da opção simples.

't. = tempo de maturação da primeira opção dentro da opção composta.
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Em seguida o autor apresenta um quadro com os dados de um projeto, que por questões de

segurança, são mostrados em percentuais. Os percentuais de investimento atingem 100% e

os percentuais de fluxo de caixa são relacionados com o total de cada ano.

Projeto inicial
Ano O 2 3 4 5 6 7 8 25
Fluxo de Caixa 25% 50% 75% 100% 100%
Investimento 3% 18% 41% 27% .11%

Projeto comercial
Ano 7 8 9 10 11 12 13 14 25
Fluxo de Caixa 25% 50% 75% 100% 100%
Investimento 20% 40% 25% 15%

o autor estimou para fins de análise que o valor presente do projeto comercial no ano 7

como $ 1,000 milhões. A volatilidade' que não pôde ser observada , foi estimada

empiricamente. Os custos foram considerados estáveis e portanto a volatilidade do preço do

petróleo foi usada no projeto comercial. Os outros valores usados na avaliação foram:

F = $ 1,000 milhões

c = 15%, 20% e 25% anuais

K = $ 1,000 milhões

K* = $ 90 milhões

r = 2% anuais

't = 7 anos
*r = 1 ano

As soluções para cada valor da volatilidade são apresentadas abaixo. A primeira linha

indica o valor da opção simples calculada de acordo com a equação 2.39, menos seus

custos. A segunda linha reflete o resultado da equação 2.41 líquida do investimento. O

valor crítico Fc é indicado na terceira linha, abaixo do qual o projeto deveria ser

abandonado após o primeiro ano. A conclusão é que quando a volatilidade é baixa o projeto

5 Como não há opções financeiras de longo prazo com o ativo petróleo, usou-se volatilidade histórica que
também não é estável, dependendo do tempo de maturação. Realizou-se então uma sensibilidade com os
valores da volatilidade.
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inicial não deve ser começado. Entretanto, a opção de crescimento justifica-se com

volatilidade acima de 20% ou maior, onde o projeto inicial é aceito.

Valor das opções em $ milhões
Volatilidade

15% 20% 25%
Opção Simples
Opção de Crescimento
Valor Critico Fc

-65
-41
812

-19
O

730

25
43

653

6. O valor da flexibilidade

Dixit e Pindyck (1994) exemplificaram o valor da flexibilidade de maneira bastante

intuitiva. Compara a noção de valor das economias de escala e da flexibilidade. O que seria

mais eficiente: construir uma planta de energia elétrica grande, denominada planta A, de

capacidade de 200 MW (de carvão), ou duas menores (denominadas planta B), de

combustíveis diferentes (óleo e carvão), de 100 MW cada, sendo a segunda só construída se

houver demanda? Caso a demanda não acompanhe o alto investimento na primeira

alternativa, haverá capacidade ociosa e perda financeira. Obviamente há os efeitos da escala

na construção da planta. A primeira hipótese custaria $ 180 milhões, enquanto a segunda

por $ 100 milhões cada uma das plantas.

Os custos de operação também são diferentes. A planta A tem custo de $ 19 milhões anuais

por cada 100MW, enquanto a planta B custa anualmente $ 20 milhões. Se assumirmos taxa

de desconto de 10% ao ano, a opção A é mais atrativa, como detalhada abaixo

ec 19
PVA = 180+ L:--I = $579 (2.44)

1=0 (1.1)

100 co 20
PVB =100+-+ L:--=$611 (245)

l.1 1=0 (l.I)1 .
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Agora, podemos assumir que a primeira planta, de óleo combustível, possa variar o custo

de acordo com o insumo, de modo que o custo será de $ 30 milhões por ano se o preço do

óleo subir ou $ 10 milhões anuais se o preço do óleo cair, com probabilidades idênticas em

50%. A melhor estratégia será então construir primeiro a planta de óleo combustível e caso

o preço do óleo suba, constrói-se a planta de carvão de capacidade de 200MW. Teremos

assim,

PV' = 100+ f ~+.!..[100 +f ~]+.!..[180 -~+ f~] = $555 (2.46)
B 1=0 (1.1)' 2 1.1 1=1 (1.1)' 2 1.1 (1.1)2 1=1 (1.1)'

Uma maneira de avaliar essa flexibilidade é perguntar quão mais barata deveria ser a planta

A, para que compensasse seu investimento? Teríamos assim,

co 19
IA + L:-- = IA + 399 (2.47)

1=0 (1.1)'

100+ f ~+.!..[100 + f ~]+.!..[IA _ 0.5IA + f~] = (2.48)
1=0 (l.I)' 2 1.1 1=1 (1.1)' 2 1.1 (1.1)2 1=1 (1.1)'

= 510.5 + 0.248IA

Unindo as duas equações temos IA + 399 = 510.5 + 0.248 IA, onde IA é igual a $ 148.3

milhões, ou seja, $ 31.7 milhões mais barata (180 - 148.3).

Kulatilaka (1993) também exemplifica o valor da flexibilidade. Em três projetos diferentes

pode-se ter apenas óleo, apenas gás ou um projeto que contemple as duas opções, podendo

trocar de combustível a qualquer tempo. Temos que o custo fixo por unidade de energia no

caso do gás é $ 10, enquanto no caso do óleo é $ 7.50, já consideradas as diferentes

eficiências no processo de queima do combustível. O projeto tem duração de 10 anos. No

terceiro projeto será dividido o consumo de óleo nos primeiros cinco anos e de gás na

segunda parte, porque estará mais barato. Há uma taxa de desconto de 5% teremos,

respectivamente, para o gás, óleo e com flexibilidade, $ 6l.45, $ 58.59 e $ 56.22. O projeto

de óleo será o preferido porque o terceiro projeto tem adicional de investimento L1I.
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Quando há incertezas em relação aos preços futuros o problema se transforma. Suponha,

por exemplo, que o preço do óleo possa assumir os seguintes valores: $ 1.1625, $ 0.7875 ou

$0.4125, todos com a mesma probabilidade, resultando em valor esperado de $ 0.7875 e

expectativa de crescimento de 5% em seu valor. Os valores para cada projeto não se

transformam, exceto para o terceiro projeto que passa a ter custo de $ 52.89. Assim se ~I

for menor que o min(58.59,61.45) - 52.89 = 5.7, esse será o projeto mais eficiente.

Por que isto acontece? A flexibilidade cria uma valor pela assimetria. Quando o preço do

óleo cai, a redução de custos é absorvida. Entretanto, quando há aumento de preços do óleo,

troca-se o combustível para gás. O projeto passa a ser função da volatilidade do preço do

óleo. A possibilidade de se usar a melhor fonte de energia ex post dá ao projeto flexível a

condição de uma "call". O operador pode então comprar energia mais barata do gás, que é

fixa, ou do óleo. O preço fixo do gás é o preço do exercício da opção que será usado se o

preço do óleo superar tal referência. O "payoff passa a ser max(p óleo - Pgás, O) que é

formalmente idêntico a uma opção de compra.

A flexibilidade não é só isso. Depois de exercida a opção de compra, há uma opção de

voltar para o óleo, se este estiver mais baixo. A opção passa a ser análoga a uma opção de

venda no preço do óleo. Dessa forma o problema passa ser de uma opção composta.

O autor assume como premissas, que todos os agentes são neutros ao risco, que os custos de

mudança de combustíveis são dados por Cjk, em m modelos. As mudanças entre os modelos

tem custo zero (Cmm=O). O fluxo de caixa de entrada medido no intervalo de tempo (t, t+ At)

é dado por II(Pt, m, t). O valor presente, usando a taxa de juros livre de risco r é dado por

F(Pt, m, t), considerando o caminho ótimo. Isto significa que a empresa sempre escolherá o

caminho que maximizará o valor presente corrente mais o resultado futuro descontado já

líquido dos custos de troca de combustível. Essa condição está prevista na condição de

optimalidade da "Bellman equation" (anexo 11).O modelo é assim apresentado:

F(~,m,t) = max{1t(~,l,t)-Cml +pEt[F(~+I,l,t+l)]} (2.49)
I
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Onde 1,m = 1...,M; t = O,... ,T; e p = eTÕ1

o modelo acima deve contemplar a mudança para um novo modelo 1. Se escolhe o modelo

1,ganha o lucro II(Pt, 1,t) mas para os custos de mudança CmJ (que é igual a zero se I= m) e

chega ao próximo período com a função f(Pt+l, 1, t +1). Pt+l é ainda desconhecido no tempo

t, assumimos expectativas e descontamos. P segue o MGB conforme descrito abaixo:

A solução para esse problema de otimização, caso não haja custos de mudança de

combustível seria simples: escolher em cada período o modelo que maximiza II(Pt, 1, t)

naquele período. Com custos de mudança, é necessário uma análise voltada para o futuro.

Por exemplo, a empresa pode deixar de mudar de óleo para o gás, mesmo que o preço do

gás seja marginalmente mais baixo que o óleo porque os custos de mudança são altos ou há

expectativa de mudança nos preços. Assim, a distribuição de probabilidade da relação

futura do preço do óleo e preço do gás afeta a escolha atual da tecnologia. É criada dessa

forma uma faixa de "hysteresis", onde os custos da mudança interferem na decisão do

combustível. Isto é, se os custos de mudar de gás para óleo for maior que de óleo para gás,

é preferível decidir pelo óleo mesmo que o gás esteja mais barato, pois a próxima troca terá

custos mais altos.

Os resultados, depois de algumas etapas (Kulatilaka, 1993, pp. 276-278) podem ser

observados nos quadros abaixo. O valor da flexibilidade é maior quando o preço relativo

atinge 1. Intuitivamente, a razão é a mais alta indiferença de mudança nesse ponto,

aumentando o valor da flexibilidade. Pode também ser interpretado como o resultado pela

teoria das opções. Quando a máquina estiver operando com óleo (Po<P), a máquina contém

uma "call" que poderá ser usada para mudar para gás. Quando a máquina ultrapassa o valor

P, isto é, P>Po, a máquina conterá um "put" que poderá ser exercida para voltar para o óleo.

Assim, em Po = P, as duas opções estão "in the money", fazendo a soma das duas mais

valiosa.
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7. Opção de Abandono

Dixit e Pindyck (1994) sugeriram o modelo de avaliação do momento ótimo de abandono

em um exemplo ilustrativo. Supõem um modelo onde uma máquina tem duração fisica de T

anos e sua rentabilidade diminui com o uso, fato esse, decorrente de progresso tecnológico

na economia que diminui a competitividade dessa máquina, além de necessitar de maiores

gastos com manutenção. A produtividade é randômica nesse período pelas oscilações

ambientais e da produção. Assim, suponha que a variável x é o fluxo de caixa atual, que

segue o seguinte modelo:

dx = adt +bdz (2.51)

Onde a<O para refletir o declínio gradual durante o período de utilização da máquina.

A qualquer momento durante a vida da máquina, será possível abandoná-la. Se o fluxo de

caixa se tomar negativo, poderá ser viável o abandono. Uma vez abandonada, entretanto,

dificilmente a máquina poderá ser reimplantada. Assim a empresa aceitará algum prejuízo

momentâneo, se houver alguma perspectiva de lucro. Para se analisar o momento do

abandono é preciso acompanhar as duas variáveis importantes: t e x. Intuitivamente,

podemos imaginar uma linha de contorno no gráfico x e t, onde abaixo dessa linha será

exercida a opção de abandono, como mostrado abaixo.
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Graf. 2.7 - Evolução do valor critico para a opção
de abandono
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os parâmetros utilizados foram T = 10 anos, r = 10 % por ano, a = -0.1 e b = 0.2, o que

implica um desvio padrão de 0.2 por um ano e uma variância de 0.04 por ano. Para obter

uma solução numérica foi utilizada uma aproximação do movimento browniano com M =
0.01 ou 3.65 dias. Cada passo discreto da variável x é .1h = b(.1t)1I2 = 0.02. A equação

diferencial é dada por:

1 2-b Fxx(x,t)+aFx(x,t)+F;(x,t)-rF(x,t)+x=O (2.52)
2

Abaixo da curva, portanto, a máquina é abandonada com valor residual igual a zero.

Importante notar como a curva caminha para zero quando a idade se aproxima de 10 anos,

reforçando a intuição de que não faz sentido permanecer com uma máquina que gera

prejuízo bem perto do final de sua vida útil. Não há tempo para mudança nos resultados.

Assim, quanto maior a vida útil da máquina, mais chances há de reverter o resultado

negativo.
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Capo m - Exemplos práticos de avaliação de opções reais

o capítulo III expõe modelos clássicos de avaliação da Teoria de Opções ("Options Price

Theory"), numa seqüência de complexidade. Inicia-se com justificativas do modelo de

opções para a atual tendência mundial de fusões. O segundo item ilustra a aplicação do

modelo em uma decisão de investir quando há direitos de poluir, indicando grande

diferença em relação ao modelo tradicional de FCD. No terceiro item mostra-se dois

modelos de opções em imóveis, onde o terreno é avaliado como a opção de construir. Em

seguida, apresenta-se o modelo de avaliação de minas de cobre (Brenan & Schwartz). No

item 5 é abordada aproximação analítica de Barone-Adesi e Whaley, utilizada nas

aplicações práticas do capítulo IV. Finaliza-se com a indicação dos próximos passos no

modelo de avaliação de opções.

1. Fusão e Aquisição

Citado por Smith e Triantis (1995 p.135), Porter concluiu que apenas advogados, bancos de

investimento e vendedores se beneficiaram de aquisições nos últimos tempos. Alguns

argumentos enfatizam o beneficio dos administradores. O crescimento da empresa com

diversificação sempre propicia o desenvolvimento de valor do capital humano em

detrimento ao valor do acionista.

Segundo Smith e Triantis (1995), contrapondo-se a esses argumentos, pode-se afirmar que

alguns indicadores, como o ROCE ("Retum Over Capital Employed" - Retomo Sobre o

Capital Investido), não mostram a ligação entre retomo e a flexibilidade e amplitude dos

administradores após a aquisição. O método FCD em geral falha ao medir essa amplitude.

Por exemplo, não entrar num mercado emergente em dado momento, pode estar fechando

as portas para todos os mercados emergentes.

Outro exemplo seria uma empresa que tivesse eficientes canais de distribuição. Ao adquirir

um outra empresa com demanda negativamente correlacionada, poderá estar usando seus
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canais ora para uma empresa ora para outra. Especificamente nesse caso não é só a

volatilidade da demanda que diminui. Aumenta a flexibilidade da companhia, cujo valor

pode ser capturado pela precificação de opções. Esse entendimento pode ser contraposto a

teoria da diversificação ótima do acionista, que postula que o acionista deve ser o agente da

diversificação, por ser mais eficiente (Van Horne, 1992 p.207, 255-257». Explica em parte

as grandes fusões que estão ocorrendo no mundo, em que após a fusão, as companhias

resultantes tem maior flexibilidade e novos projetos, cujos valores podem ser medidos pela

teoria das opções.

As opções de desinvestimento ou de abandono de algumas operações após a fusão

continuam presentes e têm valor, diminuindo o risco de queda no preço das ações.

Exemplos de opções de crescimento:

Uma empresa de computadores comprando uma empresa incipiente em "software"

antes de tentar desenvolver seu próprio "software"

Uma empresa de aviação internacional adquirindo uma empresa americana para entrar

no mercado americano e intensificar o tráfego em suas linhas existentes e potenciais.

Uma companhia de editoração adquire uma pequena empresa com periódicos em nichos

de mercado, garantido a publicação de periódicos potenciais para aquele mesmo nicho.

Exemplos de opções de flexibilidade:

Uma empresa adquirindo imóveis afastados da cidade com potencialidade para depósito

municipais de lixo.

Um varejista diversificado replanejando as seções de sua loja de acordo com as

mudanças do hábito de consumo da população.

Uma companhia de jornais adquirindo uma planta capaz de reciclar papéis.

Exemplos de opções de abandono:

Uma empresa com muitos imóveis pode desinvestir planejando os melhores usos de

seus imóveis.
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Uma empresa aérea que acabou de adquirir uma outra pode vender algumas rotas ou

alguns "gates" nos aeroportos.

Empresas adquiridas que não atingem metas de rentabilidade podem ser vendidas.

Exemplos concretos são editoras como Thonson, McGraw-Hill e Reed Intemational, que ao

comprar concorrentes adicionam novos relacionamentos publicitários e nova lista de

compradores onde podem ser vendidos seus produtos atuais. Se as condições de mercado

não estiverem favoráveis no momento essa opção pode ser usada no futuro. Um segundo

fator são os novos produtos a serem lançados em condições mais favoráveis. Em terceiro, e

relacionado com os anteriores, evita-se a continuidade do concorrente e a ameaça

permanente.

Suponhamos um exemplo onde a ABC Publishing está considerando a aquisição da Tech

Magazines por $ 100 milhões. O VPL da Tech está avaliado em $ 90 milhões. A ABC

estima ganhos de eficiência em $ 5 milhões. Pela metodologia tradicional haveria perda de

valor de $ 5 milhões caso se concretize a aquisição. Entretanto, o gerente técnico da ABC

pondera que ambas as empresas estariam lançando um periódico sobre computadores

pessoais nos próximos dois anos. Caso não se concretize a aquisição, ambas as empresas

lançarão de imediato tal periódico. A ABC tem duas opções: adquire a Tech e lança o

periódico ou simplesmente lança o periódico. Assumimos volatilidade igual a 50% e o

valor das opções é estimado segundo Black & Scholes.

Tabela 3.1
Sozinha Comprando

a Tech
Valor Presente da receita
Valor presente dos custos
NPV

10 25
10 15

10
Valor da Opção 1.97 11.82
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Assim, se considerarmos esse lançamento na avaliação da Tech, teremos ganho adicional

de $ 9.85 milhões (1l.82 - l.97) e o VPL da Tech será de $ 4.85 milhões. Esse valor de $

9.85 milhões tem três origens. A primeira é a compra da opção da Tech de desenvolver esse

mercado. Segundo, há ganhos de escala no desenvolvimento em conjunto. Em terceiro, pelo

fato da aquisição, a ABC pode esperar mais para desenvolver o projeto. Ao esperar dois

anos o valor da opção conforme mostrado acima é de $ 11.82 milhões. Caso esperasse

apenas um ano o valor da opção seria de $ 10.76 milhões.

Um exemplo de flexibilidade em fusão e aquisição

Vejamos agora um exemplo prático do valor da flexibilidade. Imaginemos uma empresa

automobilística com capacidade flexível para produção de 100.000 carros por ano. Os

custos fixos de operação são $ 80 milhões por ano. Segundo estudos a demanda por carros,

no próximo ano, será de 75 mil se os preços dos combustíveis forem de $ 25 por barril, e de

95 mil se os preços dos combustíveis forem $ 15 por barril. A margem de contribuição por

carro é de $ 1.000. Temos:

Preço do petróleo 15 25 15 25 15 25
Margem de Contribuição 95 75 5 25 100 100
Custos Fixos 80 80 15 15 80 80
Lucro líquido 15 (5\ (10) 10 20 20
Valor presente 2.86 1.90 19.05

Tabela 3.2
A B A+B

A companhia B tem correlação positiva com o preço do petróleo. Assim, com a alta do

preço do barril, pode vender 25 mil unidades. Caso caia venderá apenas 5 mil unidades,

com custos fixos de $ 15 milhões e contribuição unitária de $ 1.000. Ao adquirir a

companhia B, a companhia A produzirá toda a frota em sua própria fábrica dispensando a

fábrica da companhia B. O valor dessa flexibilidade pode então ser visto pela diminuição

desses custos fixos, não presente na análise de VPL da companhia B. O valor presente é

calculado segundo modelo binomial, onde r = 5%, U = l.25, D = 0.75, e P = (R - d) / (u -

d) = (1,05 - 0,75) / (1,25 - 0,75) = 0,6. Mostra portanto, que a flexibilidade de produção
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pode ser muito valiosa, sobretudo quando o portfolio de produtos puder ser negativamente

correlacionado.

2. Avaliação de direitos de poluir"

A análise de um caso prático ilustra com clareza os erros que podem ser cometidos quando

se usa a metodologia convencional de VPL ou FCD na avaliação de eventos incertos.

Vejamos o caso apresentado por Edleson e Reinhardt (1995), da planta de geração da

Georgia Power, uma empresa de geração de energia elétrica americana que deveria se

enquadrar na legislação de poluição. Segundo essa legislação, a Georgia Power teria direito

de poluir até 255 mil tons de S02 por ano na primeira fase (janeiro de 1995 a dezembro de

1999) e 122 mil tons na segunda fase que começaria no ano 2000. Mas em 1992 ela

produzia 267 mil tons, o que já implicava em ter de comprar direitos de outros poluidores.

Na época esses direitos eram precificados entre $ 250 a $ 350 por tono A empresa tinha

então três opções: não fazer absolutamente nada ou construir grandes filtros de ar, decisão

que depende do preço atual do direito de poluir. Pela metodologia de fluxo de caixa as três

opções seriam:

Fase I Decorrência Fase 11 Decorrência

AI Nada a fazer Comprar 12 Nada a fazer Comprar 144

A2 Instalar filtro Vender 228 Instalar filtro Vender 95

A3 Nada a fazer Comprar 12 Instalar filtro Vender 95

Ao preço constante de $ 250, o valor dos fluxos de caixa descontados a taxa de 10% seriam

de $ 226 milhões para a opção de não fazer nada ou de $ 436 milhões pela instalação dos

6 Essa metodologia tem sido intensamente discutida por economistas, em Tietenberg , citado por Ed1eson e
Reinhardt (1995, p.234). Suponha que os prejuízos da chuva ácida causados pela tonelagem de emissão de
S02 não dependa da localização da fonte poluidora. Assim, numa solução eficiente, os custos marginais de
poluição deveriam ser iguais entre as fontes. Entretanto, porque as plantas diferem em idade, tipo de
combustível e outros, os custos de reduções de emissões (por exemplo, 70%) diferem entre as fontes
poluidoras. Dessa forma, requerer que cada fonte reduza sua emissão em 700/0,via de regra, não é eficiente.
Suponha, agora, que os reguladores permitam poluição máxima de 30% do total emitido hoje e permitindo às
fontes poluidoras que negociem esses direitos entre elas. O valor de mercado desses direitos de poluição,
presumivelmente irá equalizar os custos marginais de poluição, produzindo redução eficiente de emissão.
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filtros. Estes requerem investimentos nos três primeiros anos de $ 800 milhões. Vistas de

maneira gráfica de acordo com cada preço do direito de poluir teríamos:

Graf. 3.1 - NPV das alternativas
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Conforme conclusão extraída do gráfico 3.1 , até o limite de $ 323 por direito de poluir a

melhor decisão seria não fazer absolutamente nada e acima desse valor instalar os filtros.

Ao avaliarmos pelo método binomial ambos os investimentos, com 20% de volatilidade

anual, e com 5% de taxa de juros livre de risco, poderíamos comparar a opção de não fazer

nada em cada nó com a opção de investir em filtros naquele ano. Assim temos que, com

exceção de nós onde os preços de direitos estão muito caros, a opção de não fazer nada

mantendo a opção de investir em filtros abertas é sempre preferível.

A tabela abaixo mostra a diferença entre o valor da opção de investir comparada a não fazer

nada e também comparada a investir em filtros. Tem-se que:

Tabela 3.3

prexo dos direitos $100 $150 $200 $250 $300 $350 $400 $450 $500 $550 $600
Valor da Opção -101 -134 -151 -152 -140 -116 -82 -42 5 56 109
A1 NPV -107 -160 -213 -266 -320 -373 -426 -479 -533 -586 -639
A2 NPV -619 -558 -497 -436 -375 -314 -253 -192 -131 -70 -9
Instalação uOO u98 u97 u96 u96 u95 u95 u95 uu95 uu95 uu95
"timin~t uu96 uu96 uu96 uuu96 uuu96 uuu96
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A leitura da tabela acima deve ser feita da seguinte forma. Quando o preço inicial dos

direitos de poluir começarem em 1995 ao preço de $ 250, teremos como valor da opção $ _

152 milhões, como valor da opção de não fazer nada $ -266 milhões e instalação de filtros,

$ - 436 milhões. No ponto critico anterior de $ 323, a opção de investir tem valor superior

em $ 200 milhões quando comparada as duas alternativas anteriores. É o ponto onde a

opção está "at the money". As duas últimas linhas confirmam a escolha por não instalação

dos filtros. Quando os preços se iniciarem em $ 350 por exemplo, a instalação dos filtros se

dará apenas se o preço mais alto tenha sido atingido em 1995. De onde se conclui que o

investimento em filtros será feito apenas se o preço mais alto dos direitos nos nós da

binomial for atingido em 1995 ou ainda se os dois mais altos preços dos direitos forem

atingidos em 1996. Contradiz a conclusão pelo método de FCD apresentada anteriormente,

onde haveria investimento acima de $ 323 de preço.

Graf. 3.2 - NPV das alternativas
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3. Avaliação de opções reais em imóveis.

A avaliação do terreno como opção de compra. O modelo de Quigg.

A avaliação de um terreno como uma opção americana de compra de um edifício é sugerida

pela volatilidade de preços de imóveis, indicando que o terreno dá a opção a qualquer

momento, de construção do edifício. A questão que se levanta é como mensurar o valor
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dessa opção. Como já discutido anteriormente, sabemos que o aumento da volatilidade do

ativo-objeto aumenta o valor da opção postergando a decisão de investimento. Por outro

lado, o aumento do fluxo de caixa do ativo-objeto, interpretado como o recebimento de

dividendos, reduz o valor da opção antecipando a decisão de investimento. O modelo de

opções elenca uma razão pela qual há tantos terrenos sem serem construídos, e pode ser

estendido na avaliação de grandes cadeias varejistas e de alimentos que tendem a polarizar

o movimento de pessoas e de informações. Ao adquirir grandes áreas em volta do

investimento principal, na verdade estariam lançando opções de compra de edificios ao

redor desse investimento principal.

No modelo de Quigg (199Sf, o terreno é a opção de compra C, o ativo-objeto é a

edificação S e o preço de exercício é o custo de construção X. O valor do ativo-objeto

segue o movimento browiano geométrico. Com taxa de retomo Jl e variância eis
conhecidos:

Assume-se também que há possibilidade de formação de um portfolio com correlação

idêntica a do ativo-objeto, ambos com o mesmo movimento browniano geométrico, a

mesma variância e a mesma taxa de crescimento (u= a):

dPIP = adt + ris dz, (3.2)

Para que isso ocorra, algumas premissas são necessárias. Assume-se que há um portfolio

negociável para justificar a avaliação com base em arbitragem, em um mercado friccionaI.

Não é necessário negociar o prédio para o "hedge". Basta que os preços observados se

comportem como em um mercado completo.

Assume-se ainda que o proprietário incorrerá em custos de manutenção, H, constantes, que

pode ser expandida para incluir o "convenience yield", que pode ser visto como o valor que

7 Modelo similar em Samanez (1994)
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pode gerar lucro temporariamente através da posse da "commodity". Ao manter a opção e

não investir, o proprietário do terreno terá alguns custos comparáveis ao custo do dividendo

pelo não exercício ou ainda ao custo do "convenience yield". Tourinho, citado por Quigg

(1995 p.269) mostrou que para haver condições suficientes para o exercício da opção será

que H/r > X, onde H e o custo de manutenção por unidade de tempo, r é a taxa constante de

juros e X é o preço de exercício. Aplicando o lema de Itô temos:

Para avaliar a opção de compra americana forma-se um portfolio V com uma opção de

compra e venda de C, ativos-objeto. Dado um portfolio livre de risco, temos ainda que:

(
1 2 2 )dV = 2 asS Css - H dt

dV = (-CsS +C)rdt

(3.4)

(3.5)

Tem-se com a soma das duas equações, que:

Essa equação diferencial pode ser resolvida com quatro condições de contorno. Primeira é

de que a opção não terá valor negativo. Assim, haverá um estado Z onde a opção terá o

valor de zero, que é o menor valor da opção, C(Z) = o. A segundo condição é que C'(Z) =

o. A terceira restrição implica um valor do ativo-objeto relativamente alto onde será

exercida a opção de investir. Se W é o ponto ótimo de investimento, tem-se que C(W) = W

- X. Finalmente, a última condição é que C'(W) = 1. Temos assim que:

C(S) = se S<Z

seZ=< S=<W

seS>W

(3.7)
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Onde:

u = -2r/cr2
s e

AI = [1 - (1 - XrIR) (U-I)/U]-I

A2 = -Ad(uZ U-I)=(1 _ AI)/uW U- I

W = u/(u - 1)(H/r)[I-(1-XrIR)(u-I)/U]

Z = u/(u-1 )(h/r) [ 1 - (1 - XrIR) (U-I)/u]

Assim, quando Z < S < W, não há decisão de investir, ou em outras palavra é preferível

esperar. Intuitivamente, incerteza adiciona um prêmio no valor do aluguel em um eventual

exercício da opção. Esse prêmio é como um seguro que protege o proprietário contra uma

queda nos preços da estrutura completa. O aumento da volatilidade fará com que o Z

diminua e o W aumente, expandindo a região onde é melhor esperar, aumentando o valor

da terra. Em S < Z, cresce o valor da opção de abandono. Em S < W, espera-se até que os

preços atinjam W.

Esse modelo tem a volatilidade como o principal fator para determinar as fronteiras Z e W.

Os construtores de edifícios certamente terão custos menores de construção, o que reduzirá

o W, e aumento a probabilidade do investimento. Outro ponto importante é que se espera

que será ótimo exercer as opções de construir em diferentes terrenos no mesmo momento.

Dessa forma, quando as variáveis diminuem a fronteira W, para um prédio, será ótimo

exercer essa opção para os terrenos próximos, que pode levar a um ciclo de construções.

Quando os custos de manutenção, H, aumentam, o valor do terreno diminui porque a

fronteira de abandono, Z, aumenta, e a fronteira para o exercício, W, é maior. Nesse

contexto, esse resultado implica que restrições legais e altas taxas e impostos em terrenos

pode incentivar os empreendedores a construir mais cedo.
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o aumento dos custos de construção, X, leva a uma diminuição do preço do terreno, dado

ao aumento das fronteiras Z e W. Na ausência de volatilidade, ri ---+ 0, a solução se resumirá

a C(S) = max(O, S - X).

Algumas condições podem ser relaxadas para aprofundar a avaliação da opção de compra.

A condição de correlação perfeita do portfolio com o ativo-objeto, a inclusão da

estocasticidade do preço de exercício ou dos custos de construção, e a opção de não vender

o edificio após a construção estão discutidas no trabalho supra mencionado.

o modelo apresentado por Sheridan Titman

Os preços dos terrenos no oeste de Los Angeles são muito caros (mais de $lOO/sq. F).

Titman (1985) afirma, entretanto, que construir estacionamentos não é um bom

investimento e questiona porque há tantos terrenos vazios. A idéia de postergar

investimentos irreversíveis, como já abordado anteriormente, é justificada pela avaliação de

opções reais. É intuitivo que parece melhor esperar por melhores informações antes de

construir. Uma das vantagens do modelo de opções é que independe das preferências de

risco do tomador.

Os edificios são caracterizados pelo tamanho em número de apartamentos "q". O custo de

construção é dado por C, cuja função é crescente e convexa, isto é, dC/dq > ° e d2C/dq2 >

O. A explicação da segunda justificativa é que a medida que o número de apartamentos

aumenta a edificação precisa ser mais forte e o custo marginal de construção aumenta. A

equação de maximização é dada por:

maxn(po) = Poq-C(q) (3.8)
{q}

Onde Po é o preço atual de cada apartamento e n(po) é o valor do terreno. A diferenciação

de maximização é dada por:

dC/dq = Po (3.9)
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o tamanho ideal da construção será delimitado por q*. Dada essa decisão ótima, o valor do

terreno para a construção no valor presente II(po), é uma função crescente e convexa de po.

A convexidade resulta da mudança em q* por parte do proprietário em resposta às

mudanças em po. Pela propriedade da convexidade, segundo Titman (1985) que quanto

maior a volatilidade, maior valor do terreno. Da desigualdade de Jensen" temos que a

incerteza (volatilidade) aumenta a expectativa de preço do derivativo, isto é, a opção de

construir ou o valor do terreno.

o modelo considera apenas duas datas, O e 1, onde o proprietário decidirá se constrói no

momento O ou no momento 1. A simples posse do terreno vazio não acarreta nenhum custo

de manutenção. A incerteza entra no modelo apenas nos preços dos apartamentos. Os

custos unitários são conhecidos e constantes. O modelo contém assim, apenas dois

momentos e dois preços possíveis no segundo momento, Ph e pi, com Ph > PI. O valor do

terreno no momento 1 terá os seguintes valores: II(Ph) e II(PI). A taxa de juros livre de risco

é dada por r e o aluguel por apartamento é dado por Rt, inicialmente considerado exógeno.

O mercado é considerado perfeito, sem impostos, custos de transação e sem restrições de

venda a descoberto ("short selling"). Assume-se ainda que não há possibilidade de

arbitragem, o que permite a construção de um portfolio livre de risco, com as variáveis

apresentadas, onde She SIsão as medidas de aumento ou diminuição de preços. Os estados

dos preços devem seguir as seguintes restrições:

1 (3.12)
-- =s/ +Sh
(1 +r)

8 Em linguagem técnica, a Inequalidade de Iensen diz que, se x é uma variável randômica e f(x) é uma função
convexa de x, então E[f(x)]>f(E[X)). Se o valor esperado de x continua o mesmo, mas se sua variância
aumenta, então E[f(x)] aumenta,
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de onde concluímos que:

Po -(Pl +RI 1(1+ r)) (3.13)
Sh =

r, -PI

SI = (Ph + RI 1(1+ r))- Po (3.14)
Ph -PI

o valor atribuído ao terreno é de:

(3.15)

Imaginemos, em um exemplo numérico, que o terreno possa receber investimento em um

edifício de seis ou nove apartamentos. O custo unitário quando seis apartamentos será de $

80,000 e quando nove de $ 90,000 indicando um custo marginal de $ 110,000. O preço

atual é de $ 100,000. O aluguel é de $ 8,000, líquido de despesas. Se as condições forem

favoráveis em tI, os preços dos apartamentos será de $ 120,000. Caso contrário, $ 90,000.

Assim ao esperar um ano para construir, o proprietário só construirá o edificio com seis

apartamentos e não com nove, realizando lucro de $ 60,000. Se forem favoráveis construirá

edificio de 9 apartamentos realizando lucro de $ 270,000. Substituindo esses valores nas

equação 3.15, temos que o valor do terreno atual é de $ 141,071, que é maior que o valor

presente da construção agora, indicando a decisão de esperar.

4. Avaliação de reservas. O modelo de Brenan e Schwartz.

O modelo de Brenan e Schwartz (1985), é um exemplo clássico da teoria das opções

Discutido em Samanez (1994), Minardi (1996) e Saito e Castro (1999), é desenvolvido para

a avaliação de uma mina de cobre. Considera a estocasticidade da variável e busca

encontrar um portfolio autofinanciado e livre de risco, ou seja, usando a metodologia

Contingency Claim Analysis (CCA), apresentada no capítulo II. Dessa forma, com um
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fluxo de caixa similar ao portfolio a ser analisado, perde-se a estocasticidade, facilitando a

avaliação. As limitações do modelo são: os recursos explorados são homogêneos e de

quantidade conhecida, os custos são conhecidos e a taxa de juros não é estocástica.

A commodity segue um comportamento estocástico definido por movimento Browniano.

dSS= udt +adz, (3.16)

Onde dz é o incremento aleatório de processo de Wiener e 1..1. é a tendência de preço. Se

assumirmos que F(S, r) representa o preço futuro a um tempo t para entrega de uma

unidade da commodity e C representa o "convenience yield", a equação parcial diferencial

que define o preço futuro da commodity, após etapas (Minardi, pp 70-84), será:

com as condições de contorno:

F(S,O) = S, (3.18)

C(S, t) = cS, e (3.19)

F(S,'t) = Se(r-c)'t. (3.20)

A mudança instantânea do preço futuro será dada por (solução da equação 3.17):

dF = Fs [S(I..I.- r) + c}:it +FsScrdz (3.21)

Dadas as condições para a derivação do valor da mina H, este dependerá de suas política

operacional 4>, de seu estoque fisico Q, do preço spot da commodity S, do tempo t, e da

condição de operação j (se j = 1, estará aberta, se igual a O, estará fechada):

H = H(S,Q,t,j,4» (3.22)

Aplicando o lema de Itô na equação acima teremos a taxa de retomo da mina:
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dE = HsdS +HQdQ+Htdt + ~Hss(dS)2
(3.23)

Onde a política operacional <I> é função que determina a taxa de produção q(s,q,t) que por

sua vez depende de três preços críticos:

Sl(Q,t) preço no qual a mina é fechada se estiver aberta

S2(Q,t) preço no qual a mina é reaberta se estiver fechada

So(Q,t) preço no qual a mina é abandonada se estiver fechada.

A mudança instantânea do estoque da mina é dada por

dQ = -qdt (3.24)

O fluxo de caixa após imposto de renda ou taxa contínua de dividendo é expresso por:

q(S-A)-M(l- j)-À1HT (3.25)

Onde A(q,Q,t) é o custo médio de se produzir na taxa q, no momento t e quando o

estoque d mina for Q.

M(t) é o custo fixo de manutenção da mina no momento t quando esta estiver fechada.

À1 G = O,l)consiste no imposto sobre a propriedade da mina

T(q,Q,S,T) é a tributação sobre receitas sobre a mina em operação

A montarmos uma carteira com uma posição comprada na mina e uma posição vendida de

Hs/Fs contratos futuros, o retomo será igual à taxa livre de risco. Assim, ao fazermos 3.23 -

3.25 combinado com o preço futuro da equação, obtém-se o retomo da carteira:

Igualando a equação anterior à taxa de retomo livre de risco rH, teremos a equação

diferencial parcial, de onde uma das soluções será o valor da mina.
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o modelo pode então ser descrito intuitivamente pelo gráfico abaixo.

v,
v

S·1 S"2

Onde o preço da mina é dado por V quando a mina estiver aberta, e W quando a mina

estiver fechada. Sendo S*l o preço spot que determina o fechamento da mina quando esta

estiver aberta e S*2 o preço que determina a abertura da mina quando esta estiver fechada.

K, e K2 são os custos de fechamento da mina e de abertura da mina, respectivamente. A

curva pontilhada representa o valor presente da mina pelo método tradicional. Não há

solução analítica. A solução numérica é atingida através do método de diferenças finitas. O

exemplo numérico é discutido em Minardi (1996) e Saito e Castro (1999).

Samanez (1994) em sua tese de doutorado avaliou uma mina de ouro e usou solução

analítica nas equações diferenciais parciais embora tenha usado métodos numéricos para

encontrar os valores S*o, S*l e S*2. Dixit e Pindyck (1994) propõem solução analítica para

uma mina de cobre com tempo de exercício ilimitado.

5. A Aproximação Analítica de Barone-Adesi e Whaley

o trabalho de Barone-Adesi e Whaley (1987) indicou uma aproximação analítica eficiente

para a avaliação de opções americanas, particularmente quando lançadas em contratos

futuros de commodities. O modelo se mostrou preciso e de cálculo mais eficiente que os

métodos de diferenças finitas e binomiais. Dias (1998) disponibilizou o uso do modelo para
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opções de compra em planilhas eletrônicas. Usamos esse modelo na avaliação dos casos

práticos pela maior compreensão e facilidade de solução.

Define-se b como o custo de carregamento da commodity. Para uma ação que não paga

dividendos b será igual a taxa de juros livre de risco, r. Para ações que distribuem

dividendos, b será igual a r - d, taxa de juros livre de risco menos o "dividend yield".

Na ausência de arbitragem pode-se dizer que o preço futuro da commodity será igual ao

preço "spot" da commodity com o custo de carregamento.

(3.28)
F = SebT

Pode-se também assumir que as mudanças de preço "spot" da commodity seguem uma

equação diferencial estocástica, onde a é a taxa de mudança instantânea do preço da

commodity e o o desvio padrão instantâneo, sendo z o um processo de Wierner:

dS
- = adt +odz (3.29)
S

Se a equação é válida, as mudanças de preço do contrato futuro da commodity tem esse

comportamento, onde a - b é a expectativa de mudança de preço do contrato futuro, com o

mesmo desvio padrão do preço "spot".

dF
]i" = (a - b)dt + edz (3.30)

Dessa forma será possível formar um portfolio livre de risco com a opção sobre o contrato

futuro e o contrato futuro, com a equação parcial diferencial da opção V, descrita da

seguinte forma:
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A equação acima se aplica a opções de compra e de venda européias, com a condição de

contorno no vencimento igual a max(O, ST - X). A solução é similar a proposta por Black

and Scholes.

c(S, T) = Se (b-r)T N(d)) - Xe-rT N(d
2

) (3.32)

Onde

d = In(S / X) + (b + ~ cr2 )T
) crJT

com N(.) uma distribuição normal cumulativa univariada.

Quando a condição de contorno da opção de venda max(O, X - ST) é aplicada teremos:

Se assumirmos que b < r e o preço S da commodity se tomar bem maior que o preço de

exercício X, os valores N(dI) e N(d2) se aproximarão de 1 e a opção européia se aproximará

de Se(b-r)T- xe-rT. Nesse caso a opção americana pode ser exercida antecipadamente para S

- X, que pode ser maior que o resultado do exercício da opção européia e portanto, deve ter

valor superior. Se assumirmos que b ~ r, a opção européia terá maior valor que o exercício

antecipado da opção americana para qualquer valor de S. Para as opções de venda

americanas haverá sempre possibilidade de exercício antecipado.

Apresenta-se, então, o método de aproximação quadrática do valor da opção de compra

americana. Assume-se que existirá um prêmio pelo exercício antecipado da opção

americana, que pode ser definido:

Ec(S,T) = C(S,T)-c(S,T) (3.35)

A equação diferencial parcial do prêmio pelo exercício antecipado é dada por:
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Os autores, para facilidade de exposição, fazem duas simplificações. Primeiro, definem que

t até o tempo de exercício t*, será dado pelo tempo de exercício T, isto é, T = t* - t. Dessa

forma, ET= -Et. Em segundo lugar, multiplicam a equação 3.36 por 2/ci e definem outras

variáveis como M = 2r/ci e N = 2b/cr2
. A equação se simplifica em:

o prêmio pelo exercício antecipado é então definido por Ec(S,K) = K(T)/(S,K). Temos que,

Ess = Kfss, e ET = Kr:f + KKtfK. Substituindo as derivadas parciais na equação anterior,

eliminando K e juntando termos com Mf, temos:

S2fss + NSfs -Mf[I + (KT /rK)(1 +Kjk/ f)] = O (3.38)

Os autores ao escolherem como K(T) = 1 - e-rT , e substituindo na equação acima,

obtiveram:

$2 fss + NSfs - (M / K)f - (1- K)MfK = O (3.39)

A aproximação é então feita no último termo da equação 3.39. Assume-se que tenha valor

nulo. Para commodities que tenham prazos muito curtos ou muito longos até o vencimento,

a premissa é razoável. Assim que T se aproxima de O ou do infinito.jj, se aproxima de zero

ou K se aproxima de 1, e o termo (1- K)MfK se toma nulo, restando a seguinte equação:

S2fss+NSfs-(M/K)f=0 ( )3.40

Esta é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, com duas soluções

independentes de forma aSq, que podem ser encontradas substituindo f = aSq na equação

acima.

r ] (3.41)
aSq Lq2 + (N -I)q - M/ K = O
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Com as duas raízes

ql = ~(N -1)-~(N _1)2 +4M /K]/2

q2 = ~(N -l)+~(N _1)2 +4M / K y2

(3.42)

(3.43)

Dessa forma, porque MIK>O, qI<O e q2>0, a solução é:

(3.44)
/(S) = a.S? + a2Sq1

Para a solução da opção de compra americana ai deve ser igual a zero. Caso contrário,

sendo aI ~ 0, e ql < 0, a função f tenderá ao infinito se o preço da commodity S se

aproximar de 0, e a opção de compra perde o valor quando o preço S se toma O. A solução

da opção de compra americana é dada por:

Assumindo que S seja igual a zero, a função C(S, T) = 0, dado que c(S, T) e Ka2SQ2também

são iguais a zero. Se S aumenta de valor, C(S,T) aumentará por duas razões, isto é, porque

c(S, T) aumenta e porque Ka2SQ2também aumenta, dado que a2 > O. A condição para a

solução da equação é que a condição de contorno será dada por S - X. Abaixo de um preço

crítico S*, o valor da opção americana será dada pela equação 3.45. Acima, por S - X O

preço crítico da "commodity" será dado por:

S * - X = c(S* T) + ka S *ql
, 2 (3.46)

E a tangente da curva de exercício da opção de compra européia e determinada como o

mesmo valor da opção americana.

1= e(b-r)T N[d
l

(S*)]+ KQ2a2S *ql-I (3.47)

Com duas equações e duas incógnitas teremos:
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(3.48)

E a solução do preço crítico resolvida interativamente através da fórmula:

(3.49)
S * - X = c(S*, T) + [1- e (b-r)T N[d

l
(S*)])s * / q2

o valor de C será, portanto:

C(S,T) = c(S,T) + A2(S/S*)q2

C(S,T) = S-X

quando S< S*, e

quando S> S*

(3.50)

Onde:

A2 = (S * / q2)~ _e(b-r)T N[dl(S*)] (3.51)

Quando b<r, A2 será positivo, e C(S,T) será uma aproximação eficiente da opção de

compra americana. Quando b ~ r, C(S,T) será igual a c(S,T).

o valor da put, examinado em detalhe no artigo de Barone-Adesi e Whaley será dado por:

P(S,T) = p(S,T) + A}(S/S**)q} quando S>S** (3.52)

P(S,T) = X - S quando S~S**

Onde:

AI = -(S **/ ql)~ - e (b-r)T N[- di (S **)] E S** é o preço crítico para a opção de venda.

6. Próximos Passos em Opções Reais

Trabalhos direcionados para casos concretos, implementações de projetos e resoluções de

problemas poderão ser os temas abordados nos próximos estudos teóricos e práticos. Os

principais caminhos provavelmente serão:

Os trabalhos focados em investimento, sobretudo em Pesquisa e Desenvolvimento,

Projetos Piloto, Teste de Mercado, Escavações, que podem gerar informação e

aprendizado ajustando-se as avaliações em risco neutro ou em processos alternativos

(como "jump process").

Entendimento da competitividade e sua interação com o mercado, envolvendo

estratégias e teoria dos jogos com as ferramentas de avaliação de opções.
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Modelagem das opções estratégicas e de crescimento.

Entendimento de opções reais em um contexto de custos de agência, onde os

administradores podem não exercer as opções mesmo quando ótimas, que pode indicar

uma errônea política de incentivos.

Melhor reconhecimento da interação das opções reais não apenas entre elas mesmas,

mas com a política de decisões de investimento e de financiamento.

Avaliação da flexibilidade

Uso de opções reais para explicar fenômenos empíricos, como em casos de ofertas de

comprar não aceitas na expectativa de melhores ofertas no futuro.

Desenvolvimento de testes do modelo de opções.
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Capítulo IV - Aplicação da Teoria das Opções em Casos Práticos

1. Apresentação

Na elaboração desse trabalho, vários exemplos de aplicação da teoria de opções foram

suscitados. Dois deles mereceram destaque e serão apresentados: o caso de uma planta

esmagadora de soja e o prédio semi-construído da Eletropaulo Metropolitana. O primeiro

deles refere-se ao valor de uma opção de esperar. O segundo é uma aplicação do conceito

de utilizar o terreno como medida de valor através da opção de construir e questionar se há

valor na espera para um prédio semi-construído.

2. Uma operação de esmagamento de soja.

O mercado de soja e de seus derivados.

A produção mundial de grãos de soja tem crescido à taxa de 3.7% ao ano nos últimos 10

anos, partindo de 103 milhões de toneladas na safra 1987/88 e atingindo 155 milhões de

toneladas na safra 1997/98. Enquanto a produção mundial de grãos apresentou oscilação

entre 1995 e 1997, as produções de seus derivados, farelo e óleo, permaneceram crescentes

mas sem volatilidade.
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Durante o período entre 1990 e 1997 o crescimento do consumo não foi acompanhado do

crescimento da produção, levando a uma diminuição dos estoques. Em 1997, o estoque

fisico de 20 milhões de toneladas de grãos representava l3% da produção total, ante

número médio de 18% no período anterior a 1991. No final de 1998, os estoques

alcançaram 19%, efeito da queda do consumo mundial provocado pelas crises asiática e
russa.

Segundo De Paula e Faveret Filho (1998), alguns fatores podem explicar a diminuição dos

estoques no período, entre eles o maior fluxo de informações no mercado internacional e

volumes crescentes das bolsas de futuros contribuindo para a redução do risco representado

pela variação de preços e melhor administração da logística de escoamento.

Os maiores produtores são Estados Unidos, Brasil, Argentina e China, que respondem por

88% do total produzido (graf 4.2). Brasil e Argentina têm crescido a taxas superiores à

média mundial, em 5.0% e 5.1%, respectivamente, enquanto Estados Unidos e China
situaram-se em 3.1% e 1.0%.

No Brasil a produção alcançou 31.3 milhões de toneladas na safra de 1997/98, ocupando

uma área de 11.4 milhões de hectares, com uma produtividade média de 2.308 kg/ha". A

década de 90 vem se destacando pelo crescimento de produtividade. Com acréscimo de

2.1% ao ano na área plantada, o aumento da produção já atingiu 8.6%, indicando

crescimento da produtividade de 4.9% ao ano, explicada em grande parte pelo maior

conhecimento das terras do cerrado, além novas variedades de manejo de solo e pragas.

Difere assim da década de 80 com pequeno crescimento e da década de 70 com expansão

da área plantada de 17.7% ao ano e crescimento de produção de 22% ao ano.

As importações mundiais do grão cresceram 25% entre 1992 e 1998, atingindo 39.3

milhões de toneladas. A parcela comercializada internacionalmente ficou em tomo de 25%.

9 Produtividade americana próxima a 2.600 Kg/ha
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A União Européia é a grande importadora (40% de participação na importação), seguida

pelo Japão, com 14%.

o Brasil exporta mais derivados que o grão, chegando a atingir 80% em 1996. Esse número

caiu para 60% em 1997, basicamente em virtude da desoneração de ICMS na exportação. A

desoneração beneficiou mais aos grãos com alíquota de 13% (11% para o farelo e 8% para

a soja), motivo de descontentamento entre produtores nacionais.

A produção mundial anual de farelo de soja, produto extraído do processo de esmagamento,

juntamente com o óleo de soja, atinge aproximadamente 100 milhões de toneladas,

destacando-se os países abaixo. O Brasil é o maior exportador de farelo de soja, além de

ocupar o segundo lugar na produção do grão e exportação do óleo de soja.

Tab. 4.1 Farelo de soja Graf. 4.3 - Evolução da Produção no Brasil
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O consumo brasileiro de farelo de soja apresentou crescimento de 6% ao ano nos últimos

dez anos. Frangos e suínos respondem, respectivamente, por 67% e 30% do consumo.

Dessa forma, a demanda brasileira por carnes está fortemente correlacionada com a

demanda de farelo de soja.

A capacidade de esmagamento da indústria brasileira é de 36 milhões de toneladas por ano.

Descontando-se 5 milhões de toneladas em unidades paradas, a capacidade ociosa é de

33%. No Brasil, as quatro principais empresas detêm 50% da capacidade instalada, abaixo

da concentração dos Estados Unidos que atinge 80%. O tamanho das fábricas cresceu nas

últimas duas décadas. As unidades de 600 toneladas por dia, que respondiam por 46% da
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capacidade instalada em 1977, hoje representam apenas 9%. As unidades acima de 1,500

toneladas por diajá correspondem a 57%, ante 22% em 1977.

o grande dimensionamento das plantas é explicado pela concorrência nas compras da

matéria-prima no início da safra, garantindo a produção ao longo do período de

escoamento. As esmagadoras funcionam com capacidade ociosa acima de 40% entre março

e setembro, período de escoamento da safra, quando 79% da safra é esmagada. Nos outros

meses, a soja precoce de fevereiro, os estoques e o "drawback" determinam o nível de

atividade.

Importante ressaltar a complementaridade entre as safras sul-americana e norte-americana.

Enquanto nos Estados Unidos colhe-se a partir de setembro com comercialização até

dezembro, no Brasil a colheita inicia-se em março com comercialização até junho. Safras

complementares explicam a presença de "trading" multinacionais no Brasil que podem

abastecer o mundo durante todo o ano.

o processo de industrialização da soja começa com a secagem para retirada da umidade e

para limpeza. Em seguida, o grão é quebrado e prensado em pequenas lâminas e

transformadas em massa. Esta é lavada com solvente derivado do petróleo (hexano). O

produto ainda está impregnado com o óleo que é então evaporado e degomado até se

transformar em óleo bruto. O farelo resulta da massa restante, após secagem e tostagem.

Este é o método do solvente, adotado por praticamente todas as plantas brasileiras,

substituto do método da prensagem. Quando se retira a casca do grão no início do processo,

tem-se farelo mais rico em proteínas.

o aproveitamento médio do grão é de 75)0/0 de farelo e 19% de óleo bruto, sendo o restante

perdas. O farelo vai para a alimentação animal enquanto o óleo vai para o refino. O grão in

natura é usado, em sua maior parte, como semente para o plantio da safra seguinte. A

participação do uso direto para o consumo alimentar não é significativa. O mundo ocidental

não tem o costume de utilizar o grão in natura, sendo mais comum nos países asiáticos.
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Os preços praticados no Brasil tem estreita correlação com a Bolsa de Chicago. O preço

pago ao agricultor brasileiro é o preço internacional menos os valores do custo do frete e

dos impostos. O complexo grão-farelo segue a mesma tendência de preços já que não há no

mercado concorrentes para a fonte protéica para ração animal. O óleo de soja segue

tendência diferente por concorrer com outros tipos de óleos para uso doméstico (oliva,

girassol e colza) ou misto, como palma, algodão, coco e amendoim.

Segundo Cardoso, Cordeiro, Hosseplan e Oricolli (1999), em fevereiro de 1999, o preço da

soja atingiu patamar mais baixo dos últimos 23 anos, atingindo US$ 170 por tonelada (US$

4,63 por bushel). Analistas indicam que o mercado asiático, principalmente o mercado

chinês diminuiu sensivelmente as importações no mesmo momento que as safras argentina

e brasileira começam a ser colhidas com expectativa de crescimento. Outro fator é o

incentivo do governo americano que garante ao produtor US$ 5,26 por bushel, dispendendo

US$ 4 bilhões e desincentivando a diminuição da área plantada.

Avaliação da planta de esmagamento

O objetivo da avaliação é mensurar quanto vale a opção de esperar, que pode ser medida

quando a planta estiver parada ou mesmo quando a margem bruta de industrialização

estiver abaixo de um valor crítico a ser estimado. Temos como ativo-objeto o preço da
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margem bruta do farelo de soja e do óleo de soja (em suas proporções técnicas, isto é, uma

tonelada de soja gera 0.79 de farelo de soja e 0.19 de óleo) e os custos de esmagamento por

tonelada como preço de exercício.

Os parâmetros utilizados para o modelo padrão foram: taxa de juros livre de risco após

imposto de renda de 5% ao ano, tempo médio de utilização da planta de 10 anos (vida útil)

e "convenience yield" de 2% ao ano. Esta variável é de difícil mensuração. Brenan e

Schwartz (1985) utilizaram 1% de convenience yield do cobre. Estimamos 2% como

"convenience yield", dado que o farelo de soja tem valor estratégico, porque sua posse pode

garantir o abastecimento da indústria de alimentos, mais que compensando os custos de

estocagem.

A volatilidade anual da margem de esmagamento no período, variância de 1.6%, é

sensivelmente menor que a variância do grão (7.6%), do farelo (11.7%) e do óleo (12.7%).

(Anexo ID). Estamos desconsiderando para efeito de análise a incidência de imposto de

renda. O custo do esmagamento de soja foi estimado junto a empresas do setor em tomo de

US$ 10 a tonelada. Estamos desconsiderando custos fixos como custos de manutenção, por

exemplo, considerados não significativos pelos esmagadores já que envolvem também a

manutenção do armazém que está sempre sendo utilizado.

Estamos avaliando uma operação de planta de l.500 toneladas por dia, desconsiderando a

proteção de preços que as empresas podem conseguir nos mercados futuros que tem o

efeito de diminuir a volatilidade do preços. Empresas multi nacionais conseguem reduzir ou

até mesmo eliminar a volatilidade da margem com a venda futura de farelo e a compra

antecipada de soja dos produtores. Podem usar outros instrumentos como as opções

financeiras de compra de soja e de venda de soja. Entretanto, a proteção tem duração

limitada. Após o período a proteção deve ser renovada o que implica em novos gastos para

o seguro ser ampliado.
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Aplicando a aproximação analítica da opção de compra americana de Barone-Adesi e

Whaley (1987), temos, conforme gráfico abaixo (4.5), um valor crítico de exercício para a

margem de US$ 33,50 por tonelada. Implica dizer acima dessa margem não há valor na

espera, isto é, que o esmagamento deve ser feito agora. Abaixo desse valor, por exemplo, a

US$ 30 dólares a tonelada, a opção de esperar atinge US$ 20,06 a margem da tonelada

esmagada. Se houver o esmagamento nesse nível se perderá o prêmio pela opção de esperar

de US$ 0,06 por tonelada. Ao nível do preço de exercício de US$ 10 a margem da tonelada

esmagada, tem-se valor da opção de esperar, que é igual ao prêmio da opção, de US$

2,56/ton. Nesse patamar de margem a melhor decisão é não operar. Uma planta de 1.500

toneladas por dia, tem valor atribuído de US$ 921 mil, atribuindo média de 240 dias úteis

no ano.

Graf 4.5· Opção de esperar em relação a margem de
esmagamento

A sensibilidade em relação ao preço crítico é apresentada em seguida. Percebe-se que a

maior sensibilidade é do "convenience yield", podendo dobrar o valor crítico da margem

caso venha a ser reduzido em 1 ponto percentual. Isto implica em dizer que numa indústria

integrada, isto é, onde o esmagador é também produtor de frangos, o farelo passa a ter

convenience yield maior, diminuindo o valor crítico para a operação de esmagamento de

soja.
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Tab. 4.2 - Sensibilidadedo Valor Critico

ConvenienceYield
Volatilidade
Taxa de Juros Uvre de Risco
Investimento
Tempo de vencimento

Padrão 1pp acima 1pp abaixo
2.0% -34.6% 109.0%
1.6% 7.5% -8.4%
5.0% 22.7% -20.9%

10 9.6% -9.9%
10 1.5% -1.5%

Em relação110 Investimentoe t~. incrementosde $ 1 e 1 ano

A taxa de juros livre de risco após imposto de renda é a segunda variável em importância

em termos de sensibilidade. Quando assumimos um taxa de juros livre de risco de 6%, a

margem crítica passa a US$ 41,10, aumentando o valor da opção de esperar, em níveis

abaixo da margem crítica.

o gráfico abaixo (4.6), indica a evolução do valor crítico da margem em relação ao tempo

até o vencimento, isto é, o final da vida útil da planta. A escala está distorcida. Quando nos

aproximamos do vencimento, reduz-se a margem crítica até US$ 25,00, um mês antes do

vencimento.

Graf 4.6 - Evolução do Valor Critico em relação ao tem po de
exercício

35 - -
\
\
\

30

25

20

15

10

•..~~ o:? co~ '\~ ro~ <,;,~ ~~ ":J~ '),~ -, ~ ~~ ~~ ~~

Uma outra análise que pode ser feita também seguindo o modelo Barone-Adesi e Whaley é

a avaliação da opção de abandono, isto é, opção de venda americana com distribuição de

dividendos. Com os mesmo parâmetros teremos como valor crítico da margem para

abandono US$ 8,20 por tonelada, segundo o gráfico abaixo.
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Graf 4.7 - Opção de abandono em relação ao valor da margem de
esmagamento
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Implica que, acima do valor crítico para a margem, há valor no prêmio pela opção de

abandono que será máximo no ponto onde o margem for igualo investimento, isto é, US$

10,00, onde atinge US$ 0,72 por tonelada, ou US$ 260 mil pela planta. A sensibilidade para

o valor crítico é apresentada abaixo, indicando maior relevância da volatilidade. A

volatilidade tem correlação negativa com o valor crítico nesse caso, diferentemente do caso

da opção de compra americana. Indica que quanto mais volátil, mais distante do valor do

exercício está a margem crítica, aumentando o valor da opção de abandono. No caso do

"convenience yield", quanto maior, também mais distante do valor do exercício (US$

10,00) estará a margem crítica, e maior o valor da opção de abandonar. Entretanto, o

segundo raciocínio é diferente da opção de compra americana. Naquele caso, quanto maior

o "convenience yield", menor o valor crítico e menor o valor da opção de esperar.

Tab. 4.3 - Sensibilidade do Valor Critico ("Puf')

Convenience Yield
Volatilidade

Padrão 1pp acima 1pp abaixo
2.0% -4.3% 3.4%
1.6% -8.8% 12.0%

Taxa de Juros Uvre de Risco 5.0%
Investimento 10
Tempo até o vencimento 10

3.8%
10.0%
-0.1%

-7.6%
-10.0%

0.2%
Em relação ao Investimento e t~. incrementos de $ 1 e 1 ano

Isto se explica pelo impacto da distribuição do dividendo, no caso convenience yield, no

valor do ativo-objeto. A distribuição de dividendos diminui o valor do ativo-objeto,

diminuindo o valor da opção de compra e aumentando o valor da opção de venda.
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Em relação à taxa de juros, diferentemente do "convenience yield", quanto maior seu valor,

maior será a margem crítica e menor o valor da opção de abandono. Segundo Hull (1997) o

aumento da taxa de juros livre de risco, aumenta a taxa de crescimento de preço do ativo-

objeto (fator negativo à opção de venda), além de diminuir o valor presente dos dividendos

ou "convenience yield" (também negativo a opção de venda).
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3. Quanto valem as edificações da ex futura sede da Eletropaulo Metropolitana? Há
valor na espera?

A Eletropaulo Metropolitana é uma empresa distribuidora de energia elétrica na Grande

São Paulo e foi recentemente privatizada, com a Light adquirindo seu controle acionário. É

a segunda maior distribuidora de energia do país, com 35,6 GWh distribuídos em 1998,

faturando R$ 4,5 bilhões.

Durante o período em que o Estado de São Paulo era agente investidor em energia elétrica,

a empresa estatal apoiou vários projetos fora da sua área principal de atividade. Um projeto

de investimento era a construção da nova sede da empresa, em terreno situado na avenida

Juscelino Kubitcheck, zona sul da cidade de São Paulo, na Marginal Pinheiros. As

edificações foram iniciadas em 1992 e interrompidas em 1995. O edificio, construído em

uma área de 57,089 m2
, possui 22 andares no bloco principal e 3 no secundário, com um

total de área construída de 151,917 m2
. Este edificio estava contabilizado pela empresa por

US$ 355 milhões (US$ 309 milhões relativos a Imobilizações em Curso e US$ 46 milhões

relativos ao terreno).

Nesta década a mudança da visão do Estado empreendedor para um Estado concentrado em

atividades sociais como saúde, educação, segurança e habitação, coincidiu com o aumento

da capacidade de investimento do setor privado. Dessa forma, as empresas de energia

elétrica puderam ser privatizadas, sem prejuízo da qualidade dos serviços prestados aos

consumidores e sem risco de desabastecimento no futuro.

Nesse contexto, a Eletropaulo (21 mil funcionários em 1992) começou a se preparar para a

privatização, tomando-se mais eficiente e reduzindo o número de funcionários até atingir

17 mil em 1997. O propósito da nova sede, planejada no final da década de 80, portanto,

deveria ser reorientado. Antes da privatização foi negociado que seria dado em pagamento

de dívida ao fundo de pensão dos funcionários da própria empresa (Fundação CESP).
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Avaliação

o objetivo deste item é promover a avaliação do terreno e das edificações com base na

teoria das opções. Além disso, indicamos que, se não há valor na opção de esperar para

construir, deve-se investir agora. Para tanto utilizaremos os preços dos aluguéis comerciais

por metro quadrado em edificios padrão AA (caracterizados como alto padrão) medidos em

três corredores de negócios principais que são Avenida Paulista, Avenida Faria Lima e

Marginal Pinheiros. Temos como evolução de preços de imóveis comerciais e de locação os

seguintes valores, segundo Mackenzie HilI (1998):

Oraf. 4.8· Evoluçio do preço de escrlt6rlos por
regllo (em US$lm2)

Oraf. 4.9· Evolução de aluguel mensal por
região (em US$/m2)
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A produção e oferta de escritórios em São Paulo mostram a tendência de crescimento dos

negócios. Os gráficos indicam oferta crescente de imóveis comerciais na região da

Marginal Pinheiros, que com oferta média de 60 mil metros quadrados ao ano conseguiu

superar a oferta na Avenida Paulista já em 1991. Nessa região a oferta se estagnou em 1993

em 784 mil metros quadrados, por falta de espaço para novos empreendimentos

imobiliários.
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A absorção anual tem defasagem de tempo em relação a oferta. A região da Marginal

Pinheiros tem absorvido mais que as outras regiões e já conta com índices de vacância

similares.

Tab. 4.4 -Evolução da taxa de vacância de escritórios por região
(em %)

Paulista Jardins Faria Lima Pinheiros Total
1978 13.0 13.8 16.1 13.7
1984 5.2 3.7 24.9 9.8
1989 0.2 0.3 3.4 1.4
1991 3.8 1.2 13.4 7.3
1992 5.8 2.8 19.2 11.0
1993 10.1 9.7 10.1 23.5 14.8
1994 8.0 11.5 6.9 23.8 14.2
1995 10.4 4.3 5.1 11.8 8.8
1996 5.8 5.8 2.3 9.3 6.7
1997 2.9 7.2 3.0 9.2 6.3

julho/98 7.1 12.2 10.4 9.4 9.6
Fonte: Mackenzie Hill

Estaremos usando como ativo objeto o preço do metro quadrado útil na região da Marginal

Pinheiros e como dividendo, o valor da locação por metro quadrado útil conforme gráfico

abaixo. Assumimos que o mercado de imóveis segue as premissas assumidas para a

derivação do modelo BIack and SchoIes. O valor de mercado do metro quadrado de alto

padrão se encontrava em patamares de US$ 3.200, em julho de 1998 e o valor do aluguel

em US$ 32,00.

Graf 4.12 - Evolução de preço e aluguel de Imóvel comerciai
na região da Marginal Pinheiros por m2
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o edificio deverá contar com 80 mil metros quadrados de área útil após investimento

aproximado de US$ 60 milhões ou US$ 750 por metro quadrado. Para efeito de análise

utilizamos investimento adicional de US$ 1.000 por metro quadrado de área útil ou US$ 80

milhões para finalizar a construção, ante um custo atual em torno de US$ 1.300 a US$

1.500 o metro quadrado de área útil. Ignoramos o quanto fora investido anteriormente para

atingir esse estágio de construção. Estimamos em 15 anos o período máximo em que o

projeto deva ser finalizado, lembrando que a exposição às condições climáticas podem

deteriorar a estrutura a ponto de inviabilizar o término da construção.

Estamos desconsiderando os aspectos legais, patrimoniais e jurídicos para a retomada da

construção da obra. Desconsideramos ainda o impacto do imposto de renda na avaliação e

custos de manutenção da obra parada como imposto predial e territorial urbano. O estudo

não aborda o impacto da desvalorização do real em relação ao dólar em janeiro de 1999.

Analistas esperam queda dos preços em dólar se a taxa de câmbio situar-se acima de R$

2,00fUS$.

Usamos como padrão de análise 5% como taxa livre de risco após impostos, volatilidade de

20% ao ano e dividendos anuais de 10% (aluguel em torno de 0.9% ao mês). Aplicando a

aproximação analítica de Barone-Adesi e Whaley encontramos US$ 2.235 como valor

crítico para o metro quadrado de área útil. Decorre que, aos preços atuais de US$ 3.200 o

metro quadrado de área útil, não há valor na espera e o projeto deve ser terminado

rapidamente.

Graf. 4.13 - Valor da opção de esperar em relação ao
valor do metro quadrado
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Do gráfico 4.13 observamos que no valor crítico não há valor na espera. A sensibilidade do

valor crítico é apresentada abaixo. Conclui-se que há sensibilidade do valor crítico

sobretudo em relação ao dividendo (medido através do aluguel) e à taxa de juros livre de

fISCO.

Tab. 4.5 - Sensibilidade do Valor Crítico

Padrão 1 ee acima 1 ee abaixo
Dividendo 10% -5.9% 7.4%
Volatilidade 20% 2.4% -2.4%
Taxa de Juros Livre de Risco 5°k 3.7% -3.5%
Investimento 1,000 10.0% -10.0%
TemE!0 até o vencimento 15 0.0% -0.1%
Em relaçao ao Inwslimento e tempo, incrementos de $ 100 e 1 ano

Nesse caso, a sensibilidade do dividendo é menor que no caso da planta de esmagamento de

soja. Naquele caso o "convenience yield" se aproximava de zero o que na prática aproxima

a opção americana, sem dividendos, à opção européia. Isto é, a opção americana sem

dividendos só será exercida no vencimento, eliminando o valor crítico para a tomada de

decisão.

Graf. 4.14 - Evolução do Valor Critico em relação ao Tempo
de Exercício
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o gráfico acima mostra a evolução do valor crítico em relação ao tempo até o vencimento

da opção. Esta fora de escala para acentuar a queda do valor crítico quando falta meses para

o vencimento.

Não aplicamos o modelo apresentado por Quigg (1993) da seção 2.3, por considerarmos

que o dividendo, no caso o valor dos aluguéis, é função do valor do ativo-objeto,

diferentemente do proposto naquele modelo.
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Capítulo V - Conclusões

A Teoria de Opções Reais é um instrumento eficiente de avaliação de projetos de

investimento. Combina questões de estratégia juntamente com finanças e, no processo

contínuo, capacita o gestor para decisões que envolvam incerteza e irreversibilidade.

Diferentemente da metodologia tradicional (FCD), a Teoria de Opções trata adequadamente

a incerteza, com a vantagem de não depender das preferências por risco de quem avalia.

Amplia o conceito do valor presente líquido (VPL) para valor presente líquido expandido

conforme fórmula apresentada por Trigeorgis (1995):

VPL expandido = VPL estático + Valor da Opção

Decorre da fórmula acima que, obrigatoriamente, no momento do exercício da opção, paga-

se o prêmio do valor da opção para se atingir o valor presente líquido estático. Essa regra

permite definir uma política de operação para a atividade de maneira a maximizar o valor

presente líquido expandido. A irreversibilidade do exercício da opção, isto é, do

investimento no projeto, combinada com a incerteza de preços no futuro, geram os

. parâmetros para a busca do melhor momento para o exercício.

No caso de uma planta esmagadora de soja, concluiu-se, utilizando a aproximação analítica

da opção de compra americana com distribuição de dividendos de Barone-Adesi e Whaley

(1987), que o valor crítico da margem acima do qual não há valor na espera é de US$ 33,50

por tonelada, pelos parâmetros utilizados. Em outras palavras, quando a margem estiver

abaixo desse nível, a operação estará perdendo o prêmio pela espera, conforme fórmula

acima. Quando a margem estiver equivalente ao custo de exercício, isto é, US$

10,00/tonelada, a planta não deve ser operada, e o valor da espera será de US$

2,56/tonelada. O valor da planta nesse caso, será de US$ 921 mil, dada sua capacidade

operacional.
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No segundo caso, o prédio semi-construído da Eletropaulo Metropolitana, a avaliação foi

de que não há valor na espera, seguindo a aproximação analítica da opção de compra

americana com distribuição de dividendos de Barone-Adesi e Whaley (1987), dadas as

premissas assumidas. O valor crítico para a opção de esperar foi de US$ 2.235 por metro

quadrado de área útil, ante preço de mercado próximo a US$ 3.000 por metro quadrado de

área útil. O prédio terá valor próximo a US$ 240 milhões, restando ainda gastos de até US$

80 milhões para o término da obra, que devem ser realizados imediatamente, segundo nossa

opinião e desconsiderando os aspectos legais, patrimoniais e jurídicos.

Os resultados identificam valor quando há opção de esperar, diferentemente da metodologia

tradicional. O uso da Teoria de Opções pode, através da identificação de valor, contribuir

para o aprimoramento da gestão dos projetos e pata a maximização de valor para o

acionista.
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Abstract

The articIe introduces the Options Pricing Theory and its application to Real Options. The

motivation of this work was the inadequacy of the traditional methods (DCF) to deal with

uncertainty. Options theory has the advantage that can be used in a risk-neutral world.

This article discusses the Contingency Claim Analysis (CCA) and shows many cases where

the Real Options could be used. It presents the flexibility option, growth option and

abandon option. Further, it shows the use of Options Pricing Theory in mergers and

acquisitions, in pollution rights, inurban land evaluation (as the option to build) and in a

valuation of copper mine. Is presents the analytical approximation to solve the American

call option with dividends.

This dissertation presents Option Pricing Theory applied to real cases. It evaluates the

option to wait in a soy-bean plant that produces soy-meal and oil. Below the criticaI leveI

there is a waiting premium that is finished when exercised to get the traditional NPV, as in

the formula:

Expanded NPV = Traditional NPV + Option value

It also evaluates an option to wait applied in a building whose construction has been

interrupted. The suggestion was to invest immediately, because there is no waiting vaIue.
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Anexos

Anexo I - Conceitos para elaboração do modelo Black & Scholes.

a) Cadeia de Markov - Uma distribuição será cadeia de Markov se:

X(t+1) só depende de X(t) e não no que aconteceu antes.

Markov chains representam uma classe especial de sistemas dinâmicos que envolvem

probabilidade. O exemplo clássico é a temperatura média diária. Há apenas um número

finito de estados. A temperatura de amanhã pode ser inferida em termos probabilísticos

com base na temperatura de hoje. O processo é randômico.

Exemplos de cadeia de Markov podem ser o preço de uma ação segundo a teoria fraca de

eficiência de mercado, que diz que todas as informações referentes àquela empresa já estão

computadas no preço atual. Assim o preço de uma ação da Petrobrás por exemplo em t+ 1

só dependerá do preço da ação da Petrobrás em t, pois todas as informações relevantes

dessa empresa já estão inseridas nesse preço.

b) Wiener Process - também chamado de Brownian Motion tem três propriedades básicas:

É "Markov property" (hipótese de weak form ofmarket efficiency)

Tem incrementos independentes.

Mudanças ao longo do tempo têm distribuição normal. Por isso usamos distribuição

lognormal. Por exemplo, os preços das ações nunca cairão abaixo de zero.

Sua principal característica é possuir uma variação randômica, definida por

Onde E é definido como uma distribuição normal padrão com média O e desvio padrão 1.0.

São caracteristicas básicas:
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Média

Desvio padrão

Variância

~z=O

~ = (~t) 'h

~z = (át)

Um processo geral de Wiener pode ser definido como:

dx = udt + cdz (1.2)

Onde

Média

Desvio padrão

Variância

~x = Jl~t

~x = a (ôt) 'h

~x = a2(~t)

A mesma análise pode ser feita para o preço das ações S, onde

dS = JlSdt + o'Sdz

dS = JlSdt + aSE (~t) 'h

c) Lema de Itô

K. Itô, um matemático japonês desenvolveu, em 1951, uma resolução do cálculo diferencial

para funções estocásticas. Assim de uma função contínua e diferenciável com duas

variáveis, x e y, o resultado será:

se se~G~-âx+-.1y
& õy (1.3)

,.
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E segundo as expansões de Taylor, citado por Hull(1997. P. 221), teremos:

Um derivativo é uma função de uma variável que segue um processo estocástico. Podemos

estender tal conceito para essa função.

dx = a(x,t)dt + b(x,t)dz (1.5)

sendo G = G(x,t,z) (1.6)

Por analogia teremos:

Podemos tomar a equação I.5 discreta:

.:ix = a(x, t)llt + b(x, t)e.JM (1.8)

Dessa equação decorre só se pode ignorar termos em Ilx2, que tendem a zero muito mais

rápido que Ilx. Entretanto, dessa equação:

Ilx2=b2E2~t, que é de ordem dt, que não pode ser ignorado e se toma não estocástico.

A razão da não estocasticidade vem da variância de uma distribuição normal que é igual a

1. Portanto,

E(e2) - [E(e)]2 = 1 e, dado que, E(e) = 0, E(E2) = 1, sem as características de processo

estocástico.
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Usando a última fórmula:

IX] IX] 1 02G 2
dG=-dx+-dt+--b dt (1.9)

ôx ot 2 &2

Onde dx = adt + bdz, finalizando com:

que também segue um processo de Itô.

Podemos aplicar em avaliação de opções de ações. Vejamos por exemplo, uma ação com a

seguinte equação

G = InS (111)

Temos

to 1 (1.12)---as s

-as-2= -S2 (113)

eo (114)
-=0
õt

e conclui-se que, dG = (u- cr2/2) dt + cdz
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Anexo fi - 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.

Exemplificando o conceito em dois estágios teremos I como um investimento em uma

fábrica que gera o produto A por número infinito de períodos. "r" é a taxa de desconto. (1 +

u) x Po é o preço do produto A no momento ti e (1 - d) é o preço do produto A no momento

ti, se as condições forem desfavoráveis, isto é, se houver queda de preço. Combinando as

duas possibilidades teremos:

Vo=Po + [q(1+u)Po +(I-q)(1-d)PoJ[_I_+ 1 2 + ...] (lI. 1)
l+r (1+r)

=Po +[I+q(u+d)-d]Po lI(1+r)
1-1/(1+r)

= Po[1 + r + q(u + d) - d]1 r

o valor presente do investimento será:

no = max[Vo- 1,0] (lI. 2)

Se Vo é maior que o investimento l, o investimento é feito e a empresa terá Vo - l. Caso

contrário o investimento não será feito. Entretanto, se a empresa não investir nesse

momento postergando a decisão para o período 1 teremos

F - [v. - I O] (II.3)
1 = max 1 ,

r

Se assumirmos que a expectativa de valor de continuação de FI for

Eo[Fl] = qmax[(1 + u)Po(1+ r)1 r - 1,0]+ (1- q)max[(I- d)Po(1+ r)r - 1,0] (lIA)
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Poderemos estimar como valor de Fo a seguinte equação:

Onde o valor de Fo é determinado pelo valor do investimento no momento zero ou pela

expectativa de continuação de valor do projeto se houver espera até o momento 1. A

decisão será aquela que maximiza esse valor de Fo. Isto é a essência da programação

dinâmica, segundo Dixit e Pindyck (1994). Importante notar que o investimento poderá ser

feito no instante 1. Não é uma decisão "agora ou nunca".

A diferença (Fo -!lo) é o valor da opção de postergar, de adiar o projeto.

A introdução da "Bellrnan equation" permite a extensão do conceito a vários períodos.

O princípio ótimo de Bellman é assim descrito: "uma política ótima tem a propriedade de,

qualquer que seja a ação inicial, as escolhas restantes constituírem uma política ótima em

relação ao subproblema iniciado com os resultados das primeiras ações".

Um caso determinístico

A introdução de um caso determinístico será útil para solucionarmos o problema através da

programação dinâmica

Imaginemos que não haja incerteza, isto é, que c = O. Teremos que V(t) = Voeat, e Vo =

V(O). O valor do investimento assumindo um tempo T no futuro será:
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F(V) = (VeaT - I)e-PT (II.7)

Suponhamos então que a ::;;O, V(t) permanecerá constante e será sempre melhor investir

imediatamente se V> 1, e nunca investir caso ocorra o oposto. Assim F(V) = max [V - I,
O].

Se O ::;;a s p, F(V) > O, mesmo que eventualmente V < I, porque poderá haver ocasião onde

V superará I. Indica oportunidade de se esperar, comprovada pela maximização de F(V) em

relação a T.

dF(V) =-(p-a)Ve-<P-Cl)T +pIE-PT = O
dT (II.8)

Que implica que:

{
I [ p I ]} (II.9)T* = max -log . ,O
a (p-a).V

Assim, se V não for muito maior que I, teremos T* > O. A razão para se postergar o

investimento é que nesse caso, o custo do investimento é trazido a valor presente pelo fator

e-pT
, enquanto o fluxo de resultados é reduzido por um menor fator e-{P- a)T. O melhor

momento de investir é dado por T* = O,isto é quando V > V*, dado por:

V*=-P-J>I (II.IO)
p-a

Substituindo, teremos os seguintes valores para F(V)

F(V) = {[aJ /(p - a)][(p -a)Y / p./]%para ..Y s V *} (11.11)
V - I ..para ..V > V *
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Caso estocástico

Agora retomemos ao caso estocástico onde O' > o. O problema será determinar o ponto

onde será ótimo investir I para atingir V. Não será possível conseguir o momento T, que

maximiza a função por ser estocástica. A solução será atingida através de um V* crítico

acima do qual será ótimo investir (V ;:::V*). Um valor alto de O' indicará um alto valor para

o V*, indicando oportunidade em esperar, assim como um alto o;

Retomemos assim a "Bellman Equation". A posse da oportunidade não gera nenhum fluxo

de caixa até o momento do exercício T. Então a única apreciação será o ganho de capital.

Para valores V onde não é ótimo investir teremos:

pFdt = E(dF) (ll.12)

Significa que durante um período de tempo dt, o retomo esperado da oportunidade, pFdt

será a taxa esperada de apreciação do capital (posse da oportunidade).

Expandindo dF usando o Lema de Itô, usando as derivadas teremos: F' = dF/dV, F" =
d2F/dV2

, e outros.

(ll.13)
dF = F' (V)d + +F" (V)(dV) 2

Substituindo a equação de dV na expressão e notando que E(dz) = O, temos

E[dF] = cxVF'(V)dt + fcr2V2F"(V)dt (1114)

Dividindo ambos os lados por dt, a "Bellman Equation" fica igual a:

aVF' (V) +1. (J"2V2 F" (V) - pF = ° (ll.15)
2
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Para analisar a solução conjuntamente com a outra metodologia, devemos considerar que

a=p - Õ, onde õ>O. Com essa notação a "Bellman equation" será:

(p -õ).vF'(V) +ta2V2 F"(V) -pF = O (II.16)

Além disso, F(V) deverá satisfazer as seguintes condições:

F(O) = O

F(V*) = V* - I

F'(V*) = 1

(II.17)

(lI. 18)

(lI. 19)

A primeira condição garante que V não será menor que zero, dada a condição de

estocasticidade. Assim, a opção de investir quando V = O não terá valor. A segunda

condição se refere ao momento do exercício. Se investir a empresa receberá V* - I. A

última condição se refere condição de continuidade. Se F(V) não for contínuo, poderá haver

um momento de melhor otimização.

Para se atingir a solução da equação, temos que estimar uma função e determinar por

substituição se ela funciona. Por exemplo, para satisfazer a primeira condição temos

F(V) = AVP, (2.22)

Onde A é uma constante a ser determinada e J31>1 é uma constante que depende dos

parâmetros p, Õ e a. As duas outras condições auxiliam na resolução das demais variáveis.

Temos, substituindo e rearranjando:

onde

95



Anexo m- Evolução dos preços da soja, do farelo e do óleo de soja. Em US$/ton.
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Anexo IV - Evolução dos preços dos imóveis comerciais por região na cidade de São
Paulo (em US$ por metro quadrado útil)

1.. ·· ~!.~.9.9v~9..~~~~9..g~§I.~!.~~9..~\.~ ..99..§I.I.~9.~~!.!!1~.Q~.~!y 1
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L. 1~~~L.. 1.\~~..1.. \??.~...L \~.~º..t l ~.9.;~..L ~.?;Q.l JQ;~..l
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I . • . . . .
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íVariância 1 19.5%1 14.1%1 21.4%! 1 22.1%1 21.9%~ 20.8%1t A•••••••••••••••••••••• :•••••••••••••••••••••• <10 •••••••••••••••••••••• , ••••• : •••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Anexo V - Concentração do mercado mundial de soja 1998

Esmagamento Esportações de farelo

Bunge
24%Outros

34%
Outros

36% .,,,~~~
Dreyfus Cargi/l

14% 14%
4%

Exportações de óleo

Outros
40%
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