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- Compra de opção de compra (Iong in a cal/): max(St - X, O);

- Compra de opção de venda (Iong in a put): max(X -St, O);

- Venda de opção de compra (short in a cal/): - max(St-X,O) = min(St - X, O);

- Venda de opção de venda (short in a put): - max(X-St,O) = min(X - St, O).

Compra de Opção de Compra Venda de Opção de Compra

Compra de Opção de Venda Venda de Opção de Venda

Lucro [S]
Lucro [S]

St

Figura 11.1

o comprador da opção só irá exercê-Ia se o "payoff' for positivo, pois caso

contrário não a exercerá, e o "payoff' será o.
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diferentes abordagens numéricas (modelo binomial, integrações numéricas e
esquemas de diferenças finitas, etc.) para se quantificar opções reais.
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PREFÁCIO

Esta monografia consiste em uma revisão bibliográfica sobre a utilização da

Teoria de Opções em avaliação de projetos de investimentos e empresas, e

tem como objetivos o esclarecimento da praticidade e limitações da mesma,

assim como a apresentação de alguns modelos que podem ser utilizados em

situações reais.

Para tornar este trabalho acessível a pessoas que não tenham formação em

matemática superior, procurei explicar da forma mais simples possível os

conceitos da Teoria de Opções, utilizando para isso o modelo binomial de

Cox, Ross e Rubinstein, que requer apenas conhecimentos elementares em

matemática. Procurei eliminar ao máximo a necessidade de explicações que

envolvam cálculos estocásticos e, quando julguei pertinente, coloquei as

explicações no anexo.

O trabalho foi estruturado da seguinte maneira:

- O Capítulo I contém uma análise crítica das técnicas convencionais de

avaliação de projetos de investimento, mostrando suas limitações quanto a

considerações de flexibilidades gerenciais e incertezas. A Teoria de

Opções é apresentada como a abordagem alternativa mais adequada, pois

integra avaliações financeiras com estratégias empresariais, embora possa

se tornar bastante complexa quando aplicada a alguns casos de Projetos

de Investimento.

IX



x

- o Capítulo li contém uma introdução à Teoria de Opções aplicada a ativos

financeiros, e desenvolve o conceito de ambiente livre de risco, que permite

que se trabalhe com a taxa do ativo livre de risco, e apresenta dois

modelos, assim como versões destes, para precificação de opção:

binomial e Black & Scholes, que podem ser adaptados para avaliação de

opções reais.

- O Capítulo 111discorre sobre as abordagens numéricas utilizadas para

quantificar opções reais, comparando-as, e apresenta alguns trabalhos

acadêmicos de avaliação de projetos de investimento.

- O Capítulo IV analisa como a Teoria de Opções deveria ser usada para

avaliação de empresas, mostrando que devem tanto ser consideradas as

opções do lado do ativo, como as do lado do passivo. Com a finalidade de

ilustrar a praticidade da técnica, são descritos alguns casos reais em que

negócios são avaliados com base na Teoria de Opções.

- O Capítulo V mostra como a estrutura de mercado pode influenciar o valor

.de opções, e propõe algumas maneiras de como incluir a estrutura de

mercado na análise.

- O Capítulo VI apresenta conclusões sobre a utilização da Teoria de

Opções para se avaliar ativos reais, considerando sua praticidade,

abordagens numéricas e campos de aplicabilidade.



I. Introdução

I. INTRODUÇÃO

1.1. O MODELO TRADICIONAL E SUAS LIMITAÇÕES

Existem várias maneiras utilizadas na prática para se avaliar um projeto:

taxa média de retorno, "pey-beck", taxa interna de retorno e valor presente

líquido. Academicamente, conforme demonstrado em diversos livros textos,

como por exemplo Van Horne (54), foi comprovado que o método mais

adequado entre estes é o valor presente líquido (VPL), que consiste na

diferença entre o valor presente dos fluxos de caixa estimados para o projeto

em uma base pós imposto de renda e o valor presente do investimento. A

taxa de desconto é relacionada ao risco do projeto pelo modelo de

precificação de ativos desenvolvido por Sharpe (44) - Lintner (28): o CAPM

(Capital Asset Price Mode~.

Se o VPL for positivo, o projeto é considerado economicamente viável, e se

for negativo, deve-se rejeitá-lo.

Quando o método do VPL é aplicado a projetos ou ativos com risco,

realizam-se duas suposições básicas:

(1) Os fluxos de caixa incertos podem ser substituídos pelo seu valor

esperado, que é estimado no início da vida útil do projeto. Considera-se

que a empresa terá uma gerência passiva, e que não irá rever suas

decisões estratégicas. As decisões gerenciais são consideradas

estáticas, sem possibilidade de flexibilidade gerencial.
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o cenário empresarial atual, no entanto, é caracterizado por mudanças

rápidas, incertezas e uma competição intensa. À medida que o tempo

passa, chegam novas informações que resolvem gradativamente

algumas incertezas sobre as condições de mercado e o fluxo de caixa.

As empresas revêem suas posições estratégicas e alteram os planos de

investimento de acordo com as novas condições do ambiente.

(2) A taxa de desconto é assumida como conhecida e constante ao longo do

tempo, e depende exclusivamente do risco do projeto, que é assumido

constante no decorrer do tempo.

Conforme o texto de Van Horne (54) e Brealey e Myers (6), entre outros,

existem basicamente duas abordagens para a obtenção da taxa de

desconto: (1) o Custo Médio Ponderado de Capital (WACC - Weighted

Average Cost of Capita~, que pode ser obtido para a corporação como

um todo ou, em alguns casos, apenas para a divisão em questão; e (2) o

Valor Presente Ajustado (APV - Adjusted Present Value), que foi

inicialmente proposto por Myers (35), e considera riscos diferentes para

cada componente do fluxo de caixa.

Embora a segunda premissa cause muitas discussões em avaliações de

projetos e empresas (metodologia para apurar a taxa de desconto, qual o

risco assumido), a primeira premissa é a principal responsável pelas críticas

ao modelo do VPL.
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Trigeorgis (52) explica que a flexibilidade gerencial torna possível tanto

capitalizar futuras oportunidades que são favoráveis ao negócio, quanto

diminuir perdas, expandindo o valor de oportunidade de um investimento,

pois melhora seu potencial de ganhos e limita seu potencial de perdas

relativas a um gerenciamento passivo ligado às expectativas iniciais. Cria,

portanto, uma assimetria ou inclinação no valor da distribuição de

probabilidade do VPL do projeto. Ao ignorar a flexibilidade de se rever

estratégias iniciais, o método do VPL muitas vezes subavalia projetos.

Esta falha do VPL CriOU insatisfação em alguns práticos, estrategistas e

acadêmicos, levando à utilização de alguns conceitos intuitivos de elementos

de flexibilidade gerencial e interações estratégicas. Hayes e Garvin (20), por

exemplo, argumentavam que os métodos de desconto de fluxo de caixa

tradicionais eram deficientes, e sugeriam que as decisões sobre projetos

estratégicos deveriam ser tomadas com base em julgamentos e

considerações estratégicas -subjetivas, sem a distorção dos métodos

quantitativos.

Trigeorgis (52) parte do pressuposto de que o VPL não deve ser considerado

totalmente obsoleto e inútil. Ele pode ser empregado sem problemas, por

exemplo, em projetos de redução de custo onde a estratégia empresarial

consiste unicamente em ser um produtor a baixo custo. No entanto, quando

o projeto apresenta flexibilidades gerenciais significativas, o VPL precisa ser
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remodelado para capturar o valor destas flexibilidades. Esta remodelagem é

denominada, por Trigeorgis, por Valor Presente Expandido, onde:

VPLexpalldit-kJ = VPLtradiciOllal + Va!orjle.ribilíd.genmcial

1.2. ÁRVORES DE DECISÕES E SIMULAÇÕES

Para corrigir as deficiências do VPL em capturar o valor de flexibilidades

gerenciais, surgiram modelos alternativos, como as árvores de decisão de

Magee (29) e a simulação de Hertz. (21) Embora estes dois métodos sejam

superiores ao VPL, ainda existem falhas sérias.

Brealey e Myers (6) expõem que o problema mais difícil em uma simulação

consiste em estimar a interdependência entre as variáveis e a distribuição de

probabilidade subjacente, e se os componentes de fluxo de caixa do projeto

fossem independentes, raramente seria necessária uma simulação.

A árvore de decisão tem o inconveniente de ter um risco diferente para cada

ramo decisório, tornando a estrutura de risco complexa, e difícil a obtenção

de uma taxa de desconto, além do fato de a atribuição de probabilidades em

cada nó ter um alto grau de subjetividade.

1.3 TEORIA DE OPÇÕES APLICADA A PROJETOS DE INVESTIMENTO

A flexibilidade gerencial consiste em um conjunto de opções reais como:
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- postergar um projeto;

- expandir ou contrair a escala de produção;

- abandonar temporária ou definitivamente um projeto;

- alterar as matérias primas ou produtos de um projeto;

- realizar investimentos subseqüentes

Na realidade a flexibilidade gerencial é uma possibilidade, mas não uma

obrigação de alterar um projeto em diferentes etapas de sua vida útil

operacional.

Myers (36) propõe a Teoria de Opções como a melhor abordagem para se

avaliar projetos que possuam opções operacionais e estratégicas

significativas, alegando que ela consegue integrar estratégia e finanças.

A Teoria de Opções tenta superar as limitações dos métodos tradicionais,

pois: (1) considera as flexibilidades gerenciais na avaliação; e (2) não se

preocupa em determinar uma taxa de desconto de acordo com o risco do

projeto, pois trabalha em um ambiente neutro ao risco, utilizando a taxa de

retorno livre de risco, conforme será demonstrado no capítulo 11.

As opções consistem em um direito contingente, ou seja, seu valor depende

do valor de outro ativo, chamado ativo-objeto.
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Um projeto é visto como um conjunto de opções reais, que tem como ativo-

objeto o valor do projeto. Estas opções reais são análogas a opções

financeiras.

1.4O MERCADO ATRIBUI VALOR A OPÇÕES DE CRESCIMENTO

Conforme explicado por Trigeorgis (51), adicionalmente às opções existentes

em um único projeto, podem existir interações de sinergia entre um grupo de

projetos se realizados simultaneamente. Pode existir também dependência

entre projetos, ou seja, investir no primeiro projeto é pré-requisito para o

investimento em projetos subseqüentes. Desta maneira, o investimento no

primeiro projeto pode significar uma opção de crescimento para a empresa.

Mesmo que tenham valor presente líquido negativo, a infra-estrutura de

experiência e potencial de produtos gerados durante o desenvolvimento da

primeira geração de um produto podem servir como trampolim para o

desenvolvimento a custo baixo ou com qualidade melhorada das futuras

gerações de novos produtos e novas aplicações em áreas diferentes. Se a

empresa não fizer o primeiro investimento, as gerações subseqüentes não

serão possíveis. A primeira geração vai trazer a vantagem competitiva. O

problema é análogo ao da avaliação de uma opção composta em ações,

onde o custo de investimento no projeto é análogo ao preço de exercício; o

valor presente dos fluxos de caixa esperados somados ao valor de qualquer

expectativa de oportunidade de investimento é análogo ao preço da ação; e

o tempo de vencimento é o prazo onde a oportunidade deixa de existir.
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Exemplos de opções de crescimento são:

- expandir capacidade, realizar introdução de novos produtos, adquirir outras

empresas;

- aumento de orçamento para publicidade, pesquisas de base e programas

de desenvolvimento comerciais (investimentos em ativos como marcas ou

experiências técnicas);

- desembolsos para manutenção e projetos de substituição de instalações

Kester (25) desenvolveu um interessante trabalho empírico, onde mostra que

o mercado reconhece a existência de opções de crescimento. A tabela 1.4foi

construída com base em dados da Value Line Investment Survey, 12 de

Agosto 1983. Os lucros foram tratados como perpetuidade, e a faixa de

valor da opção de crescimento foi determinada subtraindo-se do valor de

mercado do patrimônio líquido os valores mais altos e mais baixos dos lucros

capitalizados.

Uma análise da tabela 1.4mostra que o valor atribuído pelo mercado à opção

de crescimento geralmente corresponde a mais da metade do valor de

mercado do Patrimônio Líquido.

Kester também cita um exemplo onde o projeto deveria ter sido avaliado pela

Teoria de Opções.
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Valor de Lucros Valor capitalizado lucros Valor estimado Percentual
Mercado do Antecipados utilizando várias taxas de das opções de da opção

PL ($ milhões) ($ milhões) desconto ($ milhões) cresc.($mm.) cresc./PL
15% 20% 25%

Eletrônicos
- Motorola 5.250 210 1.400 1.050 840 3.850- 4.410 73-84%
- Genrad 550 17 113 85 68 437- 482 79-88
-RCA 2.200 240 1.600 1.200 960 600- 1.240 27-56

Computadores
e Periféricos
- Apple Computer 2.000 99 660 495 396 1.340- 1.604 67-80
- Digital Equipm. 5.690 285 1.900 1.425 1.140 3.790- 4.550 67-80
-IBM 72.890 5.465 36.433 27.325 21.860 36.457-51.030 50-70

Químicas
- Celanase 1.010 78 520 390 312 490- 698 49-69
- Monsanto 4.260 410 2.733 2.050 1.640 1.527- 2.620 36-62
- Union Carbide 4.350 280 1.867 1.400 1.120 2.483- 3.230 57-74

Pneus e
Borracha
-Firestone 1.090 88 587 440 352 503- 738 46-68
-Goodyear 2.520 300 2.000 1.500 1.200 520-1.320 21-52
-Uniroyal 400 47 313 235 188 87- 212 22-53

Alimentícias
-Carnation 1.790 205 1.367 1.025 820 423- 970 24-54
- Consolidated

Foods 1.190 171 1.140 855 684 50- 506 4-43
- General Foods 2.280 317 2.113 1.585 1.268 167- 1.01 27-44

Tabela IA

o exemplo consiste em uma grande empresa de tecnologia de base que

precisa decidir se aprova ou não a construção de uma fábrica para produção

em larga escala de um material novo, desenvolvido internamente, que foi

produzido com sucesso na fábrica-piloto.

A análise de valor presente líquido o considera um projeto não atrativo,

devido aos altos custos de construção, fluxos de caixa projetados

relativamente baixos e alta sensitividade a flutuações cíclicas.
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Os oponentes ao projeto argumentam que este é prejudicial à demonstração

de resultado, diminuindo os fluxos de caixa de curto prazo, e depreciando

ainda mais o preço da ação, que já está baixo.

Os proponentes do projeto, por sua vez, argumentam que este traz

benefícios a longo prazo, e que a larga aceitação do material desenvolvido

vai gerar uma cascata virtual de novos desenvolvimentos comerciais e

projetos de capacidade de expansão.

No caso, a empresa decidiu-se por realizar o projeto, porém sem fazer uma

avaliação analítica, mas sim com base na intuição. A empresa, no entanto,

esperou para investir, e a entrada de concorrentes no mercado fez com que

incorresse em custos além dos esperados inicialmente.

Uma avaliação por opção real poderia ter mostrado analiticamente a

viabilidade do projeto, e se seria mais interessante investir logo ou deferi-lo.
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11. CONCEITOS BÁSICOS DA TEORIA DE OPÇÕES

11.1O QUE É UMA OpçÃO

Uma opção é um contrato entre duas partes, que dá a seu comprador um

direito, mas não uma obrigação, de comercializar uma quantidade fixa de um

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

data. O ato de realizar a transação é denominado exercício da opção.. o

preço estabelecido é o preço de exercício e a data determinada, o

vencimento ou exercício.

Opções foram comercializadas em mercado organizado nos Estados Unidos

pela primeira vez em 1973. Desde então, o mercado de opções vem

crescendo drasticamente. Hoje, são comercializadas em diferentes

mercados no mundo. O ativo-objeto inclui. ações, índices, moedas

estrangeiras, instrumentos de débito, commodities e contratos futuros, etc.

Existem basicamente dois tipos de opções:

- Opção de compra (Ca/~: sua compra dá direito a comprar uma quantidade

predeterminada do ativo estabelecida no contrato, a um preço de exercício

e em (ou anteriormente a) uma data de exercício estipulados;
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-Opção de venda (Put): sua compra dá direito de vender uma quantidade

predeterminada do ativo a um preço de exercício e em (ou anteriormente a)

uma data de vencimento estipulados.

Uma opção é dita americana se puder ser exercida em qualquer momento

antes do exercício, e é dita européia se só puder ser exercida na data de

vencimento.

Existem duas posições para cada tipo de opção:

- Posição comprada (Iong): significa ter comprado uma opção;

- Posição vendida (short): significa ter vendido ou emitido uma opção.

O vendedor de uma opção recebe um prêmio no ato da emissão, porém tem

perdas potenciais. Seu lucro ou perda é o inverso do que tem o comprador ..

Existem quatro posições básicas em opções, e as variações de seus lucros e

perdas em relação ao preço da ação (St) são ilustradas abaixo na Figura 11.1.

Geralmente, é útil caracterizar posições européias em termos de "payoff' no

vencimento. O custo inicial (prêmio) não é incluído no cálculo. Se X for o

preço de exercício e St o preço da ação no exercício, o "payoff" para cada

posição é:
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- Compra de opção de compra (Iong in a ceu; max(St - X, O);

- Compra de opção de venda (Iong in a put): max(X -St, O);

- Venda de opção de compra (short in a ca/~: - max(St-X,O) = min(St - X, O);

- Venda de opção de venda (short in a put): - max(X-St,O) = min(X - St, O).

Lucro ($) Lucro ($)

Compra de Opção de Compra Venda de Opção de Compra

Compra de Opção de Venda Venda de Opção de Venda

Lucro [$)
Lucro ($)

xSt

Figura 11.1

o comprador da opção só irá exercê-Ia se o "payoff' for positivo, pois caso

contrário não a exercerá, e o "payoff' será o.
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A opção é dita "in the money" se, caso fosse exercida neste exato momento,

seu "payoft" fosse maior que O; e "out of the money" se seu "payoff' fosse

igual a O.

Exemplo:

Um investidor comprou uma opção de compra de uma determinada ação,

cujo preço de exercício é $100. Se no vencimento o preço da ação ficar em

$90, ele não vai exercer a opção e irá comprar a ação do mercado. O valor

da opção neste caso será O. No entanto, se o preço da opção subir para

$110, ele vai exercer a opção, pagando $100 e, desconsiderando juros e o

prêmio pago, realizará um lucro de $10.

11.2DETERMINANTES DO VALOR DE UMA OpçÃO

Na data de vencimento, o valor da opção depende do preço de mercado do

ativo e do preço de exercício. No entanto, em momentos anteriores ao

vencimento, existem outras variáveis importantes que influem no valor da

opção.

Os seis determinantes fundamentais do valor de uma opção são:

1. O preço corrente do ativo (S);

2. O preço de exercício (X);

3. O prazo até o vencimento da opção (r);
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4. A volatilidade do preço do ativo (0");

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

6. Os dividendos esperados durante a vida da opção (D).

11.2.1PREÇO CORRENTE E PREÇO DE EXERCíCIO

O "payoff' de uma opção de compra é o valor máximo entre (S - X) e O.

Portanto, quanto maior o preço do ativo (S), maior o valor da opção de

compra, e quanto maior o valor do preço de exercício (X), menor o valor da

opção de compra.

O "payoff" de uma opção de venda é o valor máximo entre (X -S) e O.

Portanto, quanto maior o preço do ativo (S), menor o valor da opção de

venda, e quanto maior o valor do preço de exercício (X), maior o valor da

opção de venda.

11.2.2VOLATILlDADE DO PREÇO DO ATIVO

Por volatilidade do preço do ativo, entende-se o desvio-padrão dos retornos

dos preços do ativo. Quanto maior a volatilidade, maior a probabilidade de

que um ativo tenha um grande retorno positivo ou um retorno muito negativo.

O dono de uma opção receberá todos os benefícios de uma receita

favorável, porém evitará a maior parte dos prejuízos de uma variação

desfavorável, pois neste caso não exercerá a opção. Conseqüentemente,

, quanto maior a volatilidade, maior o valor da opção de compra e de venda.
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11.2.3PRAZO ATÉ O VENCIMENTO

Um dos efeitos do fato de a opção ter mais tempo de vida até o vencimento é

similar ao efeito do aumento da volatilidade. Durante um maior período de

tempo existe a possibilidade de ocorrerem muitos mais fatos com o preço do

ativo do que durante um curto período de tempo. Um outro efeito é que

quanto maior o tempo remanescente, menor o valor presente do preço de

exercício.

Os dois fatores tendem a aumentar o valor da opção de compra com o

aumento do prazo até o vencimento, porém agem em sentido contrário no

valor de uma opção de venda. Portanto, um maior tempo remanescente

para o exercício tende a aumentar o valor de uma opção de compra e nada

se pode dizer sobre seu efeito na opção de venda.

11.2.4TAXA DE JUROS

Quanto maior a taxa de juros, menor é o valor presente do preço de

exercício. Portanto, o preço de uma opção de compra tende a aumentar e o

preço de uma opção de venda tende a diminuir com o aumento da taxa de

juros.

11.2.5DIVIDENDOS
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Opções são protegidas contra desdobramentos e bonificações, porém não

proporcionam nenhuma proteção contra dividendos. Na data post-dividendo,

o preço unitário do ativo cai no montante do dividendo pago por unidade.

Desta maneira, quanto maior o dividendo, provavelmente maior será o valor

da opção de venda e menor o valor da opção de compra.

Resumo dos Efeitos dos Determinantes de Valor de uma Opção

Efeitos no Valor de

Variáveis Determinantes (ft) Opcão de Venda Opcão de Compra

U 11

11 U

11 11

? 11

U 11

11 U

Preço Corrente do Ativo (S)

Preço de Exercício (X)

Volatilidade do Preço do Ativo (c)

Prazo até o Vencimento (-r)

Taxa de Juros ( r-1)

Dividendos (O)

11.3. LIMITES PARA O VALOR DE UMA OpçÃO EM UM ATIVO SEM

DIVIDENDOS

Se uma opção tiver um prêmio acima do limite superior, ou abaixo do limite

inferior, existirá uma oportunidade de arbitragem sem risco.

11.3.1LIMITES SUPERIORES

A compra de uma opção de compra européia (c) ou americana (C) dá o

direito de comprar uma unidade do ativo no preço de exercício (X). A opção,

portanto, nunca poderá ter valor superior ao preço do ativo (S).
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A compra de uma opção de venda européia (p) ou americana (P) dá o direito

de vender uma unidade do ativo pelo preço de exercício (X). Independente

de quão baixo possa estar o preço do ativo, a opção nunca terá valor maior

que X.

Para uma opção européia, sabe-se que no exercício a opção não valerá mais

que X. Portanto, no momento corrente, a opção não poderá valer mais que o

valor presente de X, ou seja:

x
P<-

- (r)'

11.3.2 LIMITES INFERIORES

o limite inferior para o valor de uma opção de compra européia é:

Hull (22) comprova esta afirmação através da construção de duas carteiras:

- Carteira A: 1 opção de compra européia + dinheiro no montante ~
(r)'

- Carteira B: 1 ação

Caso o dinheiro da carteira A seja investido à taxa r, no vencimento valerá X.

Se no vencimento o valor da ação (St) for maior que o preço de exercício (X),
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a opção será exercida, e a carteira A terá um "payoff' de St. Se St < X, a

opção não será exercida, e o "payoff' de A será X. Portanto, no vencimento

o "payoff' de A será max(St,X).

A carteira B vale St no vencimento. Portanto, A terá valor sempre maior ou

igual a B no vencimento. Para que não haja oportunidade de arbitragem, o

valor da carteira A deverá ser maior ou igual ao da B em qualquer momento:

x s <; Xc+-~ =>C~,,--
(r)' (r)'

o limite inferior para uma opção de venda européia é:

X
p~--S

(r)'

Hull (22) demonstra a afirmação construindo as seguintes carteiras:

Carteira C: uma opção de venda européia + 1 ação

C . D d· h . Xarteira: In erro no montante -
(r)'

No vencimento, se St < X, a opção será exercida, e a carteira C valerá X. Se

St > X, a opção não será exercida, e o "payoff' da carteira C será S1.

Portanto, no vencimento o "payoff' da carteira C será max(St,X).

No vencimento a carteira D terá valor X, o que implica que a carteira C terá

valor igualou maior que a carteira D.

X X
• p+S~-=>p"2-_-S

(r)' (r)'
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11.4.PARIDADE ENTRE OpçÃO DE COMPRA E OpçÃO DE VENDA (PUT

AND CALL PAR/TY)

Existe uma relação entre uma opção de compra e uma opção de venda com

as mesmas condições (mesma data de vencimento e mesmo preço de

exercício). Para que não ocorra oportunidade de arbitragem sem risco, esta

relação deve ser:

S' Xc=p+ --
(r)'

Hull (22) comprova a relação construindo duas carteiras:

Carteira A: 1 opção de compra européia + dinheiro no montante ~
(r)'

Carteira B: 1 opção de venda européia + 1 ação

No vencimento, as duas carteiras terão "payoff'= max(St,X). Para que não

haja oportunidade de arbitragem sem risco, o valor das duas carteiras deve

ser o mesmo em qualquer momento, ou seja:

..Y ('c+-_ = p+c)
(r )'

11.5EXERCíCIO ANTECIPADO

11.5.1 EXERCíCIO ANTECIPADO DE UMA OpçÃO DE COMPRA EM UM

ATIVO SEM DIVIDENDOS
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Nunca é ótimo exercer uma opção de compra americana em uma ativo sem

dividendo antes do vencimento. Isto implica que uma opção de compra

americana em um ativo sem dividendos deve ter o mesmo valor que uma

opção de compra européia com as mesmas condições.

Para demonstrar esta relação, Hull (22) constrói duas carteiras:

Carteira A: Uma opção de compra americana + dinheiro no montante de

x
(r)

Carteira B: Uma ação

Se a opção de compra for exercida antecipadamente, o "payoff'da carteira A

será S - X + ~, o que será sempre menor que o "payoff" da carteira B, ou
(r)'

seja, S.

Se exercida no vencimento, a carteira A valerá max(St,X), ou seja, terá valor

igualou maior que a carteira B.

Disto se conclui que o valor ao exercer a opção antecipadamente é menor ou

igual ao valor ao exercê-Ia no vencimento, ou seja, c = C.
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11.5.2EXERCíCIO ANTECIPADO DE UMA OpçÃO DE COMPRA EM QUE

O ATIVO PAGA DIVIDENDOS

Neste caso, não se pode assegurar que uma opção de compra não deva ser

exercida antecipadamente. Como o dividendo ocasiona uma queda no valor

do ativo post-dividendo, tomando o valor da opção menos atrativo, pode ser

ótimo seu exercício antecipado.

11.5.3 EXERCíCIO ANTECIPADO DE UMA OpçÃO DE VENDA EM UM

ATIVO SEM DIVIDENDOS

Pode ser ótimo exercer uma opção de venda antecipadamente. Uma opção

de venda deve ser exercida antecipadamente sempre que estiver

suficientemente "in the money".

Para comprovar isto, Hull monta as seguintes carteiras:

Carteira A: Opção de compra americana + 1 ação

Carteira B: Dinheiro no montante ~
(r)'

Se a opção for exercida antecipadamente, a carteira A valerá X, e a carteira

B ~,sendo, portanto, o "payoff' da carteira A maior que o da carteira B.
(r)'
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No vencimento, a carteira A terá valor max(X,St) e a carteira S valerá X, ou

seja, a carteira A terá valor maior ou igual à carteira S.

Neste caso, não se pode afirmar que o exercício antecipado seja indesejável,

pois A será sempre mais atrativa que S, independentemente do momento do

exercício.

Geralmente o exercício antecipado de uma opção de venda se torna mais

atraente à medida que S diminui, r aumenta e c diminui.

11.6 PRECIFICAÇÃO DE OPÇÕES

o princípio econômico fundamental de precificação de opções através da

arbitragem será demonstrado pelo modelo binomial de Cox, Ross e

Rubinstein (13). O desenvolvimento deste modelo é posterior ao do modelo

de Black & Scholes, e a sua finalidade foi tornar mais didático e acessível a

um público maior o estudo de opções. Consiste em um modelo discreto, cujo

desenvolvimento requer apenas conhecimentos de matemática elementar.

Sua construção é bastante simples, o que permite generalizações do modelo

a vários outros problemas. Quando o número de intervalos do modelo tende

a infinito, a solução do modelo tende à solução obtida por Black & Scholes.

Inicialmente será desenvolvido um modelo de precificação para opções de

compra de ações. O raciocínio apresentado é válido também para outros

ativos e opções de venda.
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11.6.1 A IDÉIA BÁSICA

Durante um pequeno intervato de tempo, a ação e a opção são perfeitamente

correlacionadas, e é possível construir uma posição apropriadamente

alavancada de ações que irá ter os mesmos retornos futuros de uma opção

de compra, ou seja, se for montada uma carteira (carteira hedge) com

compra de ações e dinheiro emprestado contra esta compra em uma

determinada proporção, ela pode duplicar exatamente uma posição

comprada de opção de compra (Iong in a call). Para que não ocorra

oportunidade de arbitragem sem risco, o valor da opção de compra deve ser

o mesmo que o da carteira hedge.

Os dados necessários para se determinar o valor da opção de compra são:

preço de exercício, preço corrente da ação, faixa de movimento do preço da

ação e taxa de juros.

Será provado que não é necessário conhecer-se a probabilidade do preço da

ação cair ou subir, ou seja, o ambiente da opção é neutro ao risco, e é

possível utilizar-se uma expectativa de taxa de retorno sem prêmio pelo

risco.

11.6.2A FÓRMULA BINOMIAL DE PRECIFICAÇÃO DE OPÇÕES

Serão consideradas as seguintes premissas:
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- O preço da ação (S) se comporta de acordo com um processo binomial,

subindo com um fator u e descendo com um fator d, com probabilidade q e

(1-q) respectivamente

S

dS

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

emprestado o montante desejado nesta taxa;

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

margem de garantia;

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

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

moratória da diferença.

A seguinte restrição precisa ser cumprida: u>r>d, onde r é (1+ taxa de

juros).

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

o vencimento da opção.
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c

Cummax(Q,uS-X)

Cd=max(O,dS-X)

onde C= valor atual da opção;

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

Cd= valor da opção no vencimento se o preço da ação for dS;

Constrói-se uma carteira contendo ó ações e um montante B de dinheiro

emprestado a taxa livre de risco r. O valor desta carteira será:

.ó..uS+rB

..ó..5+B

Para que o valor desta carteira (carteira hedge) e o valor da opção de

compra sejam iguais no vencimento, é preciso satisfazer as seguintes

equações:

óuS+rB=Cu

e ó= Cu-Cd
(u - d)S

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

ódS+rB=Cd
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Para que não exista oportunidade de arbitragem sem risco, o valor da opção

de compra será:

A equação (1) pode ser simplificada se for feita a seguinte substituição:

r-d
p=--

u-d
e u-r

]-p=--
u-d

Obtendo-se:

(2) C = pCu + (1 - p )Cd
r

A equação (2) tem algumas implicações importantes:

- C não depende da probabilidade q. Isto quer dizer que mesmo que

diferentes investidores tenham diferentes probabilidades subjetivas sobre

os movimentos de preço para cima e para baixo, eles concordam com uma

única relação entre C, S e r;

- C não depende da atitude do investidor perante o risco. A única premissa

necessária é que o investidor atue visando maximizar sua riqueza;

- a única variável aleatória é o preço da ação. C não depende do preço

aleatório de outros papéis, como por exemplo do valor da carteira de

mercado.
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Observa-se que p é maior que O e menor que 1, satisfazendo as

propriedades de uma probabilidade. Se os investidores fossem neutros ao

risco, q teria o mesmo valor que p.

r-d
quS + (1 - q)dS = rS ~ q = -- = P

u-d

Podemos, portanto, interpretar que o valor de uma opcão de compra é a

expectativa de seu valor futuro descontado em um mundo neutro ao risco.

Em um mundo onde investidores são neutros ao risco, não existe prêmio

requerido para a taxa de retorno. Isto não implica que a expectativa da taxa

de retorno de equilíbrio para uma opção de compra seja necessariamente a

taxa livre de risco. Como manter a posse da opção até o vencimento

equivale a manter a posse da carteira hedge, o risco e a taxa de retorno dos

dois ativos devem ser os mesmos.

Agora, pode-se considerar uma opção de compra cujo vencimento seja daqui

a dois períodos. O preço da ação e da opção de compra podem assumir os

seguintes valores:
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Preço da Ação Preço da Opção

2 o 2

;/ uuS

uS ~

~ Y·dS
-p dS ~

l-p ddS

p C. (c .. =maxfo ••• s->q

c Cud=max(O.udS-X)

Para se obter o valor de C, trabalha-se recursivamente de trás para frente,

de maneira que no final do primeiro período se tenha:

e (4) Cd = [PCUd + C: - P)Cdd]

E, trabalhando-se do período um para o período O, obtenha-se o seguinte

valor corrente para a opção:

(5) c = [PCu + (: - P)Cd]

Substituindo-se (3) e (4) em (5), obtém-se uma equação direta para se

calcular C:

c = p2max(O,uuS -.>..) + 2p(l- p)max(O,duS - À} + (1- p)2 max(O,ddS - À)

r2

Estendendo-se para n períodos o raciocínio desenvolvido para dois períodos,

tem-se que:

[f( I n~ . I p'(1- pr-J max(O,uJd"-JS - x)]
C = J=O .I.(n J).

r"
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/

onde j = número do período.

Quanto maior o número de períodos do modelo binomial e menor o intervalo

de tempo do período, maior será a exatidão de sua solução, pois mais o

modelo discreto irá se aproximar do modelo contínuo.

Os fatores u e d devem estar relacionados com a volatilidade da variação do

preço da ação. Para que u e d sejam compatíveis com a média e variância

da distribuição de probabilidade (assumida como normal) da variação preço

da ação no intervalo de tempo .1t (intervalo entre os períodos da árvore

binomial),devem ter os seguintes valores, conforme demonstrado no Anexo I.

11 = e": _\/ e

11.6.3 PRECIFICAÇÃO DE OpçÃO DE VENDA AMERICANA ATRAVÉS

DO MODELO BINOMIAL

Pode ser ótimo exercer uma opção de venda antecipadamente. O modelo

binomial usado para precificar opção de compra em ação sem dividendo

pode ser adaptado para permitir esta flexibilidade.

Pode-se construir o seguinte ramo de árvore para o valor da opção de venda

(P) em um momento n
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nu =max(X-uS, OJ

Pn

P

P
nd

Trabalhando-se de trás para frente (partindo do momento n+1), conclui-se

que o valor ao não se exercer a opção antecipadamente é igual a

r

Se a opção for exercida antecipadamente no momento n, seu valor será

x-:s.

Portanto, o valor da opção no momento n será o maior valor entre exercê-Ia

ou não, ou seja:

J) = ma.x( v _ \' P'I/I x p+ P',J x (1- P))
11 ~ I.. n »

r

Não é possível desenvolver uma fórmula que calcule o valor de P em uma

etapa só, como foi feito para opção de compra em ação sem dividendo,

porém a regra de decisão acima pode ser facilmente incorporada a uma

planilha eletrônica, onde se trabalha recursivamente de trás para frente até

chegar-se ao nó O.

o seguinte exemplo ilustra o cálculo do valor de uma opção de venda

americana:



11. Conceitos Básicos da Teoria de Opções 31

Um investidor compra uma opção de venda americana em uma ação sem

dividendos que vai expirar em 5 meses. O preço da ação hoje é $50, o preço

de exercício é $50, a volatilidade no preço da ação tem sido de 40% ao ano,

e a taxa de retomo do ativo livre de risco é de 10% ao ano.

Metodologia

Inicialmente constrói-se uma árvore binomial para o preço da ação, com 5

períodos de 1 mês de duração cada.

S = $50
1

1'11 = - = O0833
12 '

x = $50 a = 0,40

r = (1 + 0,1)0.0833 = 1,008 1
d =-= 0,8909

u
u = «:~= '1 1224,

r-d
p = -- = O5057 I - p = 0,4943u-d '

Penodos

o 2 3 /I 5

50

28.07
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Para se obter o valor da opção de venda em cada período, monta-se a

árvore binomial abaixo, iniciando-se o cálculo a partir do período 5 e

trabalhando-se recursivamente de trás para frente, até chegar ao período o.

o 2 3 4 5

<,""'(0.01 <o<mox(O;OI
<o

<8>"0;"181
(8)<10;0'''1 (ox(o.OI<mox(0:1.31I

<o4.53 <mox(O;3.81 mllx(O. 2.67)
mllx(5.45:7) <max(5.45;''<1 <.45

mllx(1 0.31:10.39)
mllx(10.31.9.9)

mllx(14.64:14.24) <14 .••
max(18.5:18.1 )

21.93

o valor calculado para a opção de venda é $4,53.

11.6.4 VALOR DA OpçÃO QUANDO A AÇÃO PAGA DIVIDENDOS

Como já foi discutido anteriormente, dividendos tendem a diminuir o preço da

ação no montante do valor do dividendo a ser pago, em uma base post-

dividendo.
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Existem basicamente dois modelos que tentam se aproximar das políticas de

dividendos exercidas pelas companhias: taxa de dividendo sobre preço da

ação (dividend yield) e dividendo de montante conhecido.

11.6.4.a TAXA DE DIVIDENDOS SOBRE PREÇO DA AÇÃO (DIVIDEND

YIELD)

o modelo assume que a empresa paga uma taxa constante de dividendo

sobre o preço da ação em determinados períodos no futuro. Se o nó n

ocorrer antes do pagamento de dividendos, S" não sofre redução e seu valor

consiste no valor do nó anterior ajustado pelo fator u ou d. Se n ocorrer em

uma base pós-dividendo, seu valor corresponde ao valor do nó anterior

ajustado pelo fator u ou d, e multiplicado por (1-8), onde 8 corresponde à taxa

de dividendos sobre preço.

Mais formalmente:

Preço da ação ex-dividendo: Si.} = SuJ di-J

Preço da ação post-dividendo: S~J= Su} di
-} (1- 8)

Onde S é o valor inicial da ação, u é o fator de aumento de preço, d o fator

de queda de preço, i o número de períodos que varia de O até o vencimento,

e j o número de nós que existe em cada período, que varia de O a i.
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Exemplo

Um investidor compra uma opção de compra européia de uma ação cujo

preço atual é $50 e paga uma taxa de dividendos por ano de 3%. A

volatilidade da variação do preço da ação tem sido 0,25 ao ano, existem 5

anos para a expiração da opção, o preço de exercício é $50 e a taxa livre de

risco é de 8%a.a

Dados:

.1t=1ano S=$50 X=$50 õ=O,03 cr=O,25 r=1,08

d=O,7788 p=O,5962 (t-p)= 0,4038

A metodologia é a mesma usada para uma opção de compra européia.

Primeiro calcula-se o preço da ação em cada nó (ajustando-se os

dividendos) e, em seguida, trabalhando-se de trás para frente, calcula-se o

preço da opção que na árvore abaixo encontra-se entre parênteses.
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Períodos

O 1 2 3 5

120.]1 (10.40)

(8...•...•
<96.60 (48.02)

~•••" •.nl

77.56 (31.96) < (g ....
<

58.59 (14.58) r62.27 (20.81]

\50 (1].42) <
47.04 ( 8.6]) 44.26 [ 2.83 )

< <37.77 ( 5.08) ]5.5] ( 1.56) (""\28.5] ( 0.86)
26.84 ( o )

<21.55( o ) ("" .,
16.28 ( o )

12.]0 ( o )

Se a opção de compra fosse americana, seria necessário verificar a cada nó

qual o valor máximo entre exercer a opção ou esperar pelo período

subseqüente.

11.6.4.b DIVIDENDO DE MONTANTE CONHECIDO

Quando se assume que o montante de dividendo é conhecido, tem-se um

inconveniente no processo binomial. Uma vez que o dividendo é pago, os

fatores u e d não se recombinam 1
, e fica-se com uma quantidade muito

maior de nós adicionais.

I Normalmente os fatores u e d se recombinam, pois udS = duS
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o problema pode ser simplificado, assumindo-se que o preço da ação tem

dois componentes: (1) um componente incerto e (2) um componente que

corresponde ao valor presente de todos os dividendos futuros que serão

pagos durante a vida da opção.

Suponha que exista apenas uma data post-dividendo t durante a vida da

opção.

Vamos criar a variável S.(x) que é função de S(x), sendo que

S.(x) = S(x) se x>t

S~(x) = S{x) - ~r se x<tr .

Porém, quando se paga um valor conhecido de dividendo D, tem-se que:

d(uS - D) '* u(dS - D)

e a árvore assume a seguinte forma:

s
«US-O)

<S-O (uS-O)

<u(dS-O)

dS-O

d(dS-O)
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p,u e d são calculados da mesma maneira para opções em ativos-objetos

que não pagam dividendo, e c é substituído por 0". que é a volatilidade de

S.(x) .

Assume-se que O" = 0".

Através da adição do valor presente dos dividendos em cada nó, se houver,

é possível converter a árvore em outra árvore que modela S.

No momento i~t, os nós da árvore correspondem ao preço da ação.

Se i!ll < I ~ S(i!lt) = S(iill).ud . + Dv
j I-j ri-r.

Com j=O,1, ... ,i e i=O,1,...,n

Esta abordagem contém uma premissa bastante razoável sobre a

volatilidade do preço da ação e permite recombinar. Ela pode ser

generalizada para situações onde existem vários dividendos.

Exemplo (extraído de Hull (22)):

Uma opção de venda de 5 meses em uma ação que paga um único

dividendo de $2,06 durante a vida da opção. O preço corrente da ação é

$52, o preço de exercício é $50, a taxa de retorno do ativo sem risco é de
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10% ao ano, e a data post-dividendo vai ocorrer em 3 meses e meio a partir

da data corrente. A volatilidade do preço da ação tem sido de 40% ao ano.

Inicialmente calcula-se S.

S, = S - D = 52 _ 2,06 = 50
r' 1,10.2917

Assume-se que 0". = O"

Aplicando-se a simplificação, obtém-se a seguinte árvore para o preço da

ação (número superior) e para o valor da opção de venda (número inferior).

2

56.12
o

52 I
4.43

44.55

5.45

Períodos

o 3 4

89.07

5

70.07
O

28.07
21.93
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o valor calculado para a opção de venda é de $4,43.

11.7 O MODELO BLACK & SCHOLES

o modelo de Black & Scholes (3) foi desenvolvido em 1973 e representa a

contribuição mais importante, desde então, para precificar opções. Muitos

dos modelos e estudos acadêmicos atuais partem da equação de Black e

Scholes, tentando resolver suas limitações.

o modelo de Black & Scholes é utilizado para precificar opções de compra e

opções de venda européia quando o ativo objeto não paga dividendos.

Premissas do Black & Scholes:

1. O preço da ação segue o movimento estocástico browniano geométrico 2

com média Jl e desvio padrão c constantes, e sua distribuição é lognormal

(adapta-se mais à realidade, pois não permite a existência de preços

negativos).

2. Não existem requerimentos de margens de garantia.

3. Não há custos de transação e nem tributação.

4. Os papéis são perfeitamente divisíveis.

5. Não existem dividendos durante a vida do derivativo do papel.

6. Não existem arbitragens sem risco.

2 o processo browniano geométrico e uma particularidade do processo de Markov, e está explicado em maiores detalhes no
Anexo L O processo de Markov é um processo estocástico no qual a única informação relevante para se predizer o futuro
consiste no valor presente. Considera que a história passada já está refletida no Valor Presente, e é irrelevante, sendo,
portanto, consistente com a forma fraca da eficiência de mercado.



Il. Conceitos Básicos da Teoria de Opções 40

7. O papel é comercializado continuamente.

8. A taxa livre de risco é constante e igual para diferentes maturidades.

9. A volatilidade é constante

11.7.1A EQUAÇÃO DE BLACK & SCHOLES

A equação de Black & Scholes foi desenvolvida no anexo 11. Para eliminar a

variável aleatória do processo (risco), foi usado o procedimento da

construção de uma carteira composta por ação e opção, cuja taxa de retorno

consiste na taxa livre de risco.

A taxa de juros utilizada na equação é capitalizada continuamente 3 e é

denominada de ).l.

O valor de uma opção de compra européia pode ser obtido por:

c = SN(dl) - Xe:" N(d2)

d _) (S) (~+~)r
1- n + c

X (J-v r

3 Modelos numéricos que consideram que a negociação ocorre em tempo continuo empregam a taxa de juros capitalizada
continuamente, que se relaciona com a taxa de juros capitalizada por periodo da seguinte maneira:

e'" = r' => ~ = ln(r)
onde r é I+taxa de juros capitalizada por período (ano, mês, ...) e r e o prazo até o vencimento da opção.
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Sendo N(x) a função cumulativa da probabilidade normal padronizada, que

pode ser obtida na tabela normal.

o valor de uma opção de venda européia pode ser obtido por:

P = Xe-W N( -d2) - SN( -dI)

Sendo d1 e d2 calculados da mesma maneira que na opção de compra.

11.7.2 ADAPTAÇÃO DO BLACK & SCHOLES PARA AÇÕES COM

DIVIDENDOS

Merton (34) derivou a equação de Black & Scholes adaptada para opções

em ativos com dividendos. Para isso, ele considerou que os dividendos

pagos são conhecidos antecipadamente, e que o valor corrente de S pode

ser deduzido do valor presente dos dividendos pagos durante a vida da

opção (tem-se que a taxa de dividendos sobre o preço (dividend yield) é õ).

Substituiu, então, S por S x e-IH, e chegou às seguintes equações:

c = se:" N(JI) - xe:" N(J2)

P = Xe-liT N(-J2) - Se-(JT N(-dI)
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11.8APURAÇÃO DA VOLA TILlDADE

A volatilidade dos preços do ativo objeto significa o desvio padrão de seus

retornos.

11.8.1 VOLATILlDADE HISTÓRICA

Registra-se uma série de n+1 preços históricos, durante um período I
estabelecido (1 mês, 1 ano, 2 anos, etc.) e faz-se o ajuste para dividendos

(somam-se os dividendos pagos ao preço), desdobramentos e bonificações.

Obtém-se uma série de n retornos (capitalizados continuamente), calculando-

se que 11; = In( ~; )
Si_1

Calcula-se o desvio padrão da série pela fórmula:

I "( )2s= -2: 1l;-jJ
n-1 1=1

11.8.2VOLATILlDADE IMPLíCITA

A volatilidade implícita significa a volatilidade atribuída pelo mercado à

variação de preço do ativo. Ela pode ser obtida através da equação de

Black & Scholes, substituindo-se C (ou P) pelo valor de mercado da opção

de compra (ou venda), X pelo preço de exercício da opção, S pelo preço do

ativo no momento em questão, I-l pela taxa de juros capitalizada

continuamente (pode ser a obtida no mercado futuro, por exemplo), e t pelo
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prazo até o vencimento. A única incógnita a ser resolvida é 0', que pode ser

obtida por solução numérica.

Como geralmente existem mais de uma opção negociadas sobre o mesmo

ativo, é necessário realizar uma ponderação das mesmas. Um dos métodos

consiste em ponderar as opções com base no volume de transação.
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111.AVALIAÇÃO DE OPÇÕES REAIS

111.1. ANALOGIA ENTRE OPÇÕES REAIS E OPÇÕES FINANCEIRAS

As opções reais podem basicamente ser precificadas de maneira análoga a

opções financeiras.

Grande parte das opções financeiras podem ser avaliadas pelo modelo Black

& Scholes. No entanto, opções reais são bastante mais complexas.

Um estudo realizado por Sick (45) para a Salomon Brothers apontou como

sendo as principais diferenças entre opções reais e financeiras:

(1)Opções financeiras típicas têm vida curta (menos que 1 ano para

expiração, embora existam algumas "Warrants" de 5 a 10 anos). Opções

reais têm vida longa, sendo em alguns casos perpétuas.

(2)Embora opções financeiras possam ser exercidas antecipadamente (antes

do vencimento), a análise deste exercício é secundária, pois, dada a vida

curta da opção, o custo de não a exercer no momento ótimo não é

significativo. Em opções reais, no entanto, a decisão de exercer

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

(3)Os ativos-objetos de opções financeiras são comercializados em vários

mercados, e como seus preços nunca serão negativos, a escolha dos
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processos aleatórios para a precificação do ativo objeto é mais limitada.

Em modelos de opções reais, o ativo-objeto pode não ser comercializado,

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

em trabalhar-se com uma maior gama de processos aleatórios para o

valor do ativo-objeto.

(4)Opções financeiras geralmente envolvem uma única opção, com um preço

de exercício determinado e único. Opções reais geralmente são

compostas. Por exemplo: Pesquisa & Desenvolvimento cria uma opção

para se adotar uma tecnologia com benefícios desconhecidos. Se a

tecnologia desenvolvida for bem sucedida, existe uma opção para

expandir a linha de produto se houver sucesso no mercado final. Se o

produto, no entanto, se tornar obsoleto, existe a opção de abandonar sua

produção. Uma análise adequada de P&D deve incluir o valor de opções

subseqüentes de expansão e abandono. O preço de exercício de opções

reais pode variar ao longo do tempo, podendo até variar de maneira

aleatória.

Ankum L.A. e Smit (1) apontam duas outras diferenças importantes:

(5)Opções financeiras são exclusivas do investidor. Nenhuma outra pessoa

pode exercer a opção possuída por ele. O mesmo não ocorre com opções

reais, onde o grau de exclusividade depende da estrutura de mercado. Se

o mercado for monopolista, a empresa tem a exclusividade total de

investimento em seu setor. Se o mercado for perfeitamente competitivo, o
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direito de investimento é um bem público de toda indústria, e o valor da

opção real se deteriora com o passar do tempo. Por exemplo, P&D de

uma determinada empresa desenvolveu um produto inovador. O valor de
~

se lançar este)t8fór hoje pode ser maior que o valor de se lançar este

produto amanhã, pois outras empresas concorrentes poderão desenvolver

produtos similares. Neste caso, o valor da opção de deferir o lançamento

deteriora-se com o tempo.

(6)A eficiência do mercado financeiro ajusta os preços rapidamente,

refletindo todas as informações correntes. Retornos acima do mercado

não são duradouros, e o que prevalece é a taxa de equilíbrio. No entanto,

mercado de bens e serviços são geralmente menos que perfeitamente

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

mercado, enquanto perdurar sua vantagem competitiva.

111.2. VALIDADE DA APLICAÇÃO DA TEORIA DE OPÇÕES QUANDO O

ATIVO-OBJETO NÃO É COMERCIALIZADO NO MERCADO

Uma das diferenças entre opção real e opção financeira é que o ativo-objeto

da opção real não é, na maioria das vezes, comercializado no mercado. Este

fato pode trazer duas conseqüências importantes:

(1) dificuldade para se obter a volatilidade do ativo-objeto;

(2) dificuldade para se montar uma carteira hedge, inviabilizando trabalhar-se

com o ambiente neutro ao risco.
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Segundo Mason e Merton (31), Kasanen e Trigeorgis (24), a existência no

mercado de um papel gêmeo (twin security) que possua as mesmas

características, isto é, que seja perfeitamente correlacionado com o ativo-

objeto que não é comercializado no mercado, é uma condição suficiente para

a avaliação da opção real. Se o mercado financeiro for suficientemente

completo de maneira que a opção real não altere as possibilidades de

investimento disponíveis ao investidor, é possível duplicar a dinâmica do

valor presente do projeto. Por dinâmica do projeto entende-se a taxa de

mudança de preços e de demanda do mercado. Constantinides (11); Cox,

Ingersoll e Ross (13), Harisson e Kreps (19) sugerem que qualquer direito

contingente em um ativo (comercializado ou não) pode ser precificado em um

mundo com risco sistemático através da substituição da verdadeira taxa de

crescimento pela taxa de certeza equivalente (subtraindo-se o prêmio pelo

risco que seria apropriado no equilíbrio de mercado). Isto é análogo a

descontar a uma taxa de certeza equivalente ou neutra ao risco, ao invés de

descontar o verdadeiro fluxo de caixa pela taxa ajustada ao risco. Segundo

McDonald e Siegel (32), para ativos comercializados em equilíbrio ou para

ativos sem risco sistemático (Pesquisa e Desenvolvimento, exploração ou

perfuração para certos metais preciosos ou recursos naturais), a taxa de

certeza equivalente ou taxa neutra ao risco iguala-se à taxa livre de risco

(menos algum dividendo). No entanto, se o ativo não for comercializado sua

taxa de crescimento pode ser menor que a expectativa de retorno requerida

no equilíbrio de um papel financeiro de risco equivalente comercializado no
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mercado. A diferença necessita de um ajustamento semelhante ao

dividendo.

Caso não seja possível montar uma carteira que duplique a dinâmica do

projeto, uma avaliação através da Teoria de Opções perde significativamente

em acurácia, torna-se na melhor das hipóteses uma aproximação bastante

grosseira.

111.3. ABORDAGENS NUMÉRICAS

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

interações múltiplas de opções reais, as soluções analíticas dificilmente

existem, e pode não ser possível escrever um conjunto de equações

diferenciais parciais que descrevam o processo estocástico do projeto.

Várias análises técnicas numéricas, sendo que a maioria delas considerando

o ambiente neutro ao risco, tentam lidar com tal complexidade. De acordo

com Trigeorgis (52), existem basicamente duas abordagens numéricas para

a avaliação de opções:

(1) aquelas que tentam aproximar o processo estocástico diretamente, e são

geralmente mais intuitivas. Nesta modalidade, podem ser enquadradas a

simulação de Monte Carlo usada por Boyle (4), avaliações que utilizam o

modelo binomial de Cox, Ross e Rubinstein (14) - explicado no capítulo 11-

e o método binomial transformado logaritmicamente de Trigeorgis (50).
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(2) aqueles que aproximam as equações diferenciais parciais resultantes,

que geralmente não apresentam solução analítica. Nesta modalidade,

enquadram-se integrações numéricas e esquemas de diferenças finitas

implícitas e explícitas utilizados por Brennan (7), Brennan e Schwartz (8),

Majd e Pindyck (30), assim como aproximações analíticas realizadas por

Geske e Johnson (17) e Barone-Adesi e Whaley (2).

Para ilustrar como se pode avaliar opções reais por uma abordagem mais

intuitiva, será mostrado um exemplo de Trigeorgis (52) sobre como um

projeto de extração e refino de petróleo pode ser resolvido pelo modelo, e

será explicado o modelo binomial logarítmico transformado de Trigeorgis

(50) para a avaliação de opções múltiplas.

Para ilustrar a utilização de integrações numéricas e esquemas de diferenças

finitas, foram selecionadas a avaliação de uma mina de cobre desenvolvida

por Brennan e Schwartz (9), e sua adaptação para a avaliação de uma mina

de ouro no Brasil desenvolvida por Samanez (41). Existem uma infinidade

de trabalhos interessantes que utilizam a abordagem de aproximação direta.

Alguns que merecem ser citados são:

- Dixit e Pyndick (15): praticamente não guarda resquícios da abordagem do

valor presente líquido em suas análises. São consideradas duas

abordagens diferentes para a avaliação de opções: (1) análise de direito

contingente (que envolve a montagem de uma carteira com ativos gêmeos

cotados no mercado que proporcionem um ambiente neutro ao risco) e (2)
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programação dinâmica (que elimina a necessidade da existência de um

ativo gêmeo no mercado, mas não trabalha no ambiente neutro ao risco);

são consideradas mais de uma modelagem para o comportamento do

preço do ativo-objeto: movimento browniano geométrico, processos de

reversão à média e processos de Poisson (em específico, o jump process).

São desenvolvidos modelos nas duas abordagens para a avaliação de

opções de postergar investimento, fechar temporariamente e reabrir,

abandonar definitivamente um negócio, e são feitas considerações sobre o

equilíbrio dinâmico de mercado em uma indústria perfeitamente

competitiva, com imperfeições de mercado e políticas intervencionistas.

- McDonald e Siegel (33): desenvolvimento de um modelo contínuo de

investimentos irreversíveis, onde a empresa precisava decidir quando

investir em um determinado projeto. Neste modelo o valor do investimento

é considerado como conhecido e fixo e o valor do projeto é modelado como

um movimento browniano geométrico.

- Tourinho (48): foi um dos primeiros a utilizar a teoria de opções para avaliar

a opção de explorar ou não uma jazida de recursos naturais, atribuindo a

incerteza dos fluxos estimados à variação do preço destes recursos. Sua

análise considera os problemas de determinação do tempo ótimo para

desenvolvimento da jazida, bem como o valor da jazida para diferentes

níveis de preços dos recursos, mas não considera o valor da decisão de se

explorar e nem mostra uma política ótima da mina.
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- Paddock, Siegel e Smith (37): avalia opções em reservas de petróleo não

exploradas no Golfo do México através de uma analogia com o modelo

Black & Scholes, e fornece a primeira evidência empírica de que a

avaliação de arrendamentos de plataformas ("offshore") de petróleo por

opções é melhor que a avaliação pelo fluxo de caixa descontado (VPL).

- Titman (47): desenvolve um modelo para avaliar terrenos urbanos,

afirmando que o valor de um terreno desocupado não reflete apenas sua

melhor utilização imediata, mas também a opção de postergar o

investimento e converter o terreno em sua melhor alternativa de uso futuro.

- Kutilaka (26): desenvolve um modelo de programação dinâmica para avaliar

o valor da opção de flexibilidade de combustível, comparando três

alternativas de investimento: (1) um Boiler a gás, (2) um Boiler a óleo e (3)

um Boiler que pode utilizar como combustível tanto gás quanto óleo. Ajusta

as equações para o preço relativo do óleo em relação ao gás, considerando

que este preço relativo é descrito por um processo de reversão à média.

111.4. UM PROJETO DE EXTRAÇÃO E REFINO DE PETRÓLEO

ANALISADO PELO MODELO BINOMIAL

Este exemplo foi desenvolvido por Trigeorgis (52) , e não consiste na

aplicação completa do modelo binomial, mas em uma ilustração através de

métodos numéricos simples para elucidar princípios práticos básicos para

quantificar várias das opções existentes. Para simplificar a exposição foram
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ignorados qualquer queda de retomo subseqüente ou outros efeitos similares

a dividendos.

Uma grande empresa petrolífera tem um ano de arrendamento para iniciar a

perfuração de terras com reservas potenciais. Para iniciar o projeto, são

requeridos alguns custos de exploração, seguidos de desembolsos para a

construção de estradas e outras infra-estruturas: 11. A esta etapa, pode-se

seguir desembolsos para a construção de novas instalações de

processamento: 12. A extração só poderá ocorrer após o término da

construção, ou seja, só há geração de fluxo de caixa durante a etapa

operacional que ocorre após o último desembolso. Durante a construção, se

as condições de mercado piorarem, é possível cancelar qualquer

desembolso futuro planejado. Também é possível reduzir a escala

operacional em e%, economizando uma parcela de le do último desembolso.

A unidade de processamento pode ser desenhada de maneira que, se o

preço do petróleo subir acima do esperado, é possível aumentar a escala de

produção em x%, a partir de um desembolso de IE. A qualquer momento é

possível economizar uma parcela dos investimentos, a partir da venda da

unidade e dos equipamentos pelo seu valor residual ou de uso alternativo: A.

Uma unidade de refinaria associada, que pode ser planejada para operar

com fontes alternativas de energia, pode converter petróleo em vários

produtos refinados.

Este projeto apresenta uma série de opções reais:
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- Opção de postergar o investimento: o arrendamento possibilita que o

investimento seja postergado em até um ano, beneficiando o projeto com a

resolução de incertezas sobre o preço do petróleo neste período. Só será

investido 11(exercida a opção de extrair petróleo), se o preço do petróleo

for suficientemente alto. Caso o preço do petróleo caia, a empresa não se

comprometerá com o projeto, economizando o desembolso 11. Antes da

expiração do arrendamento, o valor do projeto será max(V- 11,0),análogo

ao valor de uma opção de compra americana no valor presente bruto da

expectativa do fluxo de caixa do projeto completo: V, cujo preço de

exercício é 11. O investimento antecipado implica no sacrifício do valor da

opção de postergar, e só deverá ser feito se V - 11 superar este valor.

Nesta seção, não será considerado o fluxo de caixa sacrificado pelo

diferimento do projeto. Para considerá-lo na avaliação, basta dar-lhe

tratamento análogo ao dividendo. Este assunto será abordado em maiores

detalhes no capítulo V, juntamente com as considerações de estrutura de

mercado.

- Opção de cancelar novos investimentos durante a etapa da

construção: O investimento não ocorre de uma única vez. Ele é feito em

várias prestações, ao longo de etapas da construção do projeto. Cada

etapa da construção pode ser encarada como uma opção no valor das

etapas subseqüentes, cujo preço de exercício corresponde ao desembolso

da prestação para prosseguir para a próxima etapa, ou seja, é bastante

similar a opções compostas.
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- Opção para expandir: Se o preço do petróleo ou as condições de

mercado se tornarem mais favoráveis do que o inicialmente previsto, é

possível aumentar a taxa de produção em x% através de um desembolso

IE. Isto pode ser encarado como uma opção de compra de uma parte

adicional x% da escala-base do projeto, sendo IE o preço de exercício. A

oportunidade de investimento com a opção de expandir tem o valor de

V+max(xV- IE, O).

- Opção para contrair: Se as condições de mercado se tornarem piores

que o esperado, é possível operar abaixo da capacidade, e reduzir uma

parte da escala operacional em c%, salvando uma parcela Ic dos

investimentos planejados. Esta flexibilidade é análoga a uma opção de

venda de uma parcela de c% da escala-base do projeto, sendo o preço de

exercício Ic, e seu valor correspondente a max(lc - cV,O).

- Opção para fechar temporariamente: Se o preço do petróleo baixar de

tal maneira que as entradas de caixa não sejam suficientes para cobrir os

custos operacionais variáveis, pode ser melhor não operar por um

determinado período, especialmente se o custo de se alternar entre o modo

operacional e ocioso for relativamente pequeno. Se o preço aumentar o

suficiente, pode-se recomeçar a operação. Portanto, a operação, em cada

ano, pode ser encarada como uma opção de compra na receita de caixa do

ano: R, cujo preço de exercício corresponde aos custos operacionais
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variáveis (IV). O valor da opção pode ser considerado como max(R- IV,O).

Outra maneira de se encarar o problema é considerar uma opção para se

obter o valor do projeto V (líquido dos custos fixos IF) menos os custos

variáveis IV, ou fechar e receber o valor do projeto menos a receita de

caixa prevista para o ano R, ou seja, o valor do projeto será max(V- IV,V-

R)-IF= (V-IF)-min(IV,R). Esta última abordagem implica que o valor de não

operar possibilita adquirir o valor do projeto (líquido dos custos fixos),

pagando-se o mínimo entre os custos variáveis (se o projeto estiver bem e

decidir-se por operar) e a receita de caixa (que seria sacrificada caso o

projeto não tenha bom desempenho e decida-se por não operar).

- Opção para abandonar pelo valor residual: Se o preço do petróleo

sofrer uma queda sustentável, ou o desempenho da operação for muito

ruim por outras razões, a empresa não precisa continuar a incorrer nos

custos fixos. Pode-se abandonar o projeto permanentemente, obtendo-se

seu valor residual (o valor de venda de seus equipamentos e outros ativos

no mercado secundário). Esta opção pode ser avaliada como uma opção

de venda americana no valor corrente do projeto V , tendo como o preço de

exercício o valor residual A. O valor de oportunidade do projeto com a

opção para abandonar é V+max(A-V,O),ou max(V,A).

- Opção para alternar usos (matérias primas e produtos finais): se a

refinaria associada for desenhada para poder usar fontes alternativas de

energia (óleo combustível, gás, eletricidade) para converter petróleo em

produtos derivados (gasolina, lubrificantes, poliéster), existe uma
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flexibilidade gerencial para se mudar do combustível atualmente utilizado

para um que esteja mais barato, ou do produto final atual para um mix de

produtos mais interessante, à medida que os preços relativos de matéria-

prima e produto final flutuam ao longo do tempo. Para se construir essa

flexibilidade. a empresa precisa estar disposta a pagar um prêmio sobre o

custo de uma alternativa mais rígida, que proporciona menos ou nenhuma

escolha. Normalmente, a flexibilidade de processo pode ser adquirida não

apenas através de tecnologia, mas também através da manutenção de

relacionamento com vários fornecedores, mudando-se o mix, à medida que

os preços relativos mudem. Uma empresa petrolífera multinacional pode

implantar instalações em vários países para adquirir a flexibilidade de

mudar a produção para o produtor de menor custo, à medida que os custos

relativos, taxas de câmbio ou outras condições dos mercados locais se

alterem.

- Opção de crescimento corporativo: suponha que a refinaria proposta

seja baseada em um novo processo tecnológico de refinamento de

petróleo, desenvolvido e testado internamente em uma unidade-piloto, e

que tenha se mostrado superior aos processos existentes. Isoladamente, a

unidade de refinaria pode ser avaliada como não atrativa, mas na realidade

ela poderia ser apenas a primeira entre uma série de instalações

semelhantes, no caso do processo ser bem sucedido em seu

desenvolvimento e comercialização. A refinaria proposta poderia levar,

inclusive, a novos sub-produtos de petróleo, trazendo vantagens

competitivas. A oportunidade de investir em uma primeira geração (a
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refinaria proposta) é análoga a uma opção em uma opção, e apesar de seu

aparente VPL negativo, a infra-estrutura, experiência e potenciais sub-

produtos desenvolvidos podem criar uma vantagem competitiva para a

empresa.

Suponha que exista uma oportunidade de investimento em um projeto de

petróleo de 10=$104 milhões. O valor bruto do projeto: V pode tanto subir

em 80% (u=1,8) quanto cair em 40% (d=0,6) acada ano, dependendo da

flutuação de preço do petróleo. Daqui a um ano, se o preço do petróleo

subir, V (valor presente das expectativas de fluxo de caixa) será $180

milhões, e se o preço do petróleo cair, $ 60 milhões. Existe uma

possibilidade igual do preço do petróleo subir ou descer (q=O,5). Considere

que S seja o preço do petróleo (o ativo gêmeo, que é perfeitamente

correlacionado com o projeto em consideração). Tanto o projeto quanto o

preço do petróleo têm uma taxa esperada de retorno k = 20%, e a taxa do

ativo livre de risco é de 8% (r = 1,08).

A árvore abaixo ilustra o comportamento do valor do projeto e do preço do

petróleo (V,S) durante dois períodos.
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Ano
o 2

(324.64.88)

(180.36)

(100.20)

(60.12)

(36.7.2)

I

o valor do projeto obtido através de uma análise de VPL é:

(0,5 x 180 + 0,5 x 60)
Vo = = 100

1,2
e VPL = 100 - 104 = -4

Se as flexibilidades gerenciais não forem consideradas, o projeto será

rejeitado.

Para uma análise através da teoria de opções, inicialmente calcula-se a

probabilidade neutra ao risco: p, trabalhando-se no ambiente neutro ao risco

4 , e utilizando a taxa de desconto livre de risco.

r - d 108- 06
p=--=. , =04

u - d 1.8- 0,6 '

Cálculo da Opcão de Postergar

4 Conforme demonstrado no Capítulo lI, no ítem I1.6 PRECIFICAÇÃO DE OPÇÕES, o valor de uma
opção é a expectativa de seu valor futuro descontado em um mundo neutro ao risco, pois embora
diferentes investidores atribuam diferentes probabilidades aos movimentos para cima e para baixo do
preço do ativo-objeto, e tenham diferentes atitudes perante ao risco, concordam com uma única relação
entre o valor da opção, o preço atual do ativo-objeto e a taxa livre de risco.
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A empresa tem um ano de arrendamento, que lhe dá o direito de postegar o

projeto por um ano. O valor expandido do projeto com a opção de postergar:

EO (análoga à opção de compra no valor bruto do projeto) está ilustrado na

árvore binomial de um período abaixo:

Eu=max(Vu-ll.0)

Ano
o

EO

Ed=max(Vd-I1.O)

11= Valor do Investimento no ano 1 = (104 x 1,08) = 112,32

Eu= 67,68

Ed= O

pl: + (1 - p)1:1:
0
= '1/ 'd = 25,07

r

A análise pelo valor presente expandido do projeto resulta positiva.

Considerando que:

VPLcxpandido = VPL,rodic;onal + ValorOPÇ'ib

Conclui-se que o valor da opção de postergar é

ValorOPÇ'ã) = 25,07 - (-4) = 29,07
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Cálculo da Opcão para Expandir

Uma vez realizado o projeto, e estando a unidade em fase operacional,

existe para a empresa a possibilidade de expandir a escala de produção em

50% (x=0,5), através de um desembolso IE=40, caso o preço do petróleo e

as condições gerais do mercado sejam mais favoráveis que o inicialmente

previsto.

E = V + ma.x(xV -1/:..,0) = ma.x(V,(l + x)V -IE)

Fazendo-se a análise para um único período, obtém-se que o valor presente

expandido do projeto (EO) é:

Eu= 230

Ed= 60

. 0,4 x 230+ 0,6 x 60
E; = 1.08 -104 = 14,5

E o valor da Opção de Expandir = 18,5

Cálculo da Opcão de Abandono pelo Valor Residual

o valor residual do projeto (ou seu melhor uso), assim como seu valor bruto

(A,V) , flutuam conforme a árvore abaixo:
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Ano

o 2

(230.4.324)

(144.180)

(90.100)

(72.60)

(57.6.36)

E=max(V,A).

Fazendo-se a análise para apenas 1 período, tem-se que o valor presente

expandido do projeto é:

Eu= 180

Ed= 72

0,4 x 180 + 0,6 x 72
f:· = - 104 = 2 67

o 1.08 '

Sendo o valor da opção de abandono = 6,67.

Cálculo da Opção de Cancelar Novos Investimentos Durante a Construcão

Suponha que o valor presente do investimento de $104, necessário para

implementar o projeto, possa ser dividido em duas prestações: 10'=$44, a ser

pago imediatamente, como custos de implementação da infra-estrutura, e 11'

=$64,8, a ser pago dentro de 1 ano, como custo para construção da unidade
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de processamento. A empresa, portanto, tem a flexibilidade de não incorrer

no custo 11'(construção da unidade de processamento), caso as condições

de mercado se tornem desfavoráveis, sendo E=max(V-11',O). Neste caso,

considerando-se 1 período de análise, tem-se que o valor presente

expandido do projeto é:

Eu= 115,2

Ed= O

0,4 x 115,2 + 0,6 x O
E = - 44 = 133

o 1.08 '

E o valor da opção de cancelar novos investimentos durante a construção é

2,67.

Os cálculos acima foram baseados em uma avaliação de trás para frente no

ambiente neutro de risco, considerando-se apenas 1 período. Esse

procedimento pode facilmente ser extendido a qualquer número de períodos,

como está bem explicado no capítulo 11. À medida que o número de períodos

aumenta, a solução discreta tende para sua solução contínua equivalente.
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Resumo da Analogia entre Opções Reais e Opções Financeiras

Postergar

Cancelar novas etapas
do Investimento

Expandir Escala de Produção

Contrair Escala de Produção

Fechar Temporariamente

Abandonar pelo Valor
Residual

Opção de Compra Americana do Valor Presente do Projeto
(V =preço do ativo-objeto), mediante desembolso do
investimento (I = preço de exercício)
VPL expandido = máx (V-1,°)

Opção composta em que cada etapa da contrução é
encarada como uma opção de compra no valor das etapas
subsequentes, sendo o preço de exercício a prestação do
investimento necessária para prosseguir para a próxima
etapa

Opção de Compra de uma parcela de x% da escala-base do
projeto (xV::: preço do ativo-objeto), mediante o
investimento adicional (Ie =preço de exercício)
VP expandido = V + máx(xV-le)

Opção de Venda de uma parcela de c% da escala-base do
projeto (cV::: preço do ativo-objeto), economizando uma
parte dos custos (Ic = preço de exercício)
VP expandido = V + máx(lc-cV,O)

A operação de cada ano é vista como uma opção de
compra de receita de caixa do ano (R :::preço do ativo-
objeto), tendo como preço de exercício os custos
operacionais variáveis (IV=preço de exercício)
Vopção = máx(R-IV,O)
Pode-se também encarar o problema como uma opção
entre obter o valor do projeto V(líquido dos custos fixos)
menos os custos variáveis IV,e fechar e receber o valor do
projeto menos a receita de caixa prevista para o ano R
VP expandido = máx(V-IV, V-R)-IF = (V-IF)-min(IV,R)

Opção de Venda Americana do valor do projeto (V=preço
do ativo-objeto), recebendo-se o valor residual (A::: preço
de exercício)
Vopção = max(A-V,O)
VP expandido = máx (A, V)
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111.5OPÇÕES MÚLTIPLAS

Trigeorgis (53) mostra que projetos reais envolvem uma coleção de opções

que se interagem. A presença de opções subseqüentes pode aumentar o

valor do ativo-objeto para opções anteriores. Exercer uma opção pode

alterar o valor do ativo- objeto e de opções subseqüentes. As opções

interagem, e isto torna seus valores individuais não adicionáveis.

Por exemplo, se for exercida a opção de abandonar o projeto, o ativo-objeto

será liquidado, assim como o valor das opções posteriores. A opção de

contrair vai decrescer, enquanto a opção de expandir vai aumentar a escala

do projeto, afetando o valor de opções subseqüentes.

Quanto maior o número de opções presentes, menor tende a ser o valor

incrementai de uma nova opção, devido sua interação com as outras.

Negligenciar o valor de uma opção específica, sendo que outras estão

incluídas, não causa um erro significativo na avaliação. No entanto, calcular

o valor de cada opção individualmente e somá-los, pode superavaliar

substancialmente um projeto.

o princípio básico é que o valor de uma opção na presença de outras opções

pode divergir de seu valor isoladamente.

Se houver muito pouca ou nenhuma interação entre duas opções, o valor

individual de cada opção é aproximadamente aditivo, pois a probabilidade de
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se exercer uma segunda opção, tendo sido exercida a primeira, é zero ou

muito pequena. Isto ocorre quando se tem duas opções de tipo opostos:

uma opção de compra e uma de venda, pois elas são exercidas em

circunstâncias opostas, estando negativamente correlacionadas. Um

exemplo é um projeto que tem opção para contrair e opção para expandir,

estando as duas "out-of -the money". Neste caso não há interação e cada

opção mantém seu valor integral. Os valores individuais podem ser

adicionados.

Se as duas opções forem do mesmo tipo (duas opções de compra ou duas

opções de venda), a probabilidade condicional de exercer a segunda, tendo

exercido a primeira, é maior, assim como a magnitude da interação. O sinal

da interação vai depender da primeira opção exercida ser uma opção de

venda (negativo) ou ser uma opção de compra (positivo).

No caso especial e extremo em que a região de atuação de duas opções de

venda se sobrepõem totalmente, e em que a primeira opção quando exercida

pode eliminar a última com probabilidade 100%, o valor esperado incrementai

da segunda opção pode ser negligenciado. O valor combinado das duas

opções será o valor individual da primeira opção.

Alternativamente, se a condição para se exercer otimamente uma opção de

venda (por exemplo, abandonar) simultaneamente satisfaz, ou é

subconjunto das condições para se exercer uma segunda opção de venda
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(por exemplo, uso alternativo), o valor combinado das duas opções será

simplesmente o maior valor individual entre elas.

Brás (5) apresenta o método de avaliação binomial logarítmico transformado

de Trigeorgis (49) e (50) , utilizado para avaliar a interação existente nas

opções compostas. O método assume que o valor V do ativo-objeto segue

um processo geométrico browniano. Sua dedução está no anexo 111.

A Figura 111.4representa o algorítmo do modelo.

Passo 1: Especificam-se todos os dados de entrada que afetam o valor das

opções:

V: Valor do ativo-objeto (Valor presente do fluxo de caixa para

implementar o projeto imediatamente)

r: taxa de retorno do ativo livre de risco

o: desvio padrão dos retornos do valor do ativo-objeto

T: período de tempo de um intervalo

X: preço de exercício ou montante de investimento requerido

N: número de intervalos de tempo

assim como entradas adicionais: dividendos O (fluxos de caixa),

datas de exercício, tipo, duração e outras características das opções

reais.
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Entrada Inicial: V,r, (J"2 , T, X,N

Entradas Adicionais: Dividendos, datas e dados sobre opções

U

Cálculo preliminar de y, n, H e p

U

Determinação dos valores terminais para cada estado i: V(i) = e"
Valor da oportunidade de investimento = R(i)=max(V(i),O)

U

Processo Interativo Retroativo

Para cada intervalo de tempo t(t=N, N-1, N-2, ... ,2,1) e para cada estado i, calcule o valor da

oportunidade de investimento, utilizando as informações do passo anterior (t+1):
-rr-

X (p x R(i + 1) + (1 - p) x R(i - 1))I~(i) = e Cf'

Ajustes para dividendos

A cada período de tempo em que ocorrer um dividendo, determine a queda provocada no

caminho triangular e a mudança E ocorrida para cada índice de 'estado i:

R. (i) = R(i - &) + D, onde D é o dividendo

A cada período em que ocorrer uma saída de caixa ou for pago X: R.(i) = R(i) - X

Ajustes para opções reais múltiplas

A cada intervalo de tempo em que uma opção real for encontrada, o valor da oportunidade

de investimento deve ser revisado

Figura IIIA
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Passo 2: A partir das variáveis estabelecidas no passo 1, calcula-se as

variáveis explicadas no anexo 111:

Intervalo de tempo:
~2 X Tr= N

Taxa de arrastamento: r I
Jr=---

~2 2

Estado: H = ~r + (TI x r)2

Probabilidade neutra ao risco:

Passo 3: Determinação dos valores de contorno (t=N). Para cada estado i,

determinamos o valor do ativo-objeto: V(i) = eixH e da oportunidade

de investimento com suas opções reais: R(i) = ma.x(V(i),O)

Passo 4: Faz-se, então, o processo iterativo retroativo, com ajustes para

dividendos (fluxo de caixa) e para opções reais quando estas

aparecem.

Começa-se no vencimento, quando t=N e retroage-se por um

caminho triangular, de acordo com a programação dinâmica

triangular. Para cada intervalo de tempo t (t variando de 1 a N) e

para cada estado i (I variando de 1 a t), calcula-se o valor das

oportunidades de investimento (valor presente líquido expandido do
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projeto), utilizando-se as informações do passo posterior. O método

é análogo ao processo binomial.

Os ajustes para dividendos e fluxos de caixa são feitos no valor do

ativo-objeto

A medida que, retroagindo-se no tempo, depara-se com uma opção

real, deve-se revisar o valor da oportunidade de investimento para

refletir esta assimetria. O ajuste será feito de acordo com o valor

presente líquido expandido resultante de se considerar a opção

individualmente.

111.6. O MODELO DE BRENNAN & SCHWARTZ

O modelo de Brennan & Schwartz (9) é particularmente eficiente para

projetos de extração de recursos naturais. Avalia uma mina de cobre

determinando não apenas o valor da jazida não explorada e o momento

ótimo para investir no projeto, mas também o valor e a política ótima de

gerência da jazida em produção, definindo os momentos ótimos para fechar,

abrir ou abandonar tais jazidas.
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111.6.1O MODELO GERAL

A abordagem utilizada por Brennan & Schwartz para resolver o problema

assemelha-se à utilizada por Black & Scholes, consistindo na montagem de

uma carteira composta por uma posição comprada de investimentos na mina,

e uma posição vendida em contratos futuros na commodity a ser extraída,

que tenha um retorno igual à taxa livre de risco.

São assumidas as seguintes premissas:

1. A mina produz um único recurso homogêneo, que se comporta como uma

commodity (preço definido pelas interações entre oferta e demanda)

2. O preço spot da "cornrnodity" tem um comportamento estocástico definido

por um movimento Browniano (anexo I).

3. A política operacional não é apenas função do preço spot da "commodity",

mas também da "convenience yieki", que é o ganho proporcionado pela

posse física de uma commoditie.

4. A "convenience yieki" é função do preço da "cornrnodíty", e pode ser

escrita como:

C(S,/) = cS, sendo S o preço da "commodity", t o momento de tempo

presente e c a taxa de "conveneince yiek:".
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5. Os juros são determinísticos, constantes e igual a p

6. O preço futuro relaciona-se com o preço spot e com a "convenience yield"

da "cornrnodity" de acordo com a equação desenvolvida por Ross (40) :

F(S, r) = Se'"?" , sendo r o prazo da mina até sua exaustão.

7. Os custos operacionais da mina são conhecidos e determinísticos.

Para permitir que a taxa de produção seja dependente do preço estocástico

da "cornrnodity", a decisão de orçamento de capital foi modelada como um

problema de controle ótimo estocástico. Este método é aplicado por outros

acadêmicos, como Constantinides (11), Dothan e Williams (16) e Pindyck

(38), e consiste em derivar uma equação diferencial sujeita a condições de

contorno, sendo a solução para o sistema o valor da mina. Este esquema de

equações dificilmente tem solução analítica. Como não existe solução

analítica para o modelo geral de Brennan & Schwartz, este é solucionado

através de cálculo numérico.

Para derivar a equação parcial a qual uma das soluções seja o valor da

mina, foi feito o seguinte procedimento:

1. A taxa de produção q varia entre os limites q- e q+, só caindo abaixo de

q- no caso da mina ser fechada.
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2. Os custos variáveis seguem uma proporção constante em relação à q.

3. O valor da mina H dependerá de sua condição de operação j, sendo j=1

para a mina aberta, e j=O para a mina fechada; do preço spot da

"commodity" S, do estoque físico da mina A, do momento de tempo

presente t, e da política operacional ~, sendo:

H = H(S,Q,I;j,fjJ)

4. A política operacional é a função que determina a taxa de produção

q(S,O,t), e depende de três preços críticos da "cornrnodity":

S1(Q,t): preço no qual a mina é fechada se estiver aberta;

S2(O,t): preço no qual a mina é reaberta se estiver fechada;

SO(Q,t): preço no qual a mina é abandonada definitivamente se estiver

fechada.

5. Quando o preço da "commodity" cai ao nível de S1, fecha-se a mina,

através de um custo K1(O,t), continuando a incorrer em custos de

manutenção M(t), de maneira que a mina possa ser aberta quando as

condições de mercado se tornarem mais favoráveis, mediante a um custo

K2(Q,t). Se o preço cair ao nível de SO, abandona-se a mina, não

incorrendo em nenhum outro custo, mas sendo esta uma decisão

definitiva.

6. O fluxo de caixa após o imposto de renda, ou a taxa de dividendo

constante, pode ser expresso por:
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q(S - A) - M(l- j) - ÀjHT

onde:

- A(q,Q,t) é a taxa de custo médio de se produzir na taxa q, no momento t

quando o estoque da mina for Q;

- M(t) é o custo fixo de manutenção da mina no momento t quando esta

estiver fechada;

- Àj U=O,1) consiste no imposto sobre propriedade da mina;

- T(q,Q,S,t) é a tributação sobre receitas e royalties sobre a mina em

operação.

Assume-se que tem a seguinte equação:

Ttq, Q,5';, f) = f,qS + maxhq[S(1- f,)- A],O} sendo t1= taxa de royalty

t2= taxa de imposto de

renda

A partir destes dados, obtém-se, conforme demonstrado em maiores

detalhes no anexo 111, o retorno da mina. Montando-se uma carteira

composta por uma posição comprada em investimentos na mina e uma

posição vendida em contratos futuros da "commodity" a ser extraida, sabe-se

que seu retorno será igual ao retorno livre de risco da mina. Equacionando-

se o retorno da carteira, obtém-se a seguinte equação que deve ser satisfeita

pelo valor da mina:

(1)

1 220-v.H , oH 01-1 oH , . 1 O
-O' S -+(pS - (')--II-+-+q(S - A)- M(l-j)- T -(P+/l..)H =2 d)2 di '1 c;{) a . J
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Na realidade, existem dois valores para a mina: V(S,Q,t) = H(S,Q,t; 1,<1»para

a mina aberta, e W(S,Q,t)=H(S,Q,t;O,<1» para a mina fechada.

Se for adotada a política operacional que maximiza o valor da mina:

<1>*={q*,SO*,S1*,S2*},a equação (1) será desdobrada em:

2 [
1 2 2 c"">2v óV óV av ]

(') max -a S ~+(p.)-C)-, -q-+-+q(S-A)-T-(p+À)V =0
qe.q-·q-l 2 a;, a::, iQ a

e

1 2 2 c"">2w ,. óW ÓW
(3') -a S -+(nS-C)-+--M-(p+À )W=ü2 d)2~' (])' a o

As políticas referentes à abertura, fechamento e abandono da mina são

conhecidas, obtendo-se, portanto, as seguintes condições de contorno:

- Se o preço da "cornrnodity" cair até SO*, a mina é abandonada, e seu valor

nulo:

(4) W(SO*,Q,t)=O

- Se o preço da "commodity" cair até S1*, a mina aberta deve ser fechada, e

seu valor será o máximo entre o valor de abandoná-Ia definitivamente (O),

e o valor de fechá-Ia temporariamente incorrendo-se no custo K1(Q,t):

(5) V(S1 *,Q,t)=max[W(S1*,Q,t)-K1 (Q,t),O]

- Se o preço subir até S2*, a mina deve ser reaberta novamente, incorrendo-

se no custo K2(Q,t), de maneira que:
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(6) W(S2*,Q,t)=V(S2*,Q,t)-K2(Q,t)

- O valor da mina exaurida (Q=O) é nulo:

(7) W(S,O,t)=V(s,O,t)=O

Segundo Merton (34) e Samuelson (42), SO*,S1* e S2* são escolhidos de

maneira a maximizar o retorno da mina, devendo, portanto, satisfazer as

condições de alto contato 5 ,resultando nas seguintes condições de

contorno:

av
(8) éS(S~.,Q,I)=O

óV
(9) éS (..\., Q, I) = av

éS (SI·,(j,t) se W(S1 *,Q,t)-K1 (Q,t) ~ °

° se W(S1*,Q,t)-K1(Q,t)<0

óJtv éT·'
(10) -(,\',.,U,I) = -' (S,.,O,I)

c-S -- a,'--

o sistema representado pelas equações (2) e (3) sujeitas às condições de

(4) a (10), determinam o valor da mina aberta (V) e da mina fechada (W), e

define a política ótima de se abrir, fechar ou abandonar a mina.

Brennan & Schwartz simplificaram o sistema de equações, verificando que o

valor da mina só dependia do tempo, uma vez que os custos A,M, K1, K2 e

5 Duas funções de n argumentos n (X I •...•xi •...•xn) e f2(X I •...•xi, ... .xn) têm contato alto em xi quando:

. . ql(xl, ... .xi, ... ,xn) q2(xl, ....xi,...,xn)
n (x 1.....xi ..... xn),;f2(X L .,XL ...xn) c = -"---'---'------.... &i ~i
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C também dele dependiam. Assumindo-se que esses fatores, assim como S,

variam no tempo em função de uma taxa de inflação constante n, o ganho

de estocagem pode ser escrito como kS, e as equações (2) a (10)

simplificadas.

Definindo-se inicial mete as variáveis deflacionadas:

a(q,Q)=A(q,Q,t) e-m

f=M(t) e-m

k1(Q)=K1 (Q,t) e-m, k2(Q)=K2(Q,t) e-m

v(s,Q)=V(S,Q,t) e-m

w(s,Q)=W(S,Q,t) e-m

Tem-se que o esquema abaixo constitui o modelo geral para avaliação da

mina deflacionada:

[
1 "c..,:z" i'.. Ov ]

max -crs---::;-:+(r-k)s-::;--q-+q(s-a)-r-(r+À.,)v =0
<{6'1··'1., 2~' cs ~

1 2 2 c.,c \1' iM'
- (Y s -- + (r - k)s - - f - (r + À. )w = O2 aC a' ()

sendo r =p-Tl é a taxa de juros real

r=t 1qs+max{t2q[ s( 1-t1)-a], D}

w(sD*,Q)=D
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v(s1 *,Q)=max[w(s1 *,Q)-k1 (Q),O]

w(s2*,Q)=v(s2*,Q)-k2(Q)

W(S,O)=V(S,O)=O

eM!
d-(So" Q) = O

o se w(s1*,Q)-k1(Q)<O

111.6.2O MODELO DE BRENNAN & SCHWARTZ APLICADO A UMA MINA

DE COBRE

o modelo geral sofreu uma simplificação, assumindo-se que só é possível

operar a mina de cobre aberta a uma determinada taxa de produção.

Os valores da tabela 111.6.2.1abaixo representam os dados requeridos pelo

problema.

Assume-se que a mina tenha 15 anos de produção à taxa q*= 10 milhões de

libra/ano
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Mina:

Taxa de produção (q*):

Estoque (Q):

Custo médio inicial de produção a(q*,Q):

10 milhões de libral ano

150 milhões de libras

$0,50Ilibras

Custo inicial de se fecharl abrir a mina(k1 ,k2):$200.000

Custo inicial de manutenção (f): $500.000/ano

Taxa de inflação dos custos (Il):

Cobre:

Convenience Yield (k):

Variância do preço ((72 )

Impostos:

Propriedade p.1 ,À2):

Lucro (t2):

Royalty(t1 ):

Taxa de juros (p):

8%a.a.

1%a.a

8%a.a

2%a.a.

50%

0%

10%a.a.

Tabela 111.6.2.1

Resolvendo-se numericamente o esquema de equações e condições de

contorno do modelo geral para os dados acima, obtém-se os resultados da

tabela 111.6.2.2
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Preço Valor da Mina Valor da Mina Valor da Risco Valor da Mina

do a taxa fixa de Opção de ( (J"2 ) para c;=0

Cobre Aberta Fechada produção Fechamento

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

0,30 (1,25) 1,45 0,38 1,07 °
0,40 (4,15) 4,35 3,12 1,23 °
0,50 7,95 8,11 7,22 0.89 0,75 1.85

0,60 12,52 12,49 12,01 0,51 0,66 7,84

0,70 17,56 17,38 17,19 0,37 0,59 13,87

0.80 22,88 (22,68) 22.61 0,27 0,54 19,91

0,90 28,38 (28,18) 28,18 0,20 0,50 25,94

1,00 34,01 (33.81) 33.85 0,16 0,47 31.98

Tabela 111.6.2.2

As colunas (2) e (3) fornecem os valores presentes dos fluxos de caixa da

mina aberta e fechada, assumindo-se que ela é aberta e fechada para

diferentes preços de cobre.

A coluna (4) fornece o valor da mina, assumindo-se que ela não pode ser

fechada, mas precisa operar na taxa de 10 milhões de libras por ano até o

estoque se exaurir. A diferença entre (4) e o máximo entre (2) e (3)

corresponde ao valor da opção de fechamento, que é mostrado na coluna

(5).

A coluna (6) corresponde ao risco instantâneo da mina sob diferentes preços

de cobre, e é obtido pelo desvio-padrão do valor da mina, que é definido

como:
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(:) d . ti b-- as quan O a mina es iver a erta, e
v

(~) do a mi . ç h d-- as quan O a mina estiver rec a a
w

o risco da mina decresce à medida que o preço do cobre, e

conseqüentemente, a margem operacional aumenta.

A posse da mina não operacional envolve três tipos de decisão diferentes:

1. decisão sobre o início da operação;

2. decisão de se fechar a mina quando esta estiver aberta, e depois de

reabri-Ia mais tarde;

3. decisão de abandonar a mina antecipadamente, ou seja, quando o

estoque ainda não esteja exaurido.

As decisões 2. e 3. estão relacionadas com os preços se, S1 e S2, que

podem ser obtidos numericamente e constatados a partir da tabela 111.5.2.2

Foi obtido que SO=O,20

S1=O,44

S2=O,76

Estes valores dependem dos custos assumidos para abrir, fechar e manter a

mina, assim como do estoque existente.
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A decisão de começar a operar depende de S e Q. A coluna (7) contém um

estudo sobre o valor de iniciar o projeto, assumindo-se que o preço da

"commodity" é determinístico, isto é, que (j2 = o. Neste cenário as opções

de fechamento e abandono antecipado não têm valor.

111.6.3 A DECISÃO DE INVESTIMENTO

A decisão de investimento requer uma comparação entre o valor presente do

fluxo de caixa do projeto e o investimento inicial do projeto. Sendo V(S,Q*,t)

o valor de uma mina operada de acordo com a política ótima no momento t,

quando o estoque de "commodity" é Q* e o preço é S e I(S,Q*,t) o

investimento necessário para se obter uma mina operacional em uma

propriedade particular, tem-se que:

VPL(S,Q*,t)=V(S,Q*,t)-I(S,Q*,t)

No entanto, quando se considera a opção de deferir o investimento, pode

não ser ótimo investir na mina no momento t, embora esta decisão tenha

valor presente líquido positivo, sendo melhor deferir o investimento. Esta

opção é análoga a uma opção de compra americana.

Brennan & Schwartz modelam este problema de maneira semelhante ao

problema do valor de uma mina de recursos naturais: montam o problema
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como um controle ótimo estocástico 6 , e utilizam o procedimento da

montagem de uma carteira sem risco.

X(S,Q*,t) é definido como o valor do direito de propriedade sob a mina não

desenvolvida que possui um estoque Q*, no momento t, quando o preço spot

da "commodity" é S. Desta maneira, X precisa satisfazer a seguinte

equação diferencial:

(11) 1 2 ,2 cf X ,ar à\'
-(J' S -~ +(pS-C)-+--(P+À)X=O2 ti) L ti) a

As condições de contorno podem ser obtidas considerando-se que:

- A origem do valor do direito de propriedade é o preço da "cornmodity", de

maneira que:

(12) X(O,Q*,t)=O

- O direito de propriedade é estabelecido em forma de um leasing que expira

no momento T, de forma que:

(13) X(S,Q*,T)=O

- Assumindo-se que o tamanho do estoque da mina Q* é predeterminado por

fatores técnicos e geológicos, a estratégia ótima para o investimento pode

Ó deriva-se uma equação diferencial em que uma das soluções é o valor da mina, e estabelecem-se
condições de contorno, de maneira tal que a solução do esquema de equações é o valor da mina.
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ser caracterizada em termos de um programa de tempo dependente do

preço spot da "commodity" SI(t) tal que:

- O valor da propriedade é igual ao valor presente líquido do investimento:

(14) X(SI, Q*, t)=V(SI, Q*, t)-I(SI, Q*, t)

- Sendo a condição de contato alto de Merton e Samuelson para a escolha

de maximização de valor de SI:

(15) O; Vi" Q*,I) = ~ (S/' Q*,I) - ~, (S/' Q*,I)

-Se a quantidade de estoque Q* depende da quantidade do investimento

inicial na mina ao invés de fatores exógenos, têm-se as condições

adicionais de maximização de valor para se determinar o tamanho do

estoque inicial da mina Q*:

(16) él' S' )* - a s' r-(",( ,t)--(",~ ,I)
r3;} - é{}

A estratégia ótima de investimento pode ser obtida resolvendo-se a equação

parcial (11) sujeita às condições (12) a (16). O tempo ótimo para

investimento é determinado através de uma série de preços críticos da

"commodity": SI(t), descritos por (4) e (5), e o montante ótimo de

investimento é determinado por (16).



III. Avaliação de Opções Reais 84

As condições de contorno deste problema envolvem o valor presente dos

fluxos de caixa de uma mina completa V(S,Q,t). Portanto, a resolução da

avaliação do fluxo de caixa é pré-requisito para a decisão de investimento.

111.7. ADAPTAÇÃO POR SAMANEZ DO MODELO DE BRENNAN &

SCHWARTZ PARA UMA MINA DE OURO NO BRASIL

o projeto estudado por Samanez (41) foi denominado ficticiamente de

GOLDCO, e é composto por uma mina que produzirá ouro durante 10 anos,

localizada em uma área de geologia bastante conhecida.

Embora o principal produto seja ouro, a mineração tem como produto

secundário a prata. A relação entre ouro e prata é aproximadamente

constante nas reservas da mina, e assim como outros índices técnicos de

produção necessários à avaliação, foi estimada no local por técnicos

qualificados. Considerando-se que o preço da prata é altamente

correlacionado com o do ouro, e que a porcentagem de prata produzida em

relação ao ouro é muito pequena, para simplificação do problema foi

assumido que a reserva da mina é constituída unicamente de ouro.

Como 95% das receitas do projeto são em dólares americanos - US$,

através da venda do produto no mercado internacional, e as despesas mais

relevantes acompanham a variação cambial, optou-se por utilizar o dólar

americano como parâmetro de moeda.
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o modelo de Brennan & Schwartz sofreu algumas simplificações de maneira

que foi possível derivar uma solução analítica.

- A "convenience yield" do ouro foi assumido igual a zero, por se tratar de

uma mercadoria facilmente estocável e com grande liquidez no mercado

físico de trocas.

Portanto:

c(s)=ks=O

- A equação que determina o fluxo de caixa sofreu algumas alterações,

resultando em:

[q(S-A)-Zj-M( 1-j)-IR]dt

onde:

- q (S,Q,t) é a taxa de produção de ouro da mina;

- S(t) é o preço spot do grama de ouro obtido na New York Commodity

Exchange(Comex);

- A(q,t) é o custo variável unitário de produção;

- Z(Q,t) é o custo fixo de se produzir no momento t quando a reserva da

mina é Q;

- M(Q, t) é o custo de manutenção da mina quando esta se encontra

fechada;
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- IR(q,S,O,t) corresponde à parcela tributável do fluxo de caixa, que é

representada por:

IR(q,S, O,t)=L[q(S-A)-Zj-M(1-j)-Pj],

onde: L é a alíquota marginal de imposto de

renda e P(O,t) é a quota de

depreciação do imobilizado da mina

- A equação diferencial parcial a ser satisfeita pela mina independentemente

da política operacional resultou em:

a-J OH 1 22tfH OH
--q-+-a 51 -2 +-pS- pH+(1- 1,)[q(S-A)- Z - M(l-j')]+ LP = Oa iQ2 il5 il5 ))

- Considerou-se que q é determinado tecnicamente de acordo com às

características técnicas do projeto, e que tem valor único igual a q".

- As equações parciais para a mina aberta e fechada, assim como as

condições de contorno, assumindo-se que se adotará a política de

produção que maximiza o valor da mina aberta, foram obtidas da mesma

maneira que no modelo geral de Brennan & Schwartz.

- Para simplificar o sistema de equações obtido, Samanez lançou mão não

apenas da deflação das variáveis A,Z,M,P,K1,K2 e S por uma taxa

constante de inflação igual a TI, mas assumiu também que o valor da mina

é proporcional à sua reserva O, o que possibilitou transformar o sistema de
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equação deflacionado em unitário. As variáveis deflacionadas unitárias

foram definidas como:

a(q*)=A(q*,t) e-m

e-1I1

zu= l(Q,t) Q

-111e
fu=M(Q t) -, Q

e-1I1

pu=P(Q,t) Q

,
-111evu(s)=V(S,Q,t) -
Q

-1/1ewu(s)W(S,Q,t) -
Q

-111ek1u=K1(Q,T) -
Q

-111e
k2u=K2(Q, T) -

Q

* fJ*(S,O)q u="1 -
Q

obtendo-se o seguinte sistema de equações diferenciais parciais:
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1 gw 2 2 av___ " a s + -" rs - rw - (I - L) í = O
2 à2 à u J"

Onde r=(p-TI) , que corresponde à taxa real de remuneração do ativo sem

risco

sujeitas a:

wu(sO*)=O

vu(s 1*)=max[wu(s 1*)-k1 u;O]

wu(s2*)=vu(s2*)-k2u

se wu(s1 *) ~ k1u

o se wu(s1*)< k1u

As equações diferenciais parciais do valor deflacionado unitário da mina

aberta e fechada desenvolvidas por Samanez são equações diferenciais

ordinárias de Cauchy-Euler' , que têm solução analítica bem definida. As

resoluções das equações de Cauchy-Euler para a mina estão fora do escopo

7 Uma equação diferencial ordinária é dita de Cauchy-Euler se puder ser escrita como:

gv &
S2 a/" +as à~+fJv" =/(.'1) sendo a c fI constantes
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deste trabalho, porém estão bem explicadas na tese de Samanez, e maiores

detalhes podem ser fornecidos por Spiegel (46) e Bronson (10).

Embora as equações da mina tenham solução analítica, precisou-se

empregar métodos numéricos para encontrar os valores de sO*, s1* e s2* e

os parâmetros da solução analítica. Samanez utilizou a técnica de

aproximação de Newton, utilizando para apoio um programa computacional

em linguagem Fortran.

Os dados de entrada para o modelo foram levantados, e são mostrados na

tabela 111.6.1

A reserva da mina (Q) foi avaliada em 16.479.000 gr.

A política ótima obtida para os dados da tabela 111.7.1.foi:

- a mina deve ser abandonada se o preço spot do ouro chegar ao nível de

US$1,9864/g;

- a mina deve ser fechada (caso esteja aberta) se o preço spot do ouro

chegar ao nível de US$ 8,6404/g;

- a mina deve ser reaberta (caso esteja fechada) se o preço spot do ouro

chegar a US$17,4312/g;
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Uma análise convencional do investimento (considerando o=O) chegaria à

conclusão de que a mina só deveria operar quando o preço do ouro for maior

que US$ 8,5425/gr, onde obtém-se valor presente líquido igual a o.

Variável Descricão US$ Unidade

s preço spot do ouro no COMEX 14,71 US$/g

r taxa real de rendimentos para ativo sem risco 8 %a.a.

c desvio-padrão histórico do preço spot do ouro 20 %

L alíquota de imposto de renda 30 %

a custo variável de produção estimado para teor4,0 US$/gr

de ouro de 2,85gr/ton

custo fixo de produção estimado para teor de 0,54 US$/g

ouro de 2,85gr/ton

custo fixo unitário de manut. da mina fechada 0,01 US$/gr

imobilizado deprec, unitário estimado a partir 0,12 US$/gr

do investimento anual e da reserva lavrável

k1u custo unitário de abrir uma mina fechada 0,39 US$/gr

zu

fu

pu

k2u custo unitário de fechar uma mina aberta 0,06 US$/gr

qu* taxa de produção anual unitária calculada a 0,086 gr/ano

partir da taxa de ouro recuperado e da reserva

lavrável

tabela 111. 7.1

No entanto, segundo a teoria de opções, devido à existência das opções de

fechar, abrir e abandonar a mina o projeto ainda teria algum valor para

preços menores que US$8,5425/gr.
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No caso do projeto GOLDCO, quando o preço do ouro for igual a

US$8,5425/gr a mina deveria estar produzindo, pois nesse momento

wu=0,7334 e vu=0,7310, sendo k2u=0,06, e, portanto, o valor de fechá-Ia

menor que o valor de deixá-Ia aberta: wu-k2u<vu (0,7334-

0,06=0,6734<0,7310).

Pela Teoria de Opções, o projeto só deixaria de ter valor quando o preço cair

ao nível de sO*=US$1,9864/gr, momento em que a mina deve ser

abandonada, pois o custo de mantê-Ia fechada:fu=0,01 é menor que seu

valor fechada:wu=O.

111.8. COMPARAÇÃO ENTRE AS ABORDAGENS NUMÉRICAS

O modelo de Monte Carlo desenvolvido por Boyle simula o processo do

preço da ação utilizando probabilidades neutras ao risco no lugar de

probabilidades reais para obter a distribuição do preço da ação no

vencimento. O valor esperado do "payoff' no vencimento ( max{O, Sn-X} )

descontado à taxa livre de risco corresponde ao valor da opção. O modelo,

no entanto, é bastante limitado, pois não pode ser utilizado para avaliar

exercícios antecipados por envolver cálculos recursivos que vão do começo

para o fim, de maneira que o valor das opções intermediárias só são

calculados quando toda a simulação estiver completa.
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o modelo binomial é uma versão economicamente correta da árvore de

decisão, pois incorpora os conceitos de arbitragem que permitem se

trabalhar em um ambiente neutro ao risco, e com probabilidades ajustadas

ao risco. Conforme exposto por Sick (45), a abordagem binomial tem o

benefício da simplicidade e facilidade de interpretação, evitando riscos em se

computar incorretamente um derivativo, e em se aplicar incorretamente

condições de contorno alto (condições de contorno alto são falhas para

descontinuidades e saltos no problema ao longo do tempo, como por

exemplo, pagamentos discretos de dividendos). A simplicidade do modelo

binomial permite a concentração nos principais problemas existentes em

avaliação de opções reais: mudança nos preços de exercício, mudança nos

processos de dividendos ou fluxo de caixa do ativo-objeto, existências de

mais de uma opção ao longo do tempo. O cálculo recursivo de trás para

frente empregado no modelo contém o princípio da otimização de

programação dinâmica necessário para se encontrar políticas ótimas.

No entanto, só considera duas possibilidades de preço para cada etapa, o

que pode ser contornado com o incremento do número de etapas.

O método de diferença finita corresponde na aproximação das derivadas por

diferenças finitas, e avaliação do valor das opções em uma grade de preço

do ativo-objeto e momento de tempo, cujos valores iniciais são escolhidos a

partir das condições de contorno. Trabalha-se de tal maneira que a

diferença finita satisfaça a equação diferencial. Emprega-se um método

recursivo de trás para frente, que calcula os valores intermediários das
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opções e permite definir políticas ótimas. Como assume uma distribuição

log-normal para os preços do ativo-objeto, trabalha com uma grande faixa de

valores, resultando em melhores aproximações que o modelo binomial. No

entanto, torna mais complexa a montagem dos modelos, e mais difícil sua

interpretação.

Sick alega que a literatura acadêmica de opções em ações envolve

relativamente poucos tipos de opções (opções de compra e opções de

venda), o que permite aos acadêmicos ponderar cuidadosamente o melhor

modelo numérico que se ajusta aos dados. Já no caso de projetos de

investimento, existe uma variedade enorme de diferentes opções (opções

combinadas de venda e de compra, preços de exercício variáveis). É neste

ponto que a simplicidade do modelo binomial pode imperar.

Geske e Shastri (18) discutem detalhes técnicos de abordagens numérica de

precificação de opção, e mostram que a abordagem binomial tem,

tipicamente, um desempenho superior às abordagens baseadas em

equações diferenciais, em termos de acurácia e custo computacional,

quando empregadas nas opções em ações de 1 a 7 meses de vida, com

árvores binomiais de 240 a 300 etapas. Evidentemente que em horizontes

maiores e menos etapas a acurácia do modelo binomial diminui, mas para

propósitos básicos eles são bastante adequados para opções reais.

Mostram duas preocupações principais em se empregar o modelo binomial

em avaliação de opções reais:
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- Objetam que seja necessária a construção de uma árvore completa para se

avaliar uma única opção. O cálculo do valor da opção para uma variedade

de preços iniciais do ativo-objeto iria requerer uma nova árvore para o

ativo-objeto. Sick alega que este problema pode ser facilmente contornado

adicionando-se alguns períodos a mais na árvore de preços do ativo-objeto

antes do início da árvore de opções.

- Apontam que muitos esquemas de pagamento de dividendos não

recombinam. Sick alega que para objetivos práticos, assumir um processo

que permita a recombinação (por exemplo, o visto no Capítulo li, item

II.6.4.b) traz erros muito pequenos.



IV. Avaliação de Empresas sob a Ótica da Teoria de Opções 95

IV. AVALIAÇÃO DE EMPRESAS SOB A ÓTICA DA TEORIA DE OPÇÕES

Quando se avaliam empresas, devem ser considerados dois tipos de opções:

(1) as opções existentes no ativo, que estão relacionadas com a flexibilidade

gerencial e que são o objeto de estudo desta monografia, e (2) as opções

existentes no passivo, que são decorrentes de instrumentos de débitos

híbridos (por exemplo debêntures conversíveis), e devem ter seu valor

subtraído do valor da empresa, assim como sua taxa de juros considerada

na composição do Custo Médio Ponderado de Capital (WACC- "Weighted

Average Cost of Capital").

IV.1. OPÇÕES EXISTENTES NO ATIVO

Conforme tem sido demonstrado neste trabalho, a abordagem mais

recomendada para a avaliação de empresa (ou projeto) é a Teoria de

Opções, caso existam flexibilidades gerenciais significativas.

De acordo com Copeland, Koller e Murrin (12), duas estratégias podem ser

usadas para se lidar com incerteza:

(1) antecipação: assume que os riscos podem ser antecipados, pois são

previsíveis, e a alternativa mais efetiva e menos custosa consiste em

construir o sistema especializado e inflexível que melhor se enquadra no

ambiente antecipado;
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(2) elasticidade: assume que os riscos não podem ser antecipados, e a

melhor alternativa consiste em construir um sistema elástico com grande

flexibilidade gerencial.

Quando escolhe-se a segunda estratégia, a Teoria de Opções se encaixa

perfeitamente à avaliação dos ativos.

De acordo com Copeland, Korin e Murrin (12), a maior parte das aplicações

de precificação de opções existentes em ativos estão limitadas a casos onde

o valor da opção depende do preço de mercado de uma "cornmodity"

(petróleo, carvão, cobre, aço, níquel, ouro, etc ...), observáveis diretamente

de dados do mercado. A não existência de ativos precificáveis comparáveis

deteriora bastante a acurácia da estimativa do valor da empresa obtido

através da Teoria de Opções, tornando esta estimativa na melhor das

hipóteses uma aproximação grosseira.

Eles descrevem quatro casos baseados em experiências da McKinsey & Co.

com clientes, onde foi aplicada a Teoria de Opções para a avaliação de

ativos. Os nomes e dados são fictícios para manter a confidencial idade das

informações. Estes exemplos mostram que as opções alteram

substancialmente o valor de um negócio. A existência de opções, no

entanto, não implica necessariamente em que haja uma gerência ótima. A

compreensão das opções reais pode fornecer novos pontos de vista de como

gerenciar estas flexibilidades.
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IV.1.1. EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO

A OILCO planejava vender sua participação em um importante ativo no ramo

petrolífero. A opção de diferir era bastante significativa para este ativo, que

era único no aspecto de possuir oportunidades de expansão que poderiam

ser exercidas com o tempo, aumentando significativamente a capacidade do

negócio, com risco geológico mínimo.

Havia falta de consenso da indústria a respeito do comportamento futuro do

preço de petróleo, levando a Valores Presentes Líquidos altamente

divergentes.

Basicamente, estavam presentes duas flexibilidades gerenciais: (1) opção

de postergar um programa de desgargalamento e (2) opção de postergar um

programa de expansão. O valor destas duas opções acrescentavam 21% no

valor estimado para esta operação através da técnica do Valor Presente

I
I

I

Líquido tradicional. A abordagem da Teoria de Opções também possibilitava

estabelecer regras de decisão sobre qual o melhor momento de investir.

Especificamente, no caso da OILCO, o programa de expansão deveria ser

iniciado assim que o preço do petróleo atingisse US$20 por barril.

Na prática, no entanto, pode não ser possível realizar os investimentos da

maneira ótima, e um investidor racional dotado das mesmas expectativas da

OILCO em relação à operação estaria disposto a pagar apenas uma parcela

do prêmio da opção. Mesmo assim, a avaliação por opção forneceu um
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valor inicial da operação bastante razoável para se iniciarem as negociações

de venda.

IV.1.2 MINA DE CRIPTONITA

A Kryptonite Mining Ltda era a maior produtora mundial de criptonita (nome

fictício do minério comercializado mundialmente como "commodity"), sendo

responsável por 1/3 da demanda mundial. Possuía 4 áreas produtoras, cada

uma com minas de operação com "layouts" diferentes, e empregando

diferentes tecnologias de extração.

o preço da criptonita havia se comportado de' maneira bastante volátil nos

últimos 4 anos. A McKinsey foi encarregada de avaliar cada uma das áreas

produtoras, e de desenvolver políticas de decisão sobre fechamento e

reabertura das áreas, assim como fontes e usos alternativos.

As estimativas iniciais do Valor Presente Líquido da Kryptonite Mining

baseada nas previsões de preço da criptonita atingiram apenas 45% do valor

de mercado do patrimônio líquido da empresa. Foi então feita uma avaliação

por Valor Presente Líquido com a utilização de cenários, que elevou as

estimativas para 71%. A avaliação pela Teoria de Opções, considerando as

\ opções de fechamento, reabertura e abandono, atingiu 116% do valor

~ da empresa no mercado.
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0sopções de fechamento, reabertura e abandono equivalem de 5% a 15%

/ do valor da área de produção correspondente, considerando um preço para a
I

criptonita na faixa de US$1,75/onça a US$ 2,25/onça. O valor destas opções

era muito maior para preços de criptonita mais baixos, e muito menor para

preços de criptonita mais altos.

O principal benefício desta análise foi determinar uma política ótima para

fechamento e reabertura de cada área produtora. Caso a mina estivesse

aberta, seria ótimo mantê-Ia aberta, mesmo quando a receita marginal por

tonelada de produção fosse menor que o custo marginal de extração. A

explicação intuitiva para tal reside em que se teria incorrido

desnecessariamente no custo fixo de se fechar uma mina caso o preço da

criptonita subisse no futuro próximo. O resultado oposto aplica-se para uma

mina fechada: devido ao custo de reabri-Ia, a decisão ótima consiste em

deixá-Ia fechada até que o preço da "commodity" tenha um aumento

substancial acima do custo marginal de produção.

I
I

I

IV.1.3. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO FARMACÊUTICO

A Drug & Company, líder de produção em produtos de saúde para seres

humanos e animais, necessitava avaliar um projeto de pesquisa e

desenvolvimento de um novo remédio.
\
\
\
\:ro etapasestavamenvolvidas:
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(1) P&D inicial, com 20% de probabilidade de sucesso, tempo de duração =

4 anos, a um custo de $70 milhões;

(2) Teste pré-clínico, com 50% de probabilidade de sucesso, tempo de

duração= 1 ano, a um custo de $15 milhões;

(3) Teste I, com 40% de probabilidade de sucesso, tempo de duração = 4

anos, a um custo de $480 milhões;

(4) Teste li, com 90% de probabilidade de sucesso, tempo de duração = 4

anos, a um custo de $6.200 milhões.

A figura 1V.1.3 ilustra a árvore de decisão com a opção de abandono no final

de cada etapa.

Fase do Projeto

2 3 4

$16.000

40"

10"
Abandonar

60"
20"

Abandonar

80"
Abandonar Custo de Capital = 15"

Taxa livre de risco=6"

Taxa de I.R. mar inal=50"
Figura IV.1.3
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Através da abordagem do Valor Presente Líquido convencional, que

desconsidera a opção de abandonar as etapas subseqüentes, o projeto de

P&D foi avaliado em $18,3 milhões. Já pela Teoria de Opções,

considerando-se as opções de abandono no final de cada etapa, o projeto foi

avaliado em $33,5 milhões, ou seja, 83% superior ao valor apurado pelo VPL

convencional.

IV.1.4 ARRENDAMENTO DE MINAS

A MINCO estava se decidindo sobre qual seria um bom valor de oferta por

um arrendamento de uma mina. Uma análise criteriosa, através do VPL,

indicava um valor 50% abaixo do que a oferta mais alta da época. Ao nível

de preço corrente, o projeto só teria lucratividade marginal se fosse

desenvolvido imediatamente.

A avaliação através do VPL tradicional não considerava a opção de deferir

por até 5 anos o desenvolvimento da mina, ou seja, aguardar por melhores

preços do minério antes de realizar os desembolsos para desenvolver a

mina. Considerando-se que a taxa de produção estimada para a mina

operacional era muito alta, uma análise através da Teoria de Opções

mostrava que a opção de deferir aumentava a estimativa do VPL em até

100%, dependendo da variância do preço do minério e se fosse assumido ou

não que o preço seguia um processo de média reversível.

IBLIOT· A B EDE(fER"e
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Neste caso, a consideração sobre a reversão da média era importante para o

desenvolvimento de um modelo realista, pois o preço do mineral tendia a

flutuar sobre uma média a longo prazo. Quando os preços subiam muito,

novos fornecedores começavam a produzir, e usuários passavam a utilizar

materiais alternativos, fazendo com que os preços caíssem. Quando eles

caíam, fornecedores paravam de produzir, e usuários trocavam os materiais

alternativos pelo minério, fazendo com que o preço voltasse a subir. Esta

reversão à média diminui o valor da opção.

IV.2. OPÇÕES EXISTENTES NO PASSIVO

o advento de instrumentos de débitos híbridos e sofisticados introduz opções

nas fontes de recursos das empresas. Por exemplo, uma debênture

conversível é composta por uma debênture normal e uma opção de compra

de um determinado número de ações da empresa emissora, a um preço de

exercício determinado. As taxas até o vencimento (yield to maturity) de

debêntures conversíveis são mais baixas que as de debêntures normais com

mesmo vencimento e qualidade. No entanto, como são instrumentos de

débito mais arriscados que as debêntures normais, suas taxas de juros reais

deveriam ser superiores. Na realidade, seu risco está entre o risco de uma

debênture convencional e o risco de uma ação ordinária. Para se determinar

o valor da debênture conversível, assim como o seu rendimento, é

necessário efetuar uma análise através da Teoria de Opções. Existem hoje

inúmeros instrumentos de débitos sofisticados que contêm algum tipo de
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opção 8 (warrants, debêntures com opção de recompra, debêntures

conversíveis, etc.). Uma simples amostra aleatória de 100 empresas

americanas listadas na New York Stock Exchange mostra que 43% delas

têm algum tipo de instrumento conversível. Para se realizar uma boa

avaliação da empresa, é vital que se conheça o valor destes instrumentos

(para que se deduza do valor apurado do ativo), e do rendimento deste, para

se apurar o Custo Médio Ponderado de Capital. A avaliação destes

instrumentos está fora do contexto deste trabalho, que se concentra em

opções existentes em ativos. O modelo binomial pode ser empregado para

tal, assim como existem inúmeros modelos mais sofisticados. -Maior&.

-detalhes podem-ssF-ebtiees-effi-HI:JII (22).

L

~ Warrant: Opção de compra de uma quantidade fixa de algum instrumento financeiro a um
determinado preço, em um determinado período. A Warrant mais comum é a de opção de compra de
ações, em que empresas emitem warrants de suas próprias ações, e caso a warrant seja exercida, a
empresa subscreve novas ações para o dono da warrant, ao preço de exercício estabelecido no
contrato.

Debêntures com Opção de Recompra tem embutidas opções que dão direito à empresa emissora a
recompra das debêntures a um preço e em determinados períodos estabelecidos no contrato.

Debêntures Conversíveis: contém embutida uma opção em que o possuidor da debênture tem o direito
de trocá-las por uma quantidade pré-estabelecida de ações da empresa emissora, e em determinados
períodos
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA DE MERCADO DA

INDÚSTRIA

V.1. RENDA ECONÔMICA

No mercado de ativos financeiros, os preços se ajustam rapidamente para

refletir todas as informações correntes. Excessos de retorno não são

duradouros e a taxa que prevalece é a taxa de equilíbrio de mercado.

o mercado de ativos reais (projetos de investimentos, aquisições de

empresas ou operações de manufatura, etc.) é menos que perfeitamente

competitivo. É possível ganhar-se retorno acima do equilíbrio do mercado

enquanto perdurarem as vantagens competitivas.

Shapiro (43) denomina esse excesso de retorno acima do equilíbrio de

mercado de renda econômica (economic rent), e atribui suas causas a

imperfeições de mercado como monopólio ou outros fatores da oferta. A

renda econômica possibilita a ocorrência de projetos com VPL positivo.

A essência da estratégia competitiva reside justamente em se criar e em se

beneficiar das imperfeições dos mercados de produtos e dos fatores de

oferta, que nada mais são do que barreiras de entrada para novos

concorrentes, gerando desta maneira projetos com VPL positivo.
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A Indústria perfeitamente competitiva é caracterizada por entradas e saídas

sem custos, produtos não diferenciados ("commodities") e custos marginais

crescentes de produção. As empresas produzem a quantidade onde a

receita marginal se iguala ao custo marginal. O equilíbrio a longo prazo

consiste no preço ser igual ao custo médio. O custo médio inclui o retorno

requerido do capital investido no longo prazo e, portanto, no equilíbrio, o

retorno real sobre o capital se iguala ao retorno requerido pelo investimento.

Retornos em excesso ao equilíbrio atraem para o mercado novos

competidores, aumentando a oferta e, portanto, diminuindo o preço e

retornos abaixo do equilíbrio afastam competidores do mercado, diminuindo

a oferta e, portanto, aumentando o preço.

Empresas que operam em mercados altamente competitivos, e cujos

produtos são "commodities", só ganharão retorno em excesso ao equilíbrio

de longo prazo caso construam e mantenham vantagens competitivas. A

existência de tais vantagens correspondem a barreiras de entrada contra

competidores potenciais e resultam em uma competição imperfeita e em

projetos de VPL positivos.

As barreiras de entrada, de acordo com Porter (39), podem ser sumarizadas

como:

(1) Economia de Escala: existem sempre que um certo aumento na escala

de produção, marketing ou distribuição resulta em um aumento de custo

menos que proporcional. A existência de economias de escala significa
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que há vantagens de custo inerentes ao fato de ser grande. Quanto mais

significativas as economias de escala, maior a desvantagem de custo

enfrentada por novos competidores que entram no mercado. Economias

de escala implicam em altos investimentos (fábricas, equipamentos,

pesquisa e desenvolvimento, propaganda) e, naturalmente, quanto maior

o capital requerido, maior é a barreira de entrada.

(2) Diferenciação de Produto: como exemplo, pode-se citar a Coca-Cola

e a Procter & Gamble, que realizam gastos expressivos em propaganda e

em habilidades de marketing altamente desenvolvidas, procurando

diferenciar seus produtos e manter potenciais competidores cientes dos

altos custos de marketing e dos riscos de introdução de novos produtos.

Outra estratégia de diferenciação reside na prestação de serviço e alta

qualidade do produto. A proteção por patentes e marcas reconhecidas

também diferenciam produtos. Pode-se diferenciar qualquer produto,

mesmo em ramos de "commodities".

(3) Vantagem de Custos: um dos exemplos é a "learning curve", pois, com

o aumento da experiência, espera-se que os custos caiam por motivo de

uso mais eficiente de mão-de-obra e capital, melhorias de "layouts" e

métodos de produção, padronização de componentes, redesenho do

produto, substituição de materiais. Outros exemplos são a propriedade

de tecnologia protegida legalmente por patentes, controle monopolístico

de matérias- primas, localizações favoráveis. Algumas vezes, no entanto,

novos competidores possuem vantagens de custo sobre competidores
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existentes. O caso mais típico é a desregulamentação, onde as

empresas mais antigas, por ficarem por muito tempo protegidas por

barreiras de entrada e tendo renda econômica, não se tornaram

competitivas.

(4) Acesso a Canais de Distribuição: por exemplo, espaço em prateleiras

e o desenvolvimento de canais de distribuição próprios e únicos.

(5) Política Governamental: as políticas governamentais com restrição à

importação, controles ambientais, requerimentos de licença, podem limitar

ou até fechar totalmente a entrada de novos competidores potenciais. No

entanto, como o governo pode criar os regulamentos, ele os pode abolir.

A empresa necessita identificar mercados onde ela tenha uma vantagem

competitiva permanente ou temporária, e concentrar investimentos nesta

área. Se a vantagem competitiva for temporária, as rendas econômicas

esperadas irão declinar ao longo do tempo.

A opção de postergar, portanto, sofre um processo de erosão ao longo do

tempo. Em contraposição ao benefício de esperar para investir para se obter

melhores informações e condições de mercado, existe além das perdas dos

fluxos de caixa não incorridos, a perda de valor da renda econômica ao longo

do tempo.
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Competidores emergentes e rivalidades irão criar um incentivo a investir

antecipadamente e postergar o projeto pode erodir o seu valor.

V.II. ADAPTAÇÃO DO MODELO BINOMIAL À ESTRUTURA DE

MERCADO, PROPOSTA POR ANKUM & SMIT

Ankum & Smit (1) consideram que o fluxo de caixa operacional líquido

esperado consiste no custo de oportunidade do capital adicionado da renda

econômica esperada:

onde:

(T, = o fluxo de caixa operacional líquido esperado

I = o montante de investimento desembolsado

i = taxa de custo de oportunidade de capital

ER, = renda econômica esperada

Sendo que na equação (1) (I)i representa o custo anual de oportunidade do

capital investido em um projeto com vida infinita.
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o valor presente de um projeto perpétuo com fluxo de caixa constante e

custo de capital = i, é:

Considerando-se o modelo binomial para avaliação de opções desenvolvido

por Cox, Ross e Rubinstein (14), no final do período, o valor presente do

projeto iguala-se a:

(CF,)lli
llc (1 .), = +1 -i-

A diferença entre o valor presente do projeto no início do período e no final

do período reflete as entradas de caixa ocorridas durante o período

postergado: Cft.s, que pode também ser escrito como proporção do valor do

projeto no estado binomial: õt.s Vinc.t,s , sendo o valor presente do projet:

Vt,s igual a (1-8t,s)Vinc.t,s.

Quando a estrutura de mercado da indústria é rnonopoltstíca, não existe

declínio do valor esperado da renda econômica, e a opção de postergar um

projeto é análoga a uma opção de compra em uma ação com uma taxa

constante de pagamento de dividendo ôt.s:

2)5 = CF, =_i_
( , v.illc (1 + i),
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Quando a indústria é perfeitamente competitiva, a expectativa pela entrada

de caixa operacional líquida irá se alterar ao longo do tempo até que se

iguale ao custo de oportunidade do capital (assumindo-se que nenhum

competidor considere o valor de postergar). A opção de postergar um

projeto em uma indústria perfeitamente competitiva é análoga a uma opção

de compra em ações com uma taxa variável de pagamento de dividendos:

(J)i + {1- _1 - e-d}{V
l

ifIC
- (1+ i)J}

(1 + i)'s ..,
(3)01,= . ,1=1,2,.), ... ,00.., V"IC

I.s

sendo d= taxa de decréscimo do valor da renda econômica no tempo.

Na equação (3), (I)i reflete o custo de oportunidade anual do investimento de

capital, e {I- _1_e-d}{VI/IIC - (I+ i)J} reflete a renda econômica de cada
(l+i) ..1

estado.

Quando a indústria se estabelece no equilíbrio de longo prazo, o valor

(
Vi"" ) .

presente líquido do projeto é zero, pois _1._., -. = J e ôt.s iguala-se a _1-. ,
(1+/) (1+1)

tornando-se constante. Se o projeto tiver valor presente líquido positivo,

i
8t,s>--, novos competidores serão atraídos para a indústria, e se o

(I + i)
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projeto tiver Valor Presente Líquido negativo õt,S<_I_. , competidores irão
(1 + I)

abandonar a indústria.

o número de empresas ativas na indústria caracteriza a intensidade da

competição. Em monopólio, existe apenas uma empresa operando no

mercado, e em competição perfeita o número de empresas é muito grande.

o oligopólio situa-se entre estes dois extremos. No caso do duopólio

existem apenas duas empresas ativas, e o comportamento de cada

competidor individual influencia diretamente o valor do projeto. As

estratégias sobre o momento de investir de um competidor no duopólio está

casada com as tácticas da rival. No caso de se antecipar um investimento,

pode ser possível algumas vezes evitar o decréscimo de valor através da

precedência em relação ao competidor. A ameaça de precedência é

basicamente determinada através da força da empresa e intensidade da

indústria.

Aplicando-se os princípios básicos da Teoria dos Jogos, pode-se

desenvolver diferentes tácticas de investimento para cada estrutura de

mercado. No duopólio, o momento de investimento de um projeto será

influenciado pelo desenvolvimento da demanda de mercado e pelo

comportamento do competidor. Ao invés de ser o valor máximo de max(Vt,s-

1,0) e o valor da opção de postergar, o valor do projeto em cada estado do

modelo binomial será igual à receita dos investimentos simultâneos dos sub-

jogos.



V. Considerações sobre a Estrutura de Mercado da Indústria 112

Exemplo extraído de Ankum & Smit (1)

Uma empresa investiu em um projeto piloto para ter uma primeira noção

sobre a introdução de um novo produto no mercado. Se o mercado aceitar

bem o produto e criar oportunidades de expansão, a empresa irá aumentar

significativamente a capacidade de produção, investindo no projeto

subseqüente. A estratégia de pioneirismo envolve um alto risco, mas por

outro lado permite que se tenha uma baixa competição nas etapas iniciais,

trazendo uma expectativa de renda econômica substancial. Para resolver o

problema assume-se que:

(1) Uma carteira com as mesmas características de risco é comercializada

no mercado financeiro com uma expectativa de retorno de 16% ao ano e

desvio padrão de 22,315% (u=1,25 e d=0,8). A taxa do ativo livre de

risco é 5% ao ano (r=1 ,05).

(2) A renda econômica integral esperada no projeto no primeiro ano é $10.

Devido a entradas de concorrentes, o fluxo de caixa deve decrescer

exponencialmente de 30% ao ano, até que o projeto só ganhe o custo de

oportunidade de capital de 16%.

(3) O projeto tem vida física infinita e o desembolso inicial de investimento é

$500.
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Considerando-se o declínio da renda econômica e o custo de oportunidade

de capital, tem-se que o valor presente do fluxo de caixa operacional é

estimado em $524, e o Valor Presente Líquido é $24.

CF! = ER! + il = ~::C(I 0+ 0,16 x 500) + (7,4 + 0,16
2
x 500)+. . .+0 + 0,16 x 500) = $524

1,16 1,16 1,16:<: .

VPL=524-500=24

Baseando-se na regra do VPL a empresa deveria investir imediatamente.

No entanto, considerando-se a opção de postergar a expansão de

capacidade e esperar por mais informações, a empresa deveria postergar o

investimento. A dinâmica da demanda do mercado para o produto resulta

em uma série de valores possíveis de projeto ao longo do tempo. Baseando-

se no modelo binomial, o valor do projeto postergado deveria crescer por um

fator u(1-ot,s) por período, caso a demanda de mercado seja favorável, ou

decrescer de d(1-ot,s), caso a demanda de mercado se torne desfavorável:
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1o

548

524

postergar (28)
397

postergar (7)

2

567

investir (67)

409

postergar (7)

447
postergar (10)

332

o valor líquido (entre parênteses) para cada estado é igual ao máximo entre:

Investir: Vt,s-I

Parar: o

Postergar:
r

onde p = r - d é a probabilidade neutra ao risco.
u-d
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No momento corrente (período O), o valor da opção de postergar o

investimento no projeto subseqüente é 28, superando o valor presente

líquido de 24. A estratégia ótima, portanto, consiste em postergar o projeto

. subseqüente no aguardo de condições de mercado mais favoráveis.

Considerando-se o mesmo projeto em uma estrutura de mercado

monopolista, o saldo de caixa líquido operacional é constante. O valor

presente da unidade operacional é 563, e o valor presente líquido igual a 63.

Considerando-se a opção de postergar a expansão de capacidade, conclui-

se que a empresa deveria investir imediatamente:

Períodos

o 1 2

653

<
investir (153)

investir [16006~

.t118
563

investir (63) postergar (5)

postergar (3)

j!ostergar (O)

No caso em que a empresa divide a oportunidade de investimento com

competidores, entradas antecipadas causam um declínio no valor esperado

do projeto Vt, e um baixo valor crítico. A ausência de vantagens
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competitivas estruturais pode resultar na tendência de investir

antecipadamente para evitar a erosão do valor do projeto.

No caso de monopólio, postergar o projeto não implica necessariamente na

diminuição da expectativa de valor presente. Assumindo-se que o projeto

tenha vida infinita, o valor crítico será constante ao longo do tempo.

Em comparação com a concorrência perfeita, existe uma tendência mais

forte no monopólio de se postergar projetos com valores presentes líquidos

relativamente baixos. No entanto, se o projeto tem um VPL relativamente

alto devido a rendas econômicas permanentes, existirá um incentivo para

investir antecipadamente.

V.lII OUTRAS MANEIRAS DE SE CONSIDERAR A ESTRUTURA DE

MERCADO NA AVALIAÇÃO

A estrutura de mercado influencia o comportamento do valor do ativo-objeto.

Em abordagens que aproximam diretamente a equação parcial resultante,

pode-se modelar o comportamento do valor do ativo-objeto considerando as

influências da estrutura de mercado, e isto influenciará diretamente a

mudança do valor da opção.
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Copeland, Koller e Murrin (12) citam o caso do arrendamento de minas

(Capítulo IV Item IV. 1.4), onde a opção de postergar é bastante significativa,

e sugerem que para se ter uma situação mais realista, o comportamento do

preço do minério deveria ser considerado como um processo de reversão à

média. Como a indústria é considerada perfeitamente competitiva, esperam-

se que aumentos substanciais de preços sejam seguidos por entrada de

novos fornecedores e acarretem uma substituição do minério por outros

materiais, ocasionando a queda de preço, e que diminuições substanciais de

preços sejam seguidas por saída de fornecedores e acarretem substituição

de outros materiais pelo minério, ocasionando o aumento de preço.

Laughton e Jacob (27) explicam como o processo de reversão à média pode

ser incorporado na modelagem do preço do ativo-objeto.

Dixit e Pyndick (15) sugerem que, quando a indústria é perfeitamente

competitiva, pode-se considerar que o processo do preço de equilíbrio do

ativo-objeto seja um movimento browniano, sujeito a um teto P ,ocasionado

por entrada de novos concorrentes, e um piso P, ocasionado por saída de

concorrentes da indústria.
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VI. CONCLUSÃO

A Teoria de Opções, quando aplicada a Projetos de Investimento, integra

estratégia e finanças, pois considera analiticamente as flexibilidades

gerenciais e as opções de crescimento, que são o cerne da estratégia

empresarial.

Quando se avaliam projetos de investimento que possuem opções reais

significativas através da metodologia do VPL tradicional, fatalmente obtém-se

uma estimativa muito baixa de seu valor. Conforme demonstrado por Kester

(25), em algumas indústrias, como por exemplo eletrônicos, esta avaliação

pode corresponder apenas a 30% do valor atribuido pelo mercado às

empresas.

A avaliação através da Teoria de Opções pressupõe que será exercida

sempre a política ótima de investimento, o que nem sempre é possível,

podendo resultar em estimativas de valores mais altos do que os reais. No

entanto, fornece um parâmetro de valor bem melhor que o apurado pelo

VPL, resultando em uma boa base para iniciar negociações.

Uma outra vantagem da Teoria de Opções consiste em que, estabelecendo

uma política ótima operacional, conscientiza as empresas sobre qual seria o

melhor momento de agir (ex: abandonar um projeto, fechar temporariamente

para reabrir mais tarde, expandir ou contrair a produção,etc.), tornando a

gerência da empresa mais perto da ótima.
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Basicamente, a Teoria de Opções pode ser aplicada a projetos de

investimento não comercializados no mercado, desde que exista no mercado

uma carteira que duplique a dinâmica do projeto. A impossibilidade de se

montar esta carteira diminui bastante a acurácia da avaliação, que se torna,

na melhor das hipóteses, uma avaliação grosseira.

Opções reais podem ser bastante complexas, e embora as abordagens que

aproximam as equações diferenciais parciais resultem em avaliações mais

acuradas, abordagens que aproximam diretamente o processo estocástico,

como o modelo binomial, são bastante viáveis para fins práticos, com a

vantagem de serem bastante intuitivas.

Opções reais existentes em um único projeto de investimento geralmente

não podem ser somadas, pois interagem. O modelo binomial logarítmico

transformado de Trigeorgis (49) e (50) consiste em uma ferramenta

interessante para avaliar um projeto com mais de uma opção.

A área onde a Teoria de Opções é mais largamente utilizada consiste em

recursos naturais, pois os preços dos ativos-objetos podem ser obtidos

diretamente do mercado. No entanto, a Teoria tem encontrado grande

aplicabilidade em Pesquisa e Desenvolvimento, avaliação de terrenos,

estratégia internacional, flexibilidade entre matéria prima e produtos.
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ABSTRACT

This dissertation presents Option Pricing Theory as an approach to solve Capital

Budgeting problems. The goals of this work are to clarify the applications and

limitations of this approach and to provide models and practical principies for

quantifying the value of real options.

In real life, as the market conditions change, management revises previous

strategic considerations, altering investment plans in response to new

environment. As the Net Present Value approach cannot properly capture this

management's f1exibility, it may undervalue investment opportunities and lead to

wrong and not optimal investment decisions.

The traditional NPV method should be revamped to consider the value of

management's f1exibility: Expanded NPV = Traditional NPV + Value of flexibility

Option Pricing Theory is the best approach to capital budgeting problems that

have significant operating and strategic options, because it integrates strategy

and finance. Investment opportunities are considered as a set of the real options

embedded in it (defer a project, expand ar contract production scale, abandon,

switch inputs and outputs, invest in subsequent projects), having as an

underlying asset the gross project value of expected operating cash f1ows. These

real options are basical/y treated analogous to financiai options.
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ANEXO

ANEXO I: DESENVOLVIMENTO DOS PARÂMETROS u E d DO MODELO

BINOMIAL

ANEXO 1.1. Comportamento do Preço da Ação

Preços de ações são considerados variáveis estocásticas. Isto significa que

eles evoluem de uma maneira aleatória, de acordo com uma lei de

probabilidade.

o processo de Markov é um tipo particular de processo estocástico, onde a

única informação relevante para predizer o futuro consiste no valor presente.

A história passada já está refletida no valor presente, e é irrelevante. Isto é

consistente com a forma fraca de eficiência de mercado.

Preços de ações são geralmente expressos em termos de um processo

Wiener, que por sua vez é um tipo particular de um processo de Markov. O

processo de Wiener também é denominado movimento Browniano (Brownian

motion). Ele tem sido usado em física para descrever o movimento de uma

partícula que está sujeita a um grande número de pequenos choques

moleculares. O comportamento da variável z que sofre um processo Wiener

pode ser compreendido considerando-se as pequenas mudanças em seu

valor em pequenos intervalos de tempo. Existem duas propriedades

importantes no processo Wiener:
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(1) ~ está relacionado com L1t pela seguinte equação:

Onde E é uma variável randômica obtida através de uma distribuição

normal padronizada com média de ~ = O e desvio padrão de A:- = $I

(2) O valor de ~ em dois intervalos de tempo L1tsão independentes. Isto

implica que z segue um processo de Markov.

Quando se considera que o intervalo de tempo é tão pequeno, ou seja, no

I· it O d -, . O L1y dv rt trrru e em que At-» ,as mu anças ~ sao proximas a e - = -' , po an o:
Ax dx :

E isto define um processo estocástico contínuo.

Um processo de Wiener generalizado pode ser definido em termos de dz

como:

dx = (a)dt + (h )d=

Onde a e b são coeficientes constantes , e dz segue um processo de

Wiener: d: = &Jdf
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Em um processo estocástico discreto com pequenos intervalos de tempo ~t,

temos que o processo de Wiener generalizado fica:

Lix = (a)~1 + (b )c~

onde dx segue uma distribuição normal, com média de !i" = (a)~1 e desvio

padrão de ~ = b~

Podemos definir mais um tipo de processo estocástico: Processo de Ito

Processo de Ito é um processo generalizado de Wiener onde a e b são

funções dos valores das variáveis x e t. O processo de Ito pode ser descrito

como:

dx = a(x,/)JI + h(x,I)J:

A premissa de coeficientes constantes é inadequada para preços de ações,

pois não reconhece o fato de que o retorno percentual esperado da ação é

independente do preço em si. (Um preço mais alto não implica em um

retorno mais alto, e vice versa). O coeficiente constante precisa ser

expresso como proporção do preço da ação.
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Se assumirmos que a taxa de variância é O, o preço da ação iria crescer a

uma taxa capitalizada continuamente de J.l9. Deste modo, sendo s a função

preço da ação e S o preço em determinado momento:

ds "ri d. "t;,.'d- = ,....,.1 ~ s = f-4V 1
S

Isto significa que a média de ds = j.iSdl

É razoável assumir que a variância do retorno percentual durante um

pequeno intervalo de tempo é constante, independentemente do preço da

ação.

Definindo ()~como a taxa de variância das mudanças proporcionais do preço

da ação no intervalo de tempo .1t e (}2 S2.11 como a variância da mudança

real do preço da ação durante .1t, temos que a taxa instantânea da variância

de S é (}2S~

Estes argumentos sugerem que S pode ser representado por um processo

deito:

dS = j..L.)dl + aSd~

9 ~ é a taxa esperada de retomo capitalizada continuamente. Se r for 1+taxa do ativo livre de risco: f..J = In(r)
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No processo estocástico discreto:

Ar;;
- = 1'111 + 0'&Jt;i
S

Sendo que &'1 é normalmente distribuido, com média J1I1I e desvio padrão
S

Este modelo para as mudanças de preços também é conhecida como

modelo browniano geométrico.

1.2 Determinação de u e d

Os fatores do modelo binomial u e d precisam ser compatíveis com a média

e variância das mudanças do preço da ação durante o intervalo de tempo 11t.

O valor esperado de S( = Sr = pSu + (1 - p )Sd (1)

r-J
Portanto p = -- (2)

u-J
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Através da estatística temos que (72 = E(Q2)_(E(Q)t (4)

Substituindo (1) e (3) na relação (4) temos que:

Vamos agora assumir que u e d tenham a seguinte relação: u =..!.- (6)
d

Esta relação permite centralizar a árvore, ou seja, no primeiro período, o nó

do meio tem valor Sud = S, e assim por diante nos nós centrais dos períodos

ímpares subsequentes.

Substituindo (2) e (6) em (5) obtemos os seguintes resultados, que

relacionam u e d com a volatilidade do preço da ação:
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ANEXO 1\: DESENVOLVIMENTO DA EQUAÇÃO DE BLACK & SCHOLES

o modelo de Black & Scholes assume que o preço do ativo objeto (S) segue

um processo browniano geométrico.

Como foi visto, um modelo browniano geométrico é um tipo de processo de

Ito, e portanto pode-se aplicar o Lema de Ito (23) na derivação de uma

variável que é função do preço do ativo objeto.

Uma variável x segue o processo de Ito quando:

dx = a(x,t)dt + h(x,t)d~

onde dz segue um processo de Wiener.

Através do Lema de Ito, uma função G(x,t) pode ser derivada da seguinte

maneira:

(
CC; e c I c-2 C; ,) ({~C;)

de; = --a+--+---h- dt + --h d:o x ô I 2 o x2 â x

e c oe;;j G 2
Portanto G tem uma taxa média de mudança de --a+--+--h eo x o t o x2

(.., ')2._. C (, ,
uma taxa de vanancia de 0-:;- + h" .
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Relembrando, em um movimento growniano geométrico:

ds = (j1.S)df + (aS)d~

Aplicando-se o lema de Ito temos que:

À(,_(CG ~ e c I c--J C; ~('2)d (CC; -")d-
U'] - --11.' +--+---(j ,) f + --UL) _

i3 S t-- i3 f 2 i3 se i3 S

Se G são afetadas pela mesma fonte de incerteza: t

Black & Scholes assume também que o preço da ação tem distribuição----
lognormal, isto é, assume-se que o logaritimo natural do preço é

normalmente distribuido, o que se adapta mais à realidade, uma vez que rJ.ã.9

existe preço ne ativo,

Aplicando-se o Lema de Ito na função G=lnS temos que:

cC 1
----
cS S
~G
~ Sl.2 = - ~2o L ,

dC = O
i3 f
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substituindo estes valores tem-se que:

dG = (I' - ~2)dl + ad:

Isto implica que a mudança de G no intervalo de tempo entre o momento

presente t e um momento futuro T é normalmente distribuida, com média

(I' - ~~}T -I) e variância (j~(T - t)

o valor de G no momento t é InS e no momento futuro T é InST, onde ST é o

preço da ação no período T. Portanto durante o intervalo de tempo r tem-se

que:

onde 0( a, h) é uma distribuição normal de média a e desvio padrão b.

o modelo visa precificar o derivativo f, que é um direito contigente de uma

ação S.
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o derivativo f é função de S e t.

ds = (/..IS)dl + (aS)d=

e aplicando-se o lema de Ito chega-se que

(O f ' ê f 1 c-2 f 2 2) (0 f )df = --/-,,5 +--+---0' S dt + --aS d:. o S Ô I 2 o S2 Ô S

Na versão discreta temos que:

~s= (,u.Ç)~1+ (05)& (1)

(
...,f ...,f 1 -.2 f ) ( ...,f' )c ,c. O. 22 o.,~f= --,u.~+--+---O' 51 !!.t+--aS &(2)o S o I 2 Ô S2 oS

Sendo que ~S e ~f são mudanças em S e f em um pequeno intervalo de

tempo ~t.

Black & Scholes usou o procedimento de construir uma carteira composta

por ações e por papéis derivativos (f) para eliminar o processo de Wiener.

Este artifício permite eliminar o risco, e trabalhar em um ambiente neutro ao

risco, portanto com a taxa livre de risco mesmo que o ativo objeto não seja

livre de risco.
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A carteira adequada consiste em:

quantidade de papel derivativo (f): -1

quantidade de ações: + ô foS

Sendo que os sinal negativo indica venda e o sinal positivo compra, ou seja,

o detentor da carteira está vendido no derivativo e comprado em ~ ~ ações.

Sendo TI o valor da carteira temos que:

TI - j. (':! f S'- - +-- ... t3S

A mudança no valor da carteira ôTI no intervalo de tempo .M é:

zn = -sr, ê f ss (3)
. t3S

Substituindo as equações (1) e (2) em (3) temos que:

(
ê [ 1 c--2 l 2 ,2)ôn = __ C- o (j 5; 111
ô I 2 Ô 5)2
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A expectativa do valor de uma opção de compra européia no vencimento, em

um ambiente neutro ao risco, consiste na esperança do valor da opção de

compra para cada possibilidade de preço da ação na data de exercício, ou

seja:

E(max(ST-X,O))

Da avaliação neutra ao risco, o preço da opção de compra européia c

consiste no valor no vencimento descontado a taxa livre de risco.

Porém, assume-se que o preço da ação tem distribuição lognormal:

Sendo 9 a função densidade de probabilidade de ST em um ambiente neutro

ao risco modelado pela distribuição lognormal, temos que:

Fazendo-se a substituição s, = eff converte-se a equação acima em uma

integral que envolve a distribuição normal ao invés da distribuição lognormal.
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Resolvendo-se a álgebra chega-se à equação de Black & Scholes:

c = SN(dI) - Xe:" N(d2)

Sendo N(x) a função cumulativa da probabilidade normal padronizada, que

pode ser obtida na tabela normal.

o valor da opção de venda pode ser deduzido de maneira similar, ou através

da paridade entre opção de venda e compra.

Os parâmetros d1 e d2 são os mesmos, e:

I' = xe:" N( -d2) - SN( -d1)
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ANEXO 111. MODELAGEM TEÓRICA DO MÉTODO BINOMIAL

LOGARíTMICO TRANSFORMADO

Considera-se que o valor do ativo-objeto segue um processo geométrico

Browniano da forma:

dVV = udt + 00=, sendo .u o retorno esperado sobre o projeto, o o desvio-

padrão do valor do projeto e dz o incremento no valor do projeto decorrente

de um processo de Wiener.

Em pequenos intervalos de tempo: dt=t e F=lnV

Sob condições de neutralidade ao risco:

Sfi '- d r Ie izermos y = at , entao óF == 8(Oy,y) on e O = -o --

(r 2

o processo de difusão contínuo, acima, pode ser aproximado para um

processo discreto equivalente. Subdivide-se o intervalo de tempo total T

(vida útil do projeto) em N pequenos intervalos iguais de tamanho t, sendo

. (7"2J
J=IN, e assim y=--

N
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Dentro de cada intervalo, F segue um processo de Markov, com movimento

de alta ~F=H com probabilidade p, ou movimento de baixa, ~F=-H com

probabilidade (1-p). A média e variância deste processo discreto são:

E(M)=2pH-H

VAR(L1F) = H2 _(E(M))2

Para que o processo discreto seja consistente com o processo contínuo, a

média e variância dos dois processos devem ser iguais:

L(~F) = 2pH - H = n- ~ p = ~ (1 + 7)
v"AR(M") = H" - (n x y)" = r ~ H = ~ r + (nr )~
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ANEXO IV: DESENVOLVIMENTO DA EQUAÇÃO PARCIAL PARA A MINA

DE BRENNAN & SCHWARTZ

Para desenvolver a equação diferencial parcial que satisfaz o valor da mina,

Brennan & Schwartz utilizaram-se do procedimento de se montar uma

carteira composta por uma posição comprada em investimentos na mina e

uma posição vendida em contratos futuros. A mudança instantânea de valor

desta carteira corresponde à taxa de mudança instantânea do valor da

posição comprada na mina, e da mudança instantânea do valor da posição

vendida em contratos futuros, e equivale ao retorno ao ativo livre de risco.

ANEXO IV.1 Mudança Instantânea do Preço Futuro

Assume-se que a mina produza uma única e homogênea "cornrnodity", cujo

preço spot S é determinado competitivamente, e segue um processo

contínuo exógeno, em particular um movimento browniano geométrico:

(1) (~: = udt + ad:

onde dz segue um processo de Wiener, J.! é a expectativa de retorno de S

capitalizada continuamente, c o desvio padrão instantâneo de S.

Assume-se que a "convenience yield" é função apenas do preço spot

corrente C(S), e que a taxa de juros é constante e igual a p



137

F(S,t) corresponde ao preço futuro no momento t para entrega de 1 unidade

de "commodity" no momento T, sendo T=T-t.

Aplicando-se o Lema de Ito em F(S,t), obtém-se a mudança instantânea no

preço futuro:

(
8F léfF ) ôF(2) dF = __ + 0'2S2 dt +-dS
Or 2 8)2 éS

Construindo-se uma carteira composta de uma posição comprada em 1

unidade da "comrnodity" e uma posição vendida em (~') -I contratos futuros,

tem-se que a taxa instantânea de retorno é:

que por sua vez é igual ao retorno livre de risco pdt. Igualando-se o lado

direito da equação (3) a pdt, obtém-se que:

Portanto, o preço futuro é dado pela solução da equação (4) sujeita à

condição de contorno:
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(5) F(S,O)=O

Sendo a "convenience yield" proporcional ao preço spot:

(6) C(S,t)=cS

de acordo com Ross (40) , independentemente do processo estocástico do

preço spot, o preço futuro pode ser expresso por:

(7) F(S, r) + Se"?"

Utilizando-se a equação (4) na equação (2), obtém-se que a mudança

instantânea do preço futuro pode ser expressa por:

(8) dl = oT [s(,u - p) + C]dl + cT S(Td~
éE éE

ANEXO IV.2. Mudança Instantânea do Valor da Mina

A equação da mina pode ser escrita como:

(9) H=H(S,Q,t;j,<t»

onde:

S é o preço spot da commodity

Q é o estoque existente na mina

t é o momento corrente de tempo

j indica se a mina está aberta U=1) ou fechada U=O)

<t>corresponde à política operacional da mina

Aplicando-se o Lema de Ito em (9) obtém-se que o retorno da mina pode ser

escrito por:
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a-J a-J at 1 0-.21/

(10) dH=-dS+-dQ+-dl+--2 (dS)2
éS qj a 2éS

onde a mudança instantânea no estoque da mina é determinada pela taxa de

produção q:

(11) dQ=-qdt

o fluxo de caixa em uma base pós imposto de renda, ou taxa contínua de

dividendo é:

(12) q(S-A)-M(1-j)-ÀjH- T,

onde:

A(q,Q,t) é o custo médio de produção na taxa q, no momento q quando o

estoque é Q

M(t) é o custo após I.R. de se manter a mina quando esta estiver fechada

Àj é a taxa de imposto sobre propriedade

T(q,Q,S,t) é o total de imposto e de royalties que podem ser expressos por:

(13) T(q,Q,S,t)+t1qS+max{t2q[S(1-t1)-A],O}, onde

t1 é a taxa de royalty e t2 a taxa de imposto de renda

ANEXO IV.3. EQUAÇÀO DIFERENCIAL PARCIAL DO VALOR DA MINA

Para derivar a equação diferencial parcial a ser satisfeita pelo valor da mina

de acordo com a política 0, foi montado uma carteira consistindo de uma
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posição comprada na mina, e uma posição vendida em contratos

futuros, cujo retorno é a taxa livre de risco. O retorno da mina pode ser

obtido por (10) - (12) e o do preço futuro pela equação (8). Combinando-se

estes dois retornos e utilizando (1) obtém-se o retorno da carteira:

Igualando-se (14) ao retorno livre de risco pH, encontra-se a equação

diferencial parcial cuja uma das soluções é o valor da mina:

1 , 132 H a-J a-J a-J
-(J'- --+( A,.' - C)--q-+-+q(s- A)- M(l-j')- T- (p+ X)H = O2 a;2 1-" éS qJ a )
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