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Resumo: O presente trabalho busca contribuir para a disseminação e evolução
da teoria de opções reais através de uma dupla proposta: a) justificar e
aprofundar o estudo da teoria de opções reais, mostrando sua aplicabilidade e
importância na prática profissional; b) agregar novos elementos ao estudo
desta teoria ao suscitar a discussão de suas conseqüências financeiras e
econômicas em operações de project finance. Foi escolhida a perspectiva
histórica para apresentar os princípios econômicos da análise de
investimentos, fundamentando a utilização da teoria de opções reais, que é
detalhada em seguida. As operações de project finance e seus elementos mais
significativoc são brevemente apresentados, para que então seja iniciada a
discussão das implicações da utilização da teoria de opções reais neste tipo de
operação de financiamento. Tais implicações estariam presentes na
reavaliação do interesse pelos projetos em relação à tradicional avaliação por
fluxo de caixa descontado; na escolha ou não de um financiamento na forma
de um project finance e na maneira como os contratos de project financ ~ são
elaborados, de modo a evitar que cláusulas restritivas resultem em projetos
com menores flexibilidade e valor. Por fim, é feito um estudo de caso do project
finance para o desenvolvimento do Campo de Marlim pela Petrobrás.
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1. Introdução

1.1. Justificativa do Tema

A análise de decisões de investimentos através de opções reais é, pelo menos

nos meios acadêmicos, reconhecidamente superior à análise por fluxo de caixa

descontado tradicional (FCD ou DCF para discounted cash flow), mas a

metodologia de FCD tem uma base sólida - deriva da teoria neoclássica de

investimento - e seus princípios econômicos são corretos, o problema é sua

aplicabilidade. De fato, como lembrado por BREALEY e MYERS (2000, p. 622),

a análise por FCD surgiu como um instrumento de avaliação para investidores

nos mercados financeiros de renda fixa e variável (basicamente debêntures e

ações), tratando-se, portanto, de agentes passivos, sem qualquer influência

nas decisões estratégicas das empresas.' decisões estas que, ao permitirem

mitigação de riscos, poderiam criar situações de ganho assimétrico que não

são avaliadas corretamente pela metodologia de FCD.

Em resumo, analisar um projeto por FCD consiste em determinar de uma taxa

de retorno exigida pelos investidores - representando o custo de oportunidade

destes investidores ajustado pelo risco - com a qual são descontados os fluxos

de caixa de um projeto a seu valor presente. Se a soma dos valores presentes

dos fluxos gerados pelo projeto for maior que a soma dos valores presentes

dos investimentos necessários, isto é, se o valor presente líquido (VPL ou NPV

para net present value) dos fluxos de caixa for positivo, aceita-se o projeto. As

limitações surgem quando existem assimetrias nas variações dos fluxos de

: .I"

~
1 É claro que quanto maior a participação do investidor em ações com direito a voto, maior o
seu poder de intervenção e isso ajuda a explicar por que freqüentemente são pagos prêmios
de controle sobre o valor de mercado em operações de fusão ou aquisição. Se é pago um
prêmio pelo controle, então o controle tem algum valor que não estava sendo precificado pelo
FCD usado pelos analistas de mercado.
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caixa," pois o risco passa a depender do próprio valor do projeto, sendo

impossível determinar uma taxa de retorno adequada.

Suponha, por exemplo, a situação de uma empresa de exploração de petróleo

que participará de um leilão pela concessão de uma área petrolífera. Admite-

se, por simplicidade, que investimentos, custos e despesas são conhecidos e

que a empresa já possui áreas adjacentes e sabe com segurança a

potencialidade petrolífera da área objeto do leilão, de modo que o único

elemento de incerteza é o preço do petróleo. Se esta incerteza é grande, a

direção da empresa pode exigir, dado o risco que está assumindo, uma taxa de, ... . t-: .
retomo muito alta, penalizando bastante o valor presente dos fluxos gerã1iós

pelo projeto o que resulta em um VPL muito baixo ou até negativo. Desta

forma, uma análise ingênua por FCD pode levar a empresa a oferecer um

preço muito baixo pela concessão ou nem mesmo participar do leilão.

Ocorre que, uma vez obtida a concessão, a empresa não precisa iniciar

imediatamente a exploração. Dada uma grande instabilidade no preço do

petróleo, é possível tanto que ele suba bastante como caia muito. Subindo o

sufíciente." o projeto ficará claramente mais atrativo, menos arriscado e a

empresa poderá investir no projeto tranqüilamente. Se o preço do petróleo não

for compensador, é possível esperar que suba, pelo tempo que permiâr a

concessão. Na pior das hipóteses a empresa perderá o preço da concessão,

mas na melhor delas poderá obter um retorno bem maior que o exigido pelos

investidores. Note que é exatamente este tipo de assimetria, gerada neste caso

pela flexibilidade de investir ou não, dependendo da informação disponível, que

o FCD não valora corretamente. Veja ainda que o risco do projeto muda com

seu próprio valor: se o VPL for muito grande significa que o preço do petróleo

está muito alto e o risco de que caia a um patamar que novamente inviabilizaria

o projeto é menor. Se o VPL for muito negativo, a empresa não precisa investir

no projeto e o prejuízo será apenas o preço pago pela concessão. Portanto, a

cada variação do preço .do petróleo, e.conseqüentemente do valor do projeto, -ec .

2 Mais especificamente, a função de distribuição de probabilidades dos fluxos de caixa é
assimétrica.
3 Ou seja, muito acima do preço que levaria as receitas a "empatarem" com investimentos,
custos e despesas.
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dado pelo VPL, muda o risco do investimento e não é possível determinar uma

taxa de desconto adequada.

Este é um exemplo de como o FCO sistematicamente deixa de fora das

avaliações o valor da flexibilidade, levando a conclusões potencialmente

incorretas sobre a atratividade dos projetos, especialmente em situações de

grande incerteza, nas quais a flexibilidade tem mais valor." TRIGEORGIS

(1995, p. 17) aponta alguns dos primeiros trabalhos, que chegam a datar de

1951, com críticas ao VPL 5 baseadas nesta limitada capacidade de incorporar

flexibilidade e considerações estratégicas. Não raras vezes, também a

experiência profissional nos traz situações em que estas "considerações
'::f~

estratégicas" são utilizadas para justificar investimentos com VPL negativo.

Trata-se da intuição de que a flexibilidade tem valor, embora não apreciado.

Na tentativa de incorporar a flexibilidade nas avaliações financeiras, MYERS

(1977) foi o primeiro a sugerir que havia-uma semelhança entre oportunidades

de crescimento, que seriam como opções de expansão, e as opções sobre

ativos financeiros, lançando a semente do que se convencionou chamar de

teoria de opções reais, 'pois se refere à avaliação de algo - a opção real - cujo

valor é contingente ao de um ativo real, exatamente como as opções

financeiras e outros derivativos são contingentes a ativos flnanceíros." A partir

de então, diversos outros trabalhos começam a sugerir alterações no modelo

de FCO que capturem a flexibilidade (e.g. árvore de decisões e simulação de

Monte Carlo); a identificar outros tipos de opções reais; desenvolver modelos

de apreciação de opções reais; discutir as interações com a estratégia

empresarial; analisar casos; testar empiricamente resultados anteriores e fazer

comparações entre os métodos existentes, mostrando inclusive as vantagens

sobre a análise tradicional por VPL7
.

4 É importante ressaltar que a flexibilidade também tem seu preço e não é sempre que seu
valor líquido é positivo....·· - . - , ..
5 DEAN (1951), HAYES e ABERNATHY (1980), HAYES e GARVIN (1982).
6 Como ilustração, o valor de uma opção de expansão é contingente ao valor do próprio projeto
a ser expandido, pois a expansão ocorrerá apenas se o projeto provar-se rentável.
7 Veja TRIGEORGIS (1995), BRENNAN e TRIGEORGIS (2000) e SCHWARTZ e
TRIGEORGIS (2001) com excelentes compilações de artigos e SMITHSON(1998), que
desenvolve a "genealogia" da apreciação de opções. Para comparações com a análise por
VPL, veja DIXIT e PINDYCK (1995) e LESLlE e MICHAELS (1997), com uma abordagem mais

4



Assim, dada sua importância na correta (Çlyaliação de oportunidades de

investimento, as opções reais são um assunto de interesse prático da

comunidade financeira, especialmente q~ªfldo a teoria é inserida na

perspectiva prática das atividades específicas do setor financeiro, como é o

caso das operações de project finance, uma ;iQ$srção que tem acontecido com

pouca freqüência, e ainda assim, basicamente em orçamento de capital,

estratégia e fusões e aquisições.

1.2. Objetivos do Trabalho

Apesar de toda esta produção acadêmica sGJª-.f(eo tema opções reais, a sua

aplicação de fato nos meios financeiros ailjlgfÇloé incipiente. Mesmo não se

configurando um estudo formal, mas apenas-um exercício de curiosidade,

consultamos alguns profissionais de finanças.spessoalmente e através de e-

mail para listas de discussão apropriadas, e a;\Ojlpjoriasequer sabia o que eram

opções reais e mesmo entre os que conheciam o assunto, nenhum deles

chegou a avaliar efetivamente uma opção re~~ Antes que seja questionada a

necessidade de aplicação da teoria de opçõesgeais nos problemas do dia-a-dia

do profissional financeiro, é preciso recon~§~r que a própria adoção da

metodologia de FCD levou cerca de duas décadas. COPELAND e ANTIKAROV

(2001, p. 56) citam três pesquisas realizadas em um número estatisticamente

significativo de grandes empresas nos anQ§s.de 1959, 1970 e 1978,8 que

revelam uma adoção da metodologia de ffQ~: por 19%, 57% e 86% das

empresas pesquisadas, respectivamente. A ;fi>!ªP9sito do tempo até a adoção

de um novo conceito, COPELAND e ANTIKA:~~V (2001, p. 28) citam ainda o

livro de Everett Rogers, "Difusion of InovationsY:H~OGERS, 1995), em que são

~.~..,. .. _.

intuitiva, e DIXIT e PINDYCK (1994), ABELet aI. (199(!}j;§MITH e NAU (1995) e COPPELAND
e ANTIKAROV (2001), com um tratamento mais formah~I,';c'n
8 O relatório das pesquisas de 1959 e 1970 é atribuíd9J<;Ic.KLAMMER (1972) e da pesquisa de
1978 a SCHALL, SUNDEM e GEIJSBEEK (t978). ~J;·.:,1
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descritos os atributos da inovação que determinam sua taxa de adoção. São

eles9:

i) Melhor idéia: a inovação deve dar melhores resultados que o

processo anterior;

ii) Compatível: a idéia anterior deve ser um caso especial da nova idéia,

o que mostraria a compatibilidade da inovação;

iii) Baixa complexidade: a nova idéia será adotada mais facilmente se

for compreensível e fácil de implementar;

iv) Possibilidade de experimentação: a possibilidade e facilidade, em

recursos e esforços, para testar o uso da nova ferramenta ajuda a

sua adoção;

v) Possibilidade de observação dos resultados: quanto mais fácil

verificar os benefícios da inovação, mais rápida será sua difusão.

Já foi discutido brevemente por que a teoria de opções reais \~ uma

metodologia superior. Adicionalmente ela é compatível com a metodologia de

FCD uma vez que quando quanto menor o valor da flexibilidade, mais os

resultados com a utilização de opções reais se aproximam dos resultados por

FCD. Quanto à observação destes resultados, depois de compreendidos os

conceitos envolvidos a observação é simples e sobram relatos de casos em

que a utilização de opções reais foi bem sucedida."? Os grandes problemas das

opções reais são sua complexidade e o preço da experimentação, já que

estamos falando da avaliação de investimentos que podem atingir montantes

consideráveis.

Por outro lado, é possível argumentar que o ambiente global de grande

incerteza e de rápidas mudanças ajuda a potencializar os benefícios trazidos

. 'pelas opções reais ao mesmo. tempo em que os novos avanços na teoria

9 Esta é uma tradução livre dos atributos, que são citados em inglês: i) superior idea; ii)
compatible; iii) low complexity, iv) triability, v) observability.
10 Veja, por exemplo, COPELAND e ANTIKAROV (2001, p. 301-339), LOPES (2001, p. 121-
167) e MELLlS (1999, p. 69-85). Diversos artigos com estudos de casos também podem ser
encontrados em SCHWARTZ e TRIGEORGIS (2001).
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ampliaram seu espectro de aplicação e o uso de computadores pessoais com

grande capacidade de processamento facilitam a experimentação e simplificam

a análise por opções reais. Adicionalmente, começam a surgir publicações

mais acessíveis aos estudantes e profissionais de finanças, com uma

abordagem mais prática."

Dentro deste contexto, o presente trabalho pretende contribuir para a

divulgação e disseminação da teoria de opções reais, assumindo a forma de

um manual para a sua compreensão e aplicação, mas dando um passo adiante

ao explorar algumas das implicações desta teoria na prática financeira,

especificamente, nas operações de project finance. Desta maneira, há dois

objetivos claros, distintos e complementares:

i) Explicar a teoria de opções reais e seus fundamentos econômicos,

mostrando como representa um estágio mais avançado e chega a

melhores resultados que outras técnicas mais difundidas entre os

profissionais financeiros, mostrando a aplicação de tal teoria em

problemas práticos;

ii) Levantar pontos específicos em que a teoria de opções reais

influencia as operações de project finance, enriquecendo a discussão

sobre opções reais e sobre o próprio project finance.

A nossa argumentação é de que a teoria de opções influencia pelo menos três

grandes questões em project finance, a saber:

i) Investir ou não no projeto;

ii) Utilizar ou não o financiamento via project finance;

iii) Como elaborar contratos que, ao limitar os riscos, não limitem

também a flexibilidade e percam valor.

11 Vide COPELAND e ANTIKAROV (2001), HOWELL et. aI. (2001) e LOPES (2001), que são
textos completos sobre opções reais, além de tratamentos mais resumidos em BRASIL (2002,
p. 129-196),BREALEY e MYERS (2001, p. 619-644), COPELAND, KOLLERe MURRIN (2000,
p. 395-425) e DAMODARAN (2002a, p. 343-390; 2002b, p. 211-225).
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1.3. Roteiro do Trabalho

o trabalho seguirá uma seqüência de três etapas. Inicialmente será estudada a

evolução das teorias de análise de investimentos para que se compreendam

quais os princípios econômicos envolvidos na moderna teoria financeira sob

uma perspectiva histórica e evolutiva. Esta preparação permitirá compreender

claramente as vantagens da avaliação por opções reais e abrirá caminho para

um aprofundamento do assunto capaz de subsidiar sua aplicação em um

amplo espectro de problemas práticos. Na segunda etapa serão introduzidos

alguns dos conceitos básicos envolvidos nas operações de project finance.

Finalmente, na última etapa, serão apresentadas as interações entre opções

reais e project finance e propostas a discussão e o aprofundamento do

assunto, com destaque a alguns dos pontos relevantes para o profissional

financeiro.

A análise de investimentos será vista no Capítulo 11, em que serão

apresentadas suas bases econômicas. Um histórico da moderna teoria

financeira colocará em perspectiva os principais conceitos e suas

interconexões, preparando o terreno para um aprofundamento da compreensão

das metodologias de FCD e árvore de decisão, e de por que estas

metodologias falham na apreciação de opções, sejam financeiras ou reais. Em

seguida é feita uma exposição dos aspectos mais importantes da apreciação

de opções, inicialmente no universo das opções financeiras, como preparação

para a apreciação de opções reais, que serão estudadas por analogia com as

opções financeiras.

Uma vez discutida a apreciação de opções financeiras, o Capítulo 111tratará

especificamente da teoria de opções reais a partir da base de conceitos

estabelecida no capítulo anterior. Com esta base, as opções reais serão

descritas em maiores detalhes, consíderando-se suas espécies e como

identificá-Ias e apreciá-Ias em situações práticas.

No Capítulo IV será visto o que define um project finance e identificados os

elementos chave da estruturação de uma operação desta natureza. Assim,

8



serão discutidos os métodos de análise financeira mais usados, os arranjos

contratuais e as fontes de financiamento, bem como as justificativas mais

comuns para a adoção de um project finance em termos de organização,

controle e monitorização, alocação de riscos, distribuição de dividendos,

agency costs, estrutura dos contratos de dívida, capacidade de endividamento,

insolvência e flexibilidade financeira.F O objetivo deste capítulo é apresentar o

conceito de project finance para que as conseqüências da análise por opções

reais possam ser discutidas.

..~..

O Capítulo V reúne as informações dos capítulos anteriores e mostra as

implicações da utilização de opções reais nas operações de project finance,

incluindo o impacto sobre o interesse pelo projeto, sobre as vantagens do

project finance e sobre a definição dos termos contratuais. A partir daí será

levantada a discussão da necessidade de revisão em processos de escolha de

financiamento pelas empresas e de negociação destes financiamentos. Para

enriquecer a discussão, é apresentado o caso real do project finance de

desenvolvimento do Campo de Marlim pela Pretrobrás, em que alguns dos

elementos discutidos estão presentes.

O trabalho é concluído com um breve apanhado dos argumentos apresentados

ao longo do trabalho e com a sugestão de próximos passos e alternativas de

pesquisa.

12 Estes são os elementos propostos por FINNERTY (1999) que definem as vantagens do
project finance.
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CAPíTULO II

FUNDAMENTOS DA ANÁLISE DE

INVESTIMENTOS
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2. Fundamentos da Análise de Investimentos

Neste capítulo, apesar de ser seguida uma seqüência histórica, o intuito não é

detalhar teorias, efemérides, datas e personagens, mas apresentar os

conceitos mais relevantes para a análise de investimentos de uma maneira

suave e conexa, seguindo a lógica evolutiva. Adicionalmente, é necessário

lembrar que a teoria econômico-financeira tem seu próprio formalismo, mas

introduzir todos os conceitos econômicos envolvidos de forma rigorosa foge ao

escopo deste trabalho e assumir o conhecimento de tal formalismo vai contra o

objetivo de fazer uma explicação amplamente acessível a profissionais

financeiros de diversas formações. Dessa maneira, embora não se abra mão

do compromisso com o rigor teórico, não será abordada toda a amplitude dos

conceitos envolvidos. Alguns comentários e fontes adicionais de informação

serão incluídos em notas de rodapé e por vezes serão admitidos alguns

pressupostos e hipóteses simplificadoras sem maiores comentários, desde que

não haja prejuízo para a essência do conceito explicado ou para a

aplicabilidade das conclusões.

2.1. De Bernoulli a Sharpe

Segundo DIMSON e MUSSAVIAN (2000), as origens da teoria financeira

podem ser buscadas tão longe quanto 1738, quando Daniel Bernoulli

(BERNOULLI, 1738) sugere o que é hoje uma das idéias centrais das

modernas teorias financeira e econômica. Bernoulli propôs que quando

houvesse risco envolvido, uma avaliação não deveria depender do seu retorno
l-· •.. ,. ::'

esperado, mas da expectativa de utilidade.

A proposta de Bernoulli surgiu como uma solução ao Paradoxo de São

Petersburgo: quanto alguém pagaria para participar de um jogo em que uma

moeda não viciada é jogada n vezes até que exiba cara pela primeira vez,

11



cabendo ao participante o prêmio de 2n "dinheiros"? O retorno esperado é

E(r) = 2::,(1/2').2i =1+1+1+ ... =00, que é um absurdo pois ninguém pagaria

uma quantia infinita por esse jogo. A solução de Bernoulli é usar, em vez do

retorno, a utilidade esperada E(U) = 2::,(1/2i).U(2'), que não é infinita se, entre

outros requisitos, U(x) representar uma função decrescente (Bernoulli usou U(x)

= a.log x), chamada de utiiidade." Como veremos, não precisamos quantificar

a utilidade para que possamos tratá-Ia matematicamente." basta admitir que

cada agente econômico percebe a utilidade como uma função das suas

alternativas de consumo e que esta função tem algumas características

específicas.

De fato, ao introduzir o conceito de utilidade, Bernoulli argumentou que quanto

mais riqueza possui um indivíduo (ou seja, quanto maior seu padrão de

consumo), menos útil será a riqueza adicional, de modo que tal indivíduo

exigirá retornos cada vez maiores para uma mesma variação no risco." Esta

argumentação já é uma hipótese sobre a função de consumo dos agentes

econômicos: Bernoulli assume que o incremento na utilidade é cada vez menor

para um mesmo incremento no consumo de um item.

Matematicamente poderíamos dizer que a utilidade U: 9{n ~ 9{ é uma função

em n variáveis que representam um vetor ou cesta de consumo C E 9{n com as

quantidades de todas as n alternativas de consumo da economia e o

argumento de Bernoulli eqüivaleria a dizer que a derivada parcial com respeito

ao i-ésimo item de consumo c., au/õc, , é uma função decrescente de c.. para

13 Também atribui-se a solução do Paradoxo de São Petersburgo ao matemático suíço Gabriel
Cramer, tnanos antes de Daniel Bernoulli.
14 A idéia de utilidade foi desenvolvida, já no universo teórico da economia, muito tempo depois
de Bernoulli. Foram feitas tentativas de quantificar a utilidade, como ressaltam BAIDYA, AIUBE
e MENDES (1999,p. 199), buscando um conceito cardinal, conhecido como utilidade de
Marshall, devido à contribuição de Alfred Marshall. Devido à dificuldade de criar medidas de
utilidade cornpanvels.entre os diversos agentes econômicos e porque na maioria das vezes é
suficientêordenar autílídade, o conceito mais comum é o de utilidade ordinal,-UlH:ltilidade de
Hicks, em homenagem a John Hicks, que o propôs.
15 Uma das maneiras de "digerir" melhor idéias novas é pensar nas situações extremas. Assim,
para admitir o argumento de Bernoulli basta constatar que US$ 1 milhão adicionais devem
deixar um mendigo bem mais feliz do que deixariam um magnata com uma fortuna de alguns
bilhões de dólares. Exatamente por isso, este mendigo estaria disposto' a arriscar-se muito
mais que o magnata para conseguir tal quantia, mas provavelmente não se arriscaria tanto
para conseguir mais US$ 1 milhão.

12



qualquer O < i 5:n, ou seja, 02 U /OCi
2 < O. Alternativamente a função de utilidade

também pode ser modelada em função da riqueza W do agente econômico:

U(W). Perceba como uma simples consideração sobre como se comporta a

utilidade para as pessoas (utilidade marginal decrascente) já permite um

tratamento matemático da função de utilidade16 eleva a uma conclusão

fundamental da teoria de investimentos: há um compromisso entre risco e

variação na riqueza (o retorno), pois, para um mesmo aumento no risco, é

necessário um incremento cada vez maior na riqueza (maiores retornos) para

compensar a sua menor utilidade marginal. Graficamente teríamos:

Uo 1------7f'

Utilidade, U(W)

/

(1+U)2UO

(1+u)Uo I----------:~
Para aceitar

incrementos no risco,
o investidor exige

incremento na
utilidade

Mas a riqueza
necessária é cada vez

maior e os retornos
exigidos também são

maiores

Wo (1+P)Wo (1+P)(1+y)Wo
O<u<P<y<1 RiQveza, W

"-y---J
Retornos crescentes: ~ < y

Figura 1: Ilustração do compromisso entre risco e retorno.

Em resumo, desde 1738 já haviam sido propostas duas hipóteses

fundamentais da teoria de investimentos, baseadas na idéia de utilidade:

i) Os agentes econômicos são maximizadores de utilidade e por isso

avaliam algo pela expectativa de utilidade;

16 Com efeito, CONSTANTINIDES, citado por DIAS (1996), ressalta que existem dois tipos de
teorias de valoração: a teoria livre de preferências e a teoria dependente de preferências. A
primeira é menos restritiva e assume apenas o comportamento maximizador de utilidade dos
investidores enquanto a segunda é necessária em mercados incompletos e assume outras
condições como a aversão ao risco argumentada por Bernoulli. Para saber mais sobre
mercados incompletos, veja ARROW (1964) ou, resumidamente, NEWMAN, MllGATE e
EATWEll (1992, v. 2, p. 352-354).
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ii) A utilidade marginal dos agentes econômicos é decrescente e

exatamente por isso há um compromisso entre risco e retorno.

A idéia de utilidade de Bernoulli, entretanto, ficou restrita ao universo dos

matemáticos e os economistas tiveram que desenvolvê-Ia por conta própria,

com menção especial a Alfred Marshall, John Hicks e Léon Walras. Em seus

trabalhos, o conceito de utilidade foi usado para definir a cesta de consumo

preferida de cada agente econômico dentre todas as que ele poderia adquirir

dadas as sua limitações de orçamento, e a partir daí surgiram os conceitos de

curva de demanda e de equilíbrio de mercado (equilíbrio parcial, considerado

um só mercado ou produto, ou geral, consideradas as interações entre os

diversos mercados e produtos), que são centrais na moderna teoria

econômtca."

O próximo conceito importante para a análise de investimento é o Teorema da

Separação, desenvolvido por Irving Fisher ao longo de seus trabalhos "Nature

of Capital and Income", de 1906, "Rate of Interest", de 1907, e especialmente

"Theory of Interest", de 1930.18

Fisher faz o que se chama de uma abordagem intertemporal do problema do

investimento, separando a dotação de riqueza dos agentes econômicos em

dois instantes To (imediatamente) e TI (no futuro) e comparando como

preferências de investimento e consumo se relacionam entre estes instantes. A

dotação do agente em To será chamada de Do e em TI de DI. A idéia de Fisher

é analisar como um agente econômico deverá aplicar esta dotação entre

consumo e investimento na presença de um mercado de capitais. De forma

simplificada, as hipóteses do argumento de Fisher são:

i) Os investidores são agentes econômicos maximizadores de utilidade;

ii) Existe um mercado de capitais que permite emprestar e pedir

emprestado a uma mesmataxa r;

17 Um bom texto para o estudo da teoria do consumidor e das idéias de equilíbrio de mercado é
PINDYCKe RUBINFELD (1998). Para um estudo mais rigoroso, veja MAS-COLELL,
WHINSTON e GREEN (1995). ~,
18 Mais informações em FONSECA (2002a, 2002b) e no próprio FISHER (1996):'
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iii) Os rendimentos marginais do investimento em ativos reais são

decrescentes.

Analisaremos um pouco mais detalhadamente estas hipóteses:

Investidores Maximizam a Utilidade

Já discutimos brevemente o conceito de utilidade e vimos que se trata de uma

função em várias variáveis. No caso do modelo intertemporal de Fisher, a

utilidade é dada em função de duas variáveis: o consumo em To, que

chamaremos de Co, e o consumo em Tj, que chamaremos de Ci. Também já

vimos que, deixando C, fixo, a utilidade marginal de Co é decrescente, e vice-

versa, e podemos representar as utilidades, tanto em relação a Co como em

relação a Ci. na forma de um gráfico como o da Figura 1. Mas para representar

a utilidade de um vetor de consumo C = (Co,C]), com variações

simultaneamente em Co e em Ci; teríamos que utilizar um gráfico tridimensional

para comportar as grandezas U(C) , Co e Ci. Uma maneira mais simples e mais

fácil de trabalhar é utilizar curvas de m1ivel.Podemos desenhar num gráfico Co

versus C, curvas representando combinações de Co e Ci que resultem no

mesmo nível de utilidade sendo, portanto, alternativas igualmente atrativas.

Como a escolha entre estas alternativas é indiferente para o agente

econômico, as curvas de nível de uma função de utilidade são ch)~~T,;nadasde
11,•• ,;;,:, '

curvas de indiferença. O gráfico abaixo mostra algumas curvas de indiferença

para um determinado agente econômico:

,.
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Sentido crescente da
utilidade, na direção do

maior consumo

TMS=
dC1

dCo

CO,A Co,c Co,s Consumo em To (Co)

Figura 2: Taxa Marginal de Substituição e curvas de indiferença.

o que é .importante depreender deste gráfico é que:

ii) Há urna ordenação de preferências entre curvas de indiferença

distintas, de modo que .o agente representado, que é maximizadotde

utilidade, prefere os arranjos de maior consume, Logo, as curvas de

maior utilidade estarão à direita (maior consumo agora) e acima

(maior consumo no futur~r'Na Figura 2, por exemplo, o c~nsumo ','

Cc' com utilidade U3, será preferível a qualquer um dos arranjos êA

ou CB ' com utilidades U2 < U3;
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iii) Uma curva de indiferença, ao fixar por exemplo UCC) = UI (um valor

constante), determina um conjunto de pontos (Co, Ci), que podem ser

vistos como uma função CJ(Co). Se esta função é diferenciável, então

dCI/dCo tem um significado especial: é a proporção de variação no

consumo futuro que pode ser substituída por uma variação no

consumo presente sem que se altere a utilidade, e por isso chamada

Taxa Marginal de Substituição (TMS). O sinal da TMS é negativo, já

que há um compromisso entre C, e Co: para uma mesma curva de

indiferença aumentar C, implica em diminuir Co, pois um consumo

maior em ambos os períodos presumivelmente possui mais utilidade

e estaria em outra curva de indiferença. É mais útil trabalharmos com

o valor absoluto da TMS e por isso, a não ser no caso de expressa

menção em contrário, quando for mencionada a TMS estaremos

nos referindo ao seu valor absoluto. Feita esta consideração, a

TMS pode ser entendida como o "preço" de Co em termos de C( uma

TMS maior implica em "cobrar" uma maior variação de C, em troca

de uma certa variação de Co para que a utilidade permaneça

constante." ou seja, Co está "caro" em termos de Ci. Analogamente,

uma TMS menor significa que o agente estará disposto a trocar

menos de Ci para a mesma variação <deCo, e assim, Co está "barato"

em termos de Cj.

Note que há uma relação entre o formato das curvas de indiferença e a

hipótese de utilidade marqinal decrescente.2oQuando andamos do ponto A

para o ponto B, o consumo Co aumenta e sua utilidade marginal diminui,

fazendo com que o agente econômico esteja disposto a trocar cada vez mais

de consumo no presente por um pequeno incremento no consumo futuro, ou

seja, Co está "barato" em termos de C, e a TMS, que é o preço de Co em termos

de Ci, deve diminuir nesta direção. Da mesma maneira, quando nos moverrt~s;!J·;

do ponto B para o ponto A, 9_ ..9onsumo Co diminui e sua u~.ilipade m~rgin~I.·

19 Lembre-se que TMS = dCIIdCo.
20 Aqui é apresentado o caso que nos interessa, mas condições especiais como consumo de
drogas, bens substitutos ou complementares, entre outros, podem modificar bastante o formato
das curvas de indiferença. Para mais detalhes,consuHe PINDYCK e RUBINFELD (1998, p. 61-
97) ou MAS-COLELL, WHINSTON e GREEN (1995, p. 40-95).
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aumenta, fazendo com que o agente econômico aceite abrir mão de mais

consumo futuro para um pequeno incremento no consumo presente, ou seja,

Co está caro em termos de C, e o valor absoluto da TMS deve aumentar nesta

direção.

Existência de um Mercado de Capitais

Como citado por BREALEY e MYERS (2000, p. 22), "o mercado de capitais é

simplesmente um mercado em que as pessoas negociam entre dólares hoje e

dólares no futuro". Desta forma, a existência do mercado de capitais permite

que pessoas com preferências distintas entre consumo hoje e no futuro utilizem

suas dotações de acordo com tais preferências. Consideremos a figura abaixo:

Futuro Detalhe do triângulo hachurado:

Curvas de i'.,
indiferença: -. tg a = H/B

Avaro " ~ H = B tg a= B (1 + r)

~: ····EI·~·~(~·1··:·~·)··)-l;;;;;~~i L-'-'-'-'-B-~-Ê;'-'-~.~~
p + r ! !

C1 P 1 ·· .. ··········..1··············· .
. : i : -/ Curvas de

: ! J indiferença:
liA = E

p
I! Perdulário

i IA : E
:... ~: ••• p ~i

Do'-- .....,..--.-..i:::... ..•.•...__

VP(D1) = 01/(1 + r)

Figura 3: Preferências intertemporais de consumo e investimento.

Co.P
,

".11' .
Presente ,

Vamos imaginar que dois agentes econômicos, o agente Avaro e o agente
Perdulário, têm exatamente a mesma dotação de riqueza Do disponível
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imediatamente (em To) e DI disponível no futuro (em TI). Entretanto, estes dois

agentes possuem preferências temporais de consumo diferentes. O agente

Avaro não necessita consumir toda sua dotação Do agora e pode guardar algo

para o futuro. Já o agente Perdulário gostaria de consumir imediatamente mais

do que lhe permite a sua dotação, também Do. Assim, o agente Perdulário

recorre ao agente Avaro para pedir-lhe como empréstimo a quantia Ep. Ao

agente Avaro, entretanto, em princípio não interessa emprestar tais recursos,

pois abriria mão da liquidez e arriscaria perder seu investimento IA (que é igual

o valor emprestado Ep) caso o agente Perdulário não honre sua dívida em TI. O

agente Perdulário resolve então dar um incentivo ao agente Avaro e consente

em pagar juros pelo empréstimo, de modo que deverá devolver Ep (1 + r) em

TI, onde r é a taxa de juros combinada.

Dessa forma, o agente Avaro consumirá apenas COA e investirá a outra parte

de sua dotação: Do - COA = IA, pelo que terá direito, no próximo período, a este

investimento mais juros: IA(1 + r), aumentando seu consumo futuro para Cu. Já

o agente Perdulário, poderá consumir agora Cor, que é maior que sua dotação,

graças ao empréstimo Ep, mas terá que abrir mão de seu consumo no,luturo,

pois da dotação DI terá que deduzir o pagamento da dívida Ep(1 + r) e só

poderá consumir Ct,r. Note que, como visto no detalhe da Figura 3, a reta com

inclinação -(1 + r) determina triângulos retângulos em que a relação entre o

cateto da altura (lado H) e o cateto da base (lado B) é exatamente (I + r).

Dessa maneira, todas as possíveis combinações de consumo presente e

consumo futuro em que o termo de troca seja a taxa de juros r e em que as

dotações iniciais sejam Do e D" devem cair sobre esta reta. Por isso, se

quisermos saber qual será a relação entre consumo presente e futuro de um

agente econômico, dada uma taxa de juros, basta escolher o ponto da reta que

maximiza a utilidade do agente, ou seja, o ponto onde a reta toca a ~urva de

indiferença que representa a maior utilidade possível. Na Figura 3, estes

pontos são (CO,A; CI,A,) para,» agente Avaro e (Cor; Cu) para o' agente
;,.r" ..• , . '1{~\"~J ; ~.~."

Perdulário, de acordo com o conjunto de curvas de indiferença de cada um

deles.
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Quando muitos agentes como o Avaro (que ofertam capital) e o Perdulário (que

demandam capital) trocam recursos hoje por recursos amanhã, forma-se um

mercado de capitais e surge uma taxa de juros de equilíbrio deste mercado,

de acordo com a oferta e a demanda de capital, da mesma maneira como

surgem preços de equilíbrio nos mercados de bens de consumo, já que a taxa

de juros, neste caso, funciona como o preço pelo empréstimo do capital.

Se existe um mercado de capitais que transforma capital amanhã em capital

hoje, então podemos comparar o valor do dinheiro no tempo, e este é o

fundamento do valor presente (VP). Como demonstrado na Figura 3, se

quisermos saber hoje qual a riqueza total WT que a dotação (Do; Di) representa,

basta somar Do ao valor que obteríamos hoje no mercado de capitais pela

dotação futura Di. Esse valor é exatamente o valor presente de Dl, ou VP(DI).

Como o VP(DI) valerá D, no futuro, então D: é igual ao VP(DI) mais juros, ou

VP(DI)x{l + r), e portanto, VP(DI) = D/{l + r).

Rendimentos Marginais Decrescentes

Qualquer projeto gera algum tipo de saída, seja ela um produto ou um serviço,

que pode ser medida e quantificada. Em qualquer caso, chamaremos esta

saída de produção. Para um dado nível tecnológico empregado no projeto, é

possível associar as quantidades de insumos, genericamente capital (K) e

trabalho (L), com a produção, que pode então ser definida como uma função de

K e L: Q(K,L). Como explicado em FONSECA (2002b), Fisher assume, para

efeito da sua proposição, que todo capital é circulante, pois acaba por esgotar-

se no processo produtivo, de modo que não existiria estoque de capital, mas

apenas investimento. Por simplicidade, assume também que o investimento em

um período é inteiramente.responsável pela produção nÓperíodo'Seguinte~~~ e

assim, a produção em TI é dada em função do investimento em To: QJ(/o, L).

Como estamos falando de análise de investimentos, nos concentraremos na

21 Estas premissas parecem menos estranhas se imaginarmos que o perfodo de tempo
considerado é a duração total do projeto.
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relação da produção com o capital investido e trataremos o trabalho como uma

variável exógena. Desse modo, nossa função de produção dependerá apenas

do investimento no período anterior: Ql = Ql(Io), e sua forma genérica é

mostrada na Figura 4:

Produção no Futuro (01)

TMT = .--º..9.L
dlo

10.A
Investimento no Presente (lo)

Figura 4: Produção em função do investimento e Taxa Marginal de Transformação.

Este formato indica que para cada unidade adicional de investimento, a

variação na produção é cada vez menor, ou seja, os rendimentos marginais

são decrescentes ou, matematicamente, f' = dQ/dI é decrescente. Essa

inclinação f' da curva de produção, assim como a TMS, também tem um

significado especial: é a Taxa Marginal de Transformação (TMT) , e representa

a quantidade adicional de produção em que se consegue "transformar" o

incremento no investimento, ou seja, é o retorno futuro para cada unidade

incrementai de investimento, dadas as condições tecnológicas vigentes e o

trabalho utilizado. Note que a TMT é, em princípio,22 positiva, já que para um

aumento de investimento devemos ter também um aumento da produção .

..":..
C:

22 O valor da TMT depende do formato da função de produção e pode ser negativa quando a
produção diminui com o aumento dos insumos. O caso clássico é o do restaurante com muitos
cozinheiros: há um momento em que aumentar a quantidade de cozinheiros sem aumentar o
tamanho da cozinha causará tanta confusão que de fato diminuirá a produção. No caso da
produção em função do investimento, podemos admitir que a TMT nunca será negativa, mas,
dada uma quantidade fixa de trabalho, pode ser zero (não adianta investir em mais máquinas
se não há quem as opere).
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Vamos utilizar uma imagem. especular desta função de produção (que

chamaremos de curva de possibilidades de produção) para incorporá-Ia à

nossa análise intertemporal de decisões de investimento:

Futuro
Reta 3: inclinação = TMS = -TMT

}

in~~~. eansÇ~edO
agente

..........................................~ ::::::::::0=:::~~""'~.1--__ econômico

Reta 1: inclinação = TMS

Reta 2: inclinação = - TMT

Co.e CO.A Do
y

~
le

Presente
Co.e

le

Figura 5: Maximização do retorno em investimentos em ativos reais.

Na Figura 5, a partir de uma dotação inicial Do, o ponto A representa um

investimento IA que será responsável pela produção futura Q1,A' Neste ponto, o

valor absoluto da TMS, ou o "preço" do consumo presente em termos do

consumo futuro (que será possível a partir da produção futura Q1), é menor que

o valor da TMT, que representa o retorno do investimento incrementaI. Assim,

no ponto A, o que o agente econômico exige de consumo futuro para abrir mão

do consumo presente na forma do investimento IA, é menor que o retorno deste

investimento e agente terá incentivos para investir mais.

Se o agente econômico continuar investindo até chegar ao ponto C, ocorrerá

exatamente o contrário, pois estará ganhando no futuro menos possibilidade de

consumo (a produção 01,c) do que o que seria- necessário para justificar que.~ ' ..
abra mão do-eonsumoprésente representadopelo investimento L; Em QUtras

palavras, o "preço" do consumo presente em termos de consumo futuro (dado

pelo valor absoluto da TMS) é maior que o retorno (consumo futuro) obtido ao

abrir mão deste consumo para investir (dado pelo valor da TMT). Desta
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maneira, o agente maximizará sua utilidade no ponto B, em que TMT = ITMSI e

a utilidade U2 é maior que a utilidade UJ dos pontos A e C.

Unindo agora todos estes conceitos, podemos mostrar o Princípio da

Separação:

Futuro

I
Em C = c a TMT é igual ao

valor absoluto da inclinação da
reta do mercado de capitais:

TMT = (1 + r)

Reta do mercado
de capitais

Curva de
possibilidades de

produção

tg a = (1 + r)

Do Presente

Figura 6: Princípio da Separação.

Na Figura 6 estão representados dois agentes econômicos que partem de uma

mesma dotação inicial Do e possuem curvas de indiferença U· e U··. Se

existisse apenas o mercado de capitais, o primeiro agente econômico

maximizaria sua utilidade e iria para o ponto A, enquanto o segundo iria para o

ponto a. Se não houvesse mercado de capitais e apenas a possibilidade de

investir em ativos reais, o primeiro agente econômico poderia obter a utilidade
"', .-" '.''''

U·2 no ponto B e o segundo obteria U**2 no ponto b da curva de possibilidades

de produção. Como existem amlbas as possibilidades, os dois os agentes

econômicos, independentemente de suas preferências individuais,

investiriam em ativos reais até o mesmo ponto C = c e a partir daí
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investiriam no mercado de capitais, de acordo com suas preferências, até os

pontos D e d, em que obteriam as utilidades ainda maiores U*3 e U**3,

respectivamente.

A conclusão do Princípio da Separação é que as decisões de investimento em

ativos reais independem das preferências individuais dos acionistas. Os

gerentes devem simplesmente investir em projetos até que a TMT, que

representa o retorno marginal de cada nova unidade de investimento, seja igual

à taxa de mercado r, e isto deverá atender aos interesses de todos os

acionistas. Como citado por COPELAND e ANTIKAROV (2000, p. 62), "para os

acionistas de uma empresa, sua riqueza coletiva seria maximizada se os

gerentes seguissem uma simples regra de decisão - investir até que a taxa de

retorno esperada no investimento marginal seja igual ao custo de capital - a

taxa de mercado". Com a proposição de Fisher, já podemos justificar a

metodologia de FCD. Veja a figura a seguir:

Futuro

Todas as retas têm
inclinação -( 1 + r)

RD

Ql,C .

\ VP(RD) - PL9
Q , :. {~.

1,B I .D 1
Retorno do projeto B = RB I

Dl .......................................................................................................•.......
WT,C

~
CO,BOO ~

~~ WT,B

IB \/PLB VP(Ol)
'---y----I

VP(RB)

Presente

Figura 7: A regra do VPL.
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Já sabemos que podemos usar o custo de capital determinado pelo mercado

para comparar fluxos de caixa no futuro com fluxos de caixa no presente.

Também sabemos que todos os acionistas, independentemente de suas

preferências individuais, irão preferir que o investimento marginal tenha um

retorno pelo menos igual à taxa de mercado. O que a Figura 7 mostra é que

isto equivale exatamente a exigir VPL positivo dos projetos. Nesta figura temos

uma empresa que no momento possui uma dotação de Do e terá mais D, no

futuro. Os gerentes desta empresa devem considerar a aprovação ou não do

projeto B. Neste caso, o investimento incrementai no projeto IB produz um

retorno RB cujo valor presente VP(RBJ é maior que IB, resultando num valor

presente líquido do projeto VPLB = - IB + VP(RBJ > O e numa riqueza para os

acionistas de WT,B. Pela regra do VPL o projeto B seria aprovado bem. como

todos os projetos que se aproximassem do ponto C, em que a riqueza dos

acionistas é máxima: WT,c.

A partir do ponto C, os investimentos incrementais possuem uma taxa de

retorno (dada pela TMT), menor que a taxa de mercado, e portanto, continuar a

investir em ativos reais em vez de investir no mercado de capitais traz

resultados cujo valor presente é menor que o investimento, possuindo, dessa

forma, VPL negativo. No caso do projeto D, por exemplo, o investimento ID

produz um retorno RD cujo valor presente VP(RDJ é menor que ID, o que se

traduz num valor presente líquido negativo: VPLD = - ID + VP(RDJ < O.

O quadro está quase completo, mas ainda falta discutir um problema. Desd~~

Bernoulli sabemos que há um compromisso entre o risco e o retorno esperadô

e discutimos que o retorno cobrado dos projetos deve ser superior ao retorno':

do mercado (o que é o fundamento do critério do VPL e da metodologia de"

FCD). Mas como descobrir este retorno de mercado e relacioná-lo com o risco

do projeto?

A resposta a estetm~estionamentovem da teoria de carteiras (ou portfólios) que

se iniciou com os trabalhos de Arrow e Debreu, mas foi com Markowitz que

chegamos a um primeiro critério de seleção de portfólios. Em seu artigo,

MARKOWITZ (1952) mostra como a combinação de ativos com proporções

fixas em portfólios pode criar alternativas de investimento que maximizam
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retorno e reduzem os riscos, e propõe o critério de média-variância para a

escolha das melhores alternativas de investimento.

Já havia estudos que mostravam que uma combinação aleatória de ativos23

reduzia o risco total até um limite inferior, abaixo do qual o risco não era

reduzido por mais que fossem acrescentados novos ativos:

Variância da série de
retornos do portfólio

Risco específico
ou diversificável ..

Risco sistêmico ou
não diversificável

Número de ativos no
portfólio

Figura 8: A redução do risco pela diversificação.

o risco dos ativos era medido pela variância da série histórica de retornos

proporcionada por estes ativos ea redução no risco ocorre porque a correlação

entre os ativos da economia não é exatamente 1. Uma maneira de entender

isto é utilizando uma famosa analogia a cestas de ovos: dois granjeiros, a

quem chamaremos Prevenido e Imprudente, utilizavam sisternáticasdiferentes,
para recolher seus ovos. O Prevenido recolhia seus ovos e os transportava em

várias cestas diferentes, ao passo que o Imprudente não se dava a este
. - ...

trabalho e recolhia todos em uma só cesta. Inevitavelmente, mais cedo ou mais

tarde uma cesta cairia, mas enquanto isso significava uma perda de apenas

alguns ovos para o Prevenido, para o Imprudente o desastre era completo ..Ai; '.;, t

vantagem do Prevenido,entretantó, existe apenas porque a correlação entre a

23 No caso mais geral, os ativos poderiam ser quaisquer oportunidades de investimento
existentes na economia, mas no caso. destes estudos, pela facilidade de obtenção das
informações, os ativos de que estamos falando são ações de empresas negociadas em bolsa.
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queda de suas cestas não era exatamente um. Se fosse, sempre que uma

cesta caísse todas as outras cairiam, e sua situação não seria nada melhor que

a do Imprudente.

o diagrama abaixo traz uma pequena simulação realizada no aplicativo

Excel™, mostrando um exemplo desta redução no risco pela combinação de

ativos:

o E(r)

PAB Ativo A 22,00 16,00
0,5 Ativo B 30,00 25,00 Risco-retorno da composição A e B

Em(%)

Peso A Peso B ("lo) ("lo)
0,00 1,00 30,00 25,00
0,05 0,95 29,07 24,55 30,00

0,10 0,90 28,16 24,10
0,15 0,85 27,30 23,65 25,00
0,20 0,80 26,48 23,20 o
0,25 0,75 25,70 22,75 'O 20,00
0,30 0,70 24,96 22,30 1!••
0,35 0,65 24,28 21,85 C-

U)

0,40 0,60 23,66 21,40 •• 15,00o
0,45 0,55 23,10 20,95 E
0,50 0,50 22,61 20,50 ~ 10,00
0,55 0,45 22,18 20,05 a:
0,60 0,40 21,83 19,60

5,00
0,65 0,35 21,56 19,15
0,70 0,30 21,37 18,70
0,75 0,25 21,27 18,25 0,00
0,80 0,20 21,25 17,80 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
0,85 0,15 21,31 17,35 Desvio padrAo
0,90 0,10 21,46 16,90
0,95 0,05 21,69 16,45
1,00 0,00,- 22,00 16,00

Figura 9: Simulação de possíveis portfólios com dois ativos.

Nesta simulação fizemos a representação gráfica do desvio padrão e do

retorno esperado de 20 possíveis combinações dos dois ativos A e B, cada

combinação com uma proporção diferente de A e B (os pesos, que

chamaremos de WA para a proporção do ativo A e WB para a proporção do ativo

B). Foi utilizada uma correlação entre A e B de 0,5 (PAB = 0,5) e admitimos que
>tr,.t~~I,

cada um deles tinham as seguintes características de risco e retorno esperad

i) Ativo A: desvio padrão 22% e retorno esperado de 16%;

ii) Ativo B: desvio padrão 30% e retorno esperado de 25%.
, ..~j.:./..•

Se considerarmos os retornos de A e de B, rA e rs respectivamente, como

variáveis aleatórias, o retorno do portfólio será a variável aleatória rp definida

algebricamente como WArA + WBrB, de modo que o retorno esperado para o

portfólio será:
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Como E(rAJ, E(r,J, WA e WB são dados, chegamos facilmente a E(rp) para

qualquer combinação dos ativos A e B. Para o cálculo da variância da soma

algébrica de variáveis aleatórias, é útil utilizar uma matriz de covariãnciasr"

Ativo A, peso W A

Ativo B, peso WBAtivo A, peso W A

Ativo B, peso W B 2 2 2 2
WB PBBaB = WB as

Cada célula da matriz contém a covariância entre os ativos da linha e da coluna

correspondentes, cada um com seus respectivos pesos. A variância do portfólio

é a soma dos valores das células.

Lembrando que o coeficiente de correlação é obviamente 1 para a correlação

de um ativo com ele mesmo (a covariância de um ativo com ele mesmo é

exatamente a variância do ativo) e que o coeficiente de correlação entre A e B

é igual ao coeficiente de correlação entre B e A (PAB = PBA), obtemos para a

variância do portfólio:

Estas fórmulas foram utilizadas na simulação para encontrar os valores de

retorno esperado e desvio padrão das vinte carteiras simuladas. Com esta

mesma simulação podemos verificar qual efeito a correlação tem sobre a

redução de risco. No exemplo dos granjeiros, parece intuitivo que se a

correlação entre os ativos for exatamente 1, não haverá qualquer redução de

risco. O gráfico abaixo foi simulado utilizando-se PAB = 1:

24 DANTAS (1997) é uma boa referência sobre os fundamentos da teoria de probabilidades e
BREALEYe MYERS (2000, p. 169) traz uma discussão detalhada sobre o cálculo do risco de
portfólios através de matrizes de covariância.
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Risco-retorno da composição A e B
para correlação = 1

30,00

25,00
o
'a
C1S 20,00.•..
Q)
Q.
In

15,00Q)

o
c•..o 10,00-Q)o::

5,00

0,00
0,00 10,00 20,00

Desvio padrão

30,00 40,00

Figura 10: Simulação de posslveis portfólios com dois ativos perfeitamente correlacionados.

A simulação mostra que não há qualquer redução de risc-o, pois todos os

portfólios estão situados numa reta entre A e B. Isto ocorre porque se a

correlação entre A e B for 1, não há compensação entre os ff;scosde A e 8,

pois os dois sofrem perdas e ganhos ao mesmo tempo (as "cestas de ovos"

caem ou salvam-se ao mesmo tempo). Matematicamente, a expressão da

variância do portfólio será dada por:

o desvio padrão do portfólio passa a ser uma função linear dos desvios

padrões da cada um dos ativos, de forma que as expressões de E(rp) e (jp se

tornam equações paramétricas de uma reta, com parâmetro WA ou WB, já que

um determina o outro. Escoíhendowecomo parâmetro, por exemplo, teremos o

seguinte sistema de equações paramétricas:
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WA+WB =l=>wA =l-wB

{
a p = aA + W B (aB - aA)

=> E(rp)=E(rA)+WB(E(rB)-E(rA))

Eliminando o parâmetro WB do sistema, obtém-se a relação linear entre E(rp) e

Entretanto, qualquer correlação menor que 1 permite que o risco seja

diminuído, afinal, uma perda em A pode ser compensada por u~ ganho em B

(as duas "cestas de ovos" não caem ao mesmo tempo), e esta compensação

ocorre com uma freqüência que depende do coeficiente de correlação entre os

dois ativos. Vimos na expressão da variância do portfólio que, para WA e WB

positivos, um menor coeficiente de correlação PAB implica também em uma

menor variância, afastando para a esquerda (no sentido dos menores desvios

padrões) os pontos da reta vista na Figura 10, que representam possíveis

combinações de A e B. O caso extremo é a eliminação total do risco que ocorre

quando os ativos são inversamente correlacionados, ou seja, quando sua

correlação é -1:
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Risco-retorno da composição A e B para correlação = -1

30,00

25,00
o
'Ocu 20,00•..
CI)Co
I/)

15,00 -CI)
oc•..

10,00 -o-CI)a::
5,00

0,00
0,00 10,00 20,00

Desvio padrão

30,00 40,00

Figura 11: Simulação de possíveis portfólios com dois ativos inversamente correlacionados.

Markowitz calculou as proporções ideais de cada ativo que produziam um

portfólio completamente seguro: se PAB = -1, a expressão da variância do

portfólio se torna:

Para que o risco seja zero, deveremos ter então:

U~ = (WAUA - WBUB)2 = O

=>WAUA =WBUB

WA .uB=>-=-
WB UA

Ou seja, se encontrarmos dois portfólios inversamentecorrelacionados, basta

compor uma carteira usando, para cada um destes ativos, pesos inversamente

proporcionais aos seus desvios padrões e teremos um porfólio sem risco.

Infelizmente, ninguém encontrou até hoje tais ativos (nem rnesmo entre

fabricantes de agasalhos ede bronzeadores), mas é inevitável começar a
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pensar. ~as. implicações da diversificação. Markowitz se perguntou se seria

possível compor um portfólio ideal com o maior retorno e o menor risco entre

todos os outros, e viu que não seria possível, mas descobriu algo promissor,

que está ilustrado na figura abaixo onde é apresentada outra simulação:

Correlações:
Ativo A Ativo B Ativo C AtivoD

Ativo A 1,00
. Ativo B ·0,69 1,00

Ativo C 0,98 .{l,65 1,00
Ativo o 0.00 0,14 0,00 1,00

Retornos esperados e desvios:
Ativo A, , AtivoB 'Ativo C AtivoD

E(r) 5,42% 4,68% 9,57% 3,04%
o 26,79% 19.04% 27,14% 11,73%

C.,.ctarfstfca. risco x rntomo dos portf61ios simulados

Portfólio: Pesos: E(r) (f

w. w. Wc WD
1 1 o o o 0,0542 0,2679
2 0,9 0,1 o o 0,05346 0,228435
3 0,9 o 0.1 o 0.05835 0,267725 o

4 0,9 o o 0,1 0,05182 0,241411 Ocs~1o padrAo

Figura 12: Simulação de porfólios com 4 ativos.

Calculamos risco e ret~rno de portfólios com diferentes composições de quatro'

ativos A, B, C e D, cujos retornos, desvios e correlações estão descritos na

Figura 12. Os quatro primeiros portfólios simulados também são exibidos com

os respêctivos pesos, mas ao todo foram feitas 286 simulações e todas elas

estão representadas "no gráfico de retorno esperado versus desvio padrão,à

direita.

A conclusão de Markowitz foi que ,embora não existisse uma carteira perfeita,

existiam carteiras definitivamente melhores que outras. Ele propôs então que

se distinguissem os melhores portfólios através de. um critério que leve em

consideração o retorno médio esperado e a variância do portfólio (critério de

média-variáncla): dado. um mesmo risco, um agente econômico racional

preferirá o portfólio com o maior retorno (isto é comportamento maximizador), e

.dado um mesmo retorno, o agente econômico preferirá o de menor risco (isto é

aversão ao risco). Este critérlo.pode está representado graficamente na Figura
··':f"·;,,, ••

13:
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I U"

Portfólios ?dominantes

Portfólio de
referência

? Piores. portfólios

IV III

Figura 13: Representação do critério de média-variância de Markowitz.

Com base nesse critério, Markowitz propôs que os melhores portfólios ficariam

acima e à esquerda (maiores retornos e menores riscos), e formariam uma

fronteira além da qual não seria possível encontrar nenhum portfólio e abaixo

da qual ficariam todos os outros. Esta fronteira foi chamada de fronteira

eficiente e está desenhada na Figura 14:

Retorno
Esperado

A fronteira
eficiente

....

Desvio Padrão

Figura 14: Fronteira eficiente.

Conforme DIMSON e MUSSAVIAN (2000, p. 5), TOBIN (1958tfoi um passo

adiante de Markowitz e analisou a fronteira eficiente numa situação em que

33



existe um ativo livre de risco, ou seja, um investimento com retorno certo (ri)'

de variância nula:25

Retorno
Esperado

Reta do Mercado de Capitais
(Capital Market Une, CML)

Neste trecho o investidor pede recursos
emprestado à taxa rf e aplica tudo no porfólio A

Neste trecho o investidor empresta parte do
seu capital e aplica a outra parte no porfólio A

Desvio Padrão

Figura 15: A Reta do Mercado de Capitais (CML) e o portfólio de mercado (M).

Considere uma carteira composta pelo portfólio A da fronteira eficiente e pelo

ativo livre de risco, nas proporções WA e wI, respectivamente. O retorno

esperado deste novo portfólio será:

Veja que E(rJJ = ri, já que o ativo livre de risco tem variância nula (di = O).

Adicionalmente, conforme o resultado já obtido para a variância de um portfólio

com dois ativos, a variância nesse caso será:

Novamente temos uma equação paramétrica que descreve uma reta entre o

ativo livre de risco e o portfólio A da fronteira eficiente, que é reta sobre a qual

se encontram todas as carteiras resultantes de combinações do ativo livre de

. risco com o porfólio A. Para a análise que se segue, será útil manter a forma
~'~'..

pararnetrizada da reta, usando como parâmetro a proporção de ativo livre de

risco Wj

25 Este ativo normalmente é comparado a titulos do tesouro americano. Perceba, entretanto,
que como há incerteza em relação à inflação, o retorno real continua tendo dispersão.
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WA + W I = 1~ W A = 1- W I

~ {E(r~ ~ E(rA 1+ wJr - E(rA l]
ap - aA - W la A

Fazendo wf= O obtém-se o porfólio A (pois se obtém Etrr) = E(rA,) e o» = aA),

para wf = 1 chega-se obviamente ao ativo livre de risco (E(rp) = rf e o» = Oj) e

para wf entre O e 1 são obtidos todos os portólios intermediários entre A e o

ativo livre de risco. Se admitirmos que qualquer investidor poderá, além de

emprestar à taxa livre de risco, também pedir emprestado a esta taxa, é

possível usar um valor de wf negativo, significando que o investidor tomou

recursos no mercado de capitais para investir no portfólio A um valor maior que

a sua dotação inicial. Por exemplo, se um investidor tem uma dotação inicial

Do, pode pedir emprestado um valor equivalente a 50% de Do e aplicar em A

um valor equivalente a 150% de Do, situação em que teríamos wf= - 0,5 e WA =

1,5, mantendo-se a relação wf + WA = 1.

Como mostrado na Figura 15, o trecho entre o ativo livre de risco e o portfólio

da fronteira eficiente é obtido emprestando-se uma parte do capital à taxa rf e

investindo a outra parte no portfólio da fronteira eficiente (tanto WA como wf são

positivos). No trecho à direita do portfólio da fronteira eficiente, o peso do ativo

livre de risco é negativo (wf < O), o que siqnifica que estão sendo tomados

recursos à taxa rf para aplicá-los no portfólio da fronteira eficiente.

Como esta composição pode ser feita entre o ativo livre de risco e qualquer

portfólio da fronteira eficiente, o ideal é que seja feita com o portfólio M,

chamado de portfólio de mercado, de modo que todos os pontos da linha a

partir do ativo livre de risco, passando pelo portfólio de mercado M,

representarão portfólios dominantes segundo o critério de média-variância.

Esta linha é chamada de Reta do Mercado de Capitais (Capital Market Une ou

CML, conforme mostrado na Figura 15).

Perceba que, se as carteiras·sobr~,.a··CML são dominantes em relaçãodâ'tôdas

as outras e representam simplesmente a combinação do ativo livre de risco

com o porfólio de mercado, todos os investidoresmanterão posições
apenas numa combinação do ativo livre de risco e doportfólio de
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mercado, deslocando-se ao longo da CML de acordo com suas

preferências individuais de risco e retorno. Esta premissa permite tirar duas

conclusões importantes sobre o portfólio de mercado:

i) Todos os ativos da economia estão presentes no portfólio de

mercado;

ii) A participação percentual de um ativo no portfólio de mercado é igual

à participação do ativo na economia como um todo.

A primeira conclusão ocorre porque se um ativo não estiver no portfólio de

mercado, nenhum investidor (que só investe no ativo livre de risco e no portfólio

de mercado) demandará este ativo e seu preço cairá. Acontece que este ativo

gera dividendos (se não gerasse, não seria um ativo) e estes dividendos valem

alguma coisa, de modo que na medida em que o preço cai, o retorno do ativo

aumenta até o ponto em que se torna atrativo para os investidores e passa a

fazer parte do portfólio de mercado.

A sequnda conclusão ocorre porque se um ativo está dando retornos tão bons

que existe interesse de investir nele mais recursos econômicos do que ele

representa, o seu preço subirá, diminuindo seus retornos e conseqüentemente

o interesse dos investidores, até o ponto de equilíbrio em que a disponibilidade

do ativo é igual ao interesse por ele.

Finalmente, os trabalhos de SHARPE (1964), LlNTNER (1965, 1969) e

MOSSIN (1966) avançaram nas conclusões de Markowitz e Tobin e criaram um

dos modelos de apreciação de ativos mais bem sucedidos até hoje, o Capital

Asset Pricing Model, ou CAPM.

Até Markowitz, a medida de risco era o desvio padrão, mas esta medida só era

adequada para portfólios bem dlversíflcados." de modo que ainda não havia

como quantificar o risco de cada ativo e relacioná-lo com uma taxa de retorno
. ~ '~1',., •.

de mercado. Para tentar encontrar uma medida de risco ma"is adequada e

aplicável a ativos particulares, Sharpee Lintner separaram a influência de cada

26 Um portfólio bem diversificado é aquele em que o risco particular de cada ativo - o risco
específico mostrado na Figura 8 - já havia sido diluído, e sobrava apenas o risco sistêmico a
que todos os ativos da economia estavam sujeitos.
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um dos n ativos da economia na variância total dp do portfólio de mercado.

Isso pode ser feito somando-se a matriz de covariâncias coluna a coluna. Para
o caso mais simples de dois ativos, como já vimos, tem-se:

Ativo A, peso W A

SOMA

Ativo B, peso W B

AtivoA, peso W A

Ativo B, peso Ws

WA(p AAG"AW;G"A + PABG"AW8G"B)
= wA [Cov(rA, wArA) + Cov(rA, wBrB)]

=wACov(rA,wArA +wBrB)

= wACov(rA ,rp)

Analogamente:
wsCov(rs,rp)

E assim:

W ACov(rA, rp) + wBCov(rB, rp) = G"p2
'--y-----.J ~

Influência de A
na variância
do porfólio

Influência de 8
na variância
do porfólio

Da mesma maneira, para uma matriz nxn, com todos os ativos da economia, a

soma coluna a coluna nos daria:

Normalizando este resultado em relação à variância do portfólio de mercado,

obtém-se:~/

Por fim, Sharpe e Lintner chamaram cada termo Cov(rj,rMJ/dM de Beta do ativo

i,/k
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Desta forma, Sharpe e Lintner propuseram uma medida (o fJ) que relacionava o

risco de cada ativo (e não mais de um portfólio) com o risco de mercado, de

acordo com a contribuição que cada ativo dava para avolatilidade sistêmica,

ou seja, uma medida livre das características específicas de cada ativo

individualmente, e portanto um risco compatível com investidores que

possuíam apenas investimentos no ativo livre de risco e no portfólio de

mercado.

A parte final e mais importante dos trabalhos de Sharpe e Lintner foi definir a

relação entre esta medida de risco e o retorno que o mercado indicava que

deveria ser cobrado do ativo:

Esta fórmula, demonstrada no Apêndice, é conhecida como relação beta-

retorno do CAPM e é extensivamente utilizada por analistas financeiros para

determinar que taxa de desconto que os acionistas devem cobrar sobre os

fluxos de caixa dos projetos e empresas em que investem.

A representação gráfica desta relação é a reta da Figura 16, chamada de

Security Market Une, SML:

E(r)

E(rM) .

"'(":'---:------,,#:~

1

Figura 16: Representação darelação beta-retorno do CAPM(Security Market Une, SML).
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É importante ressaltar a grande diferença entre a CML e a SML. A primeira

relaciona retorno esperado e risco de carteiras que-contêm apenas o ativo livre

de risco e o portfóliode mercado, e a medida do risco é o desvio padrão, que é

adequada porque o portfólio de mercado é bem diversificado e já não possui

riscos específicos. Sobre a SML, por outro lado, estão, ou deveriam estar,

todos os ativos da economia. Adicionalmente, a medida do risco não é o desvio

padrão, mas o f3, que não inclui riscos específicos dos ativos.

Perceba que, embora não tenhamos desenvolvido formalmente o CAPM,

apenas do que foi exposto é possível depreender algumas das hipóteses sobre

as quais estão baseadas as suas conclusões:

i) Todos os investidores possuem comportamento maximizador, têm

aversão ao risco e utilizam o critério de seleção de média-variância;

ii) Todos os investidores têm as mesmas expectativas de retorno, que

se referem a um único período de investimento, e possuem as

mesmas informações sobre a variância dos ativos;

iii) Qualquer investidor pode emprestar e pedir emprestado qualquer

valor à taxa rj,

iv) Os ativos podem ser comprados e vendidos a qualquer momento e

em qualquer quantidade a um preço de equilíbrio dado pelo mercado

financeiro;

v) Não há custos de transação (comissões, taxas, etc).

Há muitas controvérsias sobre o CAPM. A natureza restritiva dessas

hipótestes, por exemplo, tornam o CAPM tanto mais adequado quanto mais

líquidos e eficientes forem os mercados. 27 Mas entre os maiores problemas,

está o fato de que se o f3 sofrer alterações ao longo do tempo, as previsões

estatísticas com base em dados passados não terão valor, e o cálciltõ;· do f3

será tão misterioso quanto o cálculo da taxa de retorno adequada. Esse

27 Um mercado é eficiente, no sentido informacionaí, quando o preço dos ativos incorpora
rapidamente todas as informações disponíveis aos investidores; e tanto mais liquido quanto
maior o volume de negócios realizados com cada ativo.
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mesmo problema torna difícil justificar empiricamente o CAPM, já que se

houver falhas nas previsões do modelo, é possível argumentar que o f3 não foi

estimado corretamente. A despeito de qualquer discussão, entretanto, o CAPM

ainda tem o mérito de sistematizar uma forma de pensar sobre risco e retorno,

daí sua popularidade e sua inclusão na presente introdução.

o último passo para encontrarmos a taxa com a qual descontar os fluxos de

caixa de projetos e empresas foi dado por MODIGLlANI e MILLER (1966). Eles

argumentaram que os fluxos de caixa gerados pelo projeto ou pela a empresa"

devem servir tanto a acionistas como a credores (se existirem), de modo que

devem ser .descontados segundo as expectativas de cada um deles, na

proporção em que participam do investimento. O custo final do capital seria

então uma ponderação do custo de oportunidade de credores e acionistas, o

WACC (Weighted Average Cost of Capital):

D E
WACC=kd(1-T) +ke--

D+E D+E

Os coeficientes D/(D+E) e E/(D+E) são as proporções de dívida e de capital

próprio, respectivamente, em relação ao capital total da empresa D+E. k« e ke

são, respectivamente, os custos de capital da dívida, definida pela comparação

com outros empréstimos com risco sePJlelhante,e do capital próprio, definido

por um método de apreciação de ativos, como o CAPM. O fator 1 - T reduz o

custo de capital da dívida, pois as despesas com juros não são tributadas pela

taxa de impostos T.

2.2. O FCD e as Opções Reais

Até agora meetrarnos como funciona a análise por FCD eapre~~ntamos seus

fundamentos econômicos. Embora existam muitos detalhes nas entrelinhas do

28 Chamados fluxos de caixa livre ou free cash f10w (FCF) por não incluirem as despesas com
divida, já que estas representam a remuneração dos credores, da mesma maneira que os
dividendos são a remuneração dos acionistas.
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que foi discutido, os conceitos apresentados são suficientes para tirarmos

algumas conclusões e defendermos a avaliação por opções reais frente à

avaliação por FCD.

Vimos que o cálculo do VPL obedece a fundamentos econômicos bem

definidos e obter VPL positivo significa aumentar a riqueza dos investidores, da

mesma maneira que obter VPL negativo implica em diminuir esta riqueza, de

modo que todos os acionistas estarão de acordo com gerentes que tentam

maximizar o VPL, independentemente das preferências individuais. Vimos

ainda que há maneiras razoáveis, embora controversas, de calcular um custo

de capital, ajustado pelo risco, a ser usado para descontar os fluxos de caixa

livres. Assim, o VPL leva em consideração todo o valor da empresa, hoje e

amanhã, o risco e o interesse dos acionistas. De fato, o cálculo do VPL, sem

flexibilidade, é até mesmo base para a avaliação por opções reais. O que pode

estar faltando, então?

O problema é que no FCD não há uma modelagem da flexibilidade gerencial.

Para verificar isto, analisemos a fórmula de cálculo do VPL:

VPL = -t +f E(FCF;)
1=1 (1 + WACC)I

Ela inclui todos os fluxos de caixa do projeto (por um tempo determinado) ou da

empresa (com fluxos perpétuos). É como se, uma vez aceito o projeto, isto

significasse um comprometimento com aqueles fluxos, sejam eles muito bons

ou muito ruins. A metodologia de FCD utiliza o VPL pura e simplesmente,

assumindo que, mesmo que tudo dê errado, ninguém fará nada a respeito.

COPELAND· e ANTIKAROV. (2000, p. 73) mostram a diferença entre a

abordagem por FCD e por opções reais de uma maneira bastante elucidativa,

aqui descrita com algumas adaptações: a metodologia de FCD é um máximo

de expectativas e resulta em: c.",,,.•

FCD: Maxt=o [O, E(Vr- 1)J = Max.i» [O, E(Vr) - fJ

Ou seja, o valor do projeto será o máximo, calculado hoje (em t = O), entre O e a ~:

esperança matemática do VPL (Vr é o valor presente dos fluxos de caixa
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futuros na data T do investimento 1). Já quando usamos opções reais, o valor
do projeto é uma expectativa de máximos:

Opções reais: VP {E[Maxt= T(O, VT-l)])

Ou seja, o valor presente da esperança matemática do valor máximo entre O e

o VPL, este último calculado somente quando for feito o investimento f, no

tempo T.

Assim, a abordagem por opções reais permite correções de rumo com base em

informações novas, como ocorre de fato na prática gerencial. Estas correções

limitam as perdas, mas mantém as oportunidades de retornos excepcionais no

caso de condições favoráveis acontecerem. Já o FCD, ao basear-se em uma

decisão que é tomada agora, pondera igualmente possibilidades de perda e de

ganho, deixando de fora o valor das assimetrias que a intervenção gerencial

produz.

Esta mesma argumentação permite mostrar como a avaliação por FCD é um

caso especial da avaliação por opções reais quando não existem incertezas.

De fato, no caso limite, quando a incerteza é nula, E(X) = X, e portanto:

Opções reais: VP{E[Maxt=T(O, VT-l)]) = VP[Maxt=T(O, VT- I)] = Maxt=o(O, VT-l)

FCD: Maxt=o [O, E(VT- f)] = Maxt=o(O, VT- f)

E assim resulta que:

Opções reais = FCD

Em resumo, não há nada de errado com o VPL, ele apenas é utilizado, na

metodologia por FCD, de uma maneira que não captura o valor da flexibilidade,

o que é corrigido na avaliação por opções reais.

Embora bastante simplificada, uma boa ilustração dessa discussão pode ser
, ., ~ ,'-

dada aplicando-a ao exemplo que se segue, retirado de DIXIT e PINDYCK

(1994).
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Imagine a possibilidade de investimento em uma fábrica de um produto

genérico cujo preço é atualmente de $200 e tem uma chance de 50% de subir

para $300 no próximo ano, e aí continuar, ou uma chance também de 50% de

cair para $100 e assim permanecer. Se o custo de capital do projeto é de 10%

e o investimento na nova fábrica será de $1.600, o projeto vale a pena?

A metodologia de FCD diria que temos que calcular o valor esperado dos fluxos

de caixa futuros descontados ao custo de capital, subtrair o investimento e

depois verificar qual o máximo entre este valor (o VPL) e zero:

FCD: Maxt=o [O, E(Vr) - fJ

o valor esperado dos fluxos de caixa futuros é dado por:

E(V.)=E(f FCF; )=f E(FCF;) =2oo+fO,5x$300+0,5x$100
7 1=0 (1+ WACC)I 1=0 (1 + WACC)I 1=1 1,11

= 200 + $200 = $2200
0,1

E portanto:

FCD: Max.:» [O, $2.200-$1.600J

= Maxt=o [O, $600 J

=$600

Suponha agora que adiemos a decisão para T = 1, ou seja, daqui a um ano,

quando a incerteza sobre o preço estiver resolvida. Dessa maneira, utilizando

opções reais, chegaremos a um valor diferente para o projeto:

Opções reais: VP{E[Maxt=r(O, Vr-f)JJ
</1
'"

." .. '
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= VP{E[Maxl=T=I(O,VT=t-I)]} = 1~1E [Maxl =1(O,V; -$1600)]

= 0,5 Max _ (O ~ $300 -$1600)+ 0,5 Max (O ~ $100 -$1600)
11 I-I' c: 111-1 11 1=1' c: 111-1, 1=1 , , 1=1 ,

= ~:: Maxt=I(0,$3300-$1600)+ ~:: Maxl=I(0,$1100-$1600)

= 0,5 x $1700 + 0,5 x $0 = 773
1,1 1.1

A diferença entre um e outro de $173 é o valor da opção de adiar o projeto até

que a informação sobre o preço esteja resolvida. A flexibilidade gerencial criou

uma assimetria porque, embora o: ganho com o aumento do preço tenha sido

incorporado ao valor, a perda com a queda do preço não foi, pois caso

aconteça, o projeto não será implementado, e a expectativa de valor neste

caso não é o VPL negativo,29 mas apenas O.

Uma tentativa de incorporar a flexibilidade nas análises por VPL é utilizar

árvores de decisão. Enquanto modelo de auxílio à decisão, as árvores de

decisão são bastante úteis, mas podem levar a conclusões incorretas quando

combinadas com a metodologia de FCD. COPELAND e ANTIKAROV (2000, p.

89), mostram isso através do seguinte exemplo: consideremos a,análise de um

projeto com opção de diferimento no tempo. Temos a oportenldade de comprar

agora, pelo valor Co, o direito (mas não a obrigação) de investir, daqui a um

ano, em um projeto que, se der certo, trará um fluxo de caixa de $170 milhões,

mas se der errado, produzirá um fluxo de caixa de apenas $65 milhões. O valor

do investimento a ser feito em um ano é de $115 milhões.

Para calcular o custo de capital, é feita uma aproximação do que ocorre com o

CAPM. Em vez de procurar no mercado ativos com p semelhante ao do

projeto, vamos simplificare admitir que encontramos um ativo com exatamente

o mesmo perfil de retornos e risco, na forma de uma empresa que, espera-se,

produza resultados de $34 milhõesou $13 milhões daqui a um ano, com 50%
',;I,. '::".

de probabilidade para cada um. Veja que a proporção entre os resultados é

29 O que ocorreria no FeD, já que há um comprometimento com todos os fluxos de caixa,
sejam eles favoráveis ou não.



idêntica à do projeto que estamos avaliando (170/65 = 34/13). Títulos desta

empresa são negociados no mercado financeiro a $20, e assim:

$20 = 0,5 x 34 + 0,5 x 13 ~ k = 17,5%
1+ k

Os possíveis resultados, em um ano, seriam:

i) Tudo dá certo, o projeto gera $170 milhões, e exercida a opção de

investir $115 milhões, sobrando um resultado líquido de $55 milhões.

ii) As coisas vão mal, o projeto gera apenas $65 milhões e não é

exercida a opção de investir (e também não são recebidos os $65

milhões), de modo que o resultado final neste caso é O.

A árvore de decisão equivalente é:

Investir?
Sim

$55 milhões

Sim, 50%

o projeto tem
sucesso?

Não, 50%
Investir?

Não
$0

E O VPL seria:

'I,
~t,

Agora a flexibilidade foi incorporada e o processo parece correto, mas nãoJ"

está. O problema da abordagem por árvore de decisão, dojeito que mostramos,

aqui, é que estamos utilizando uma taxa de desconto, obtida a partir de um

método análogo ao CArM, baseado no fato de que osresultados de, ativo

VPL= 0,5x55+0,5xO =$23,4
1+ 0,175

semelhante ao nosso projeto estavam perfeitamente correlacionados com os

resultados do nosso projeto. Ocorre que, ao usarmos os resultados $55 ou $0,

estamos de fato alterando os resultados e mudando o risco do nosso projeto
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(lembre-se, a flexibilidade introduz assimetrias), de modo que a taxa de 17,5%

para o custo de capital não está correta.

De fato, uma maneira usual de apreciar opções é o modelo binomial,

simplesmente uma aplicação de árvore de decisões em que o problema da

taxa de descontos é corrigido através de um processo chamado replicação de

portfólio, ou seu equivalente, a avaliação neutra ao risco, como veremos

adiante.

2.3. Opções Financeiras

Como primeiro passo para entendermos e aplicarmos a avaliação por opções

reais, vamos entender o que são, que nomenclatura utilizam e como apreciar

as opções financeiras, cuja compreensão e popularização permitiu que fosse

identificada a analogia com opções sobre ativos reais.

Os dois tipos básicos de opções financeiras são a opção de compra e a opção

de venda. Como a nomenclatura em inglês é amplamente difundida e gera

menos confusão." usaremos esta nomenclatura daqui por diante: a opção de

compra será chamada de call e a opção de venda, de puto

Uma call de valor C31 é um contralto que garante um direito, mas não vincula

uma obrigação, de aquisição de uma ação com valor de mercado S, que é o

ativo subjacente, por um determinado preço de exercício X (ou strike price)

em um período de tempo T, chamado tempo para maturidade. Se o exercício

puder ser feito a qualquer tempo antes da maturidade,a opção é chamada de

american call (opção de compra americana). Se o exercício só puder ser feito

exatamente na data de maturidade ou data de exercício, então a opção é
i"~, "t

30 As confusões podem surgir quando começamos a discutir sobre a compra de opção de
venda, venda de opção de venda, venda de opção de compra, e assim por diante.
31 Quando acrescentarmos índices às representações das grandezas envolvidas, estaremos
indicando a dimensão temporal daquele valor, ou seja, estaremos determinando para que
instante é válida a argumentação. Um segundo índice representa um valor específico da
grandeza, em vez de uma variável que pode assumir diversos valores.
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chamada de european call (opção de compra européia). Na data de

maturidade, o valor de uma call é dado pelo gráfico abaixo:

Valor da call na
maturidade (Cj)

x ST,1 V I d .a or oativo
subjacente (ST)

Figura 17: Valor de uma call na maturidade.

o valor da call na maturidade é dado por:

Cr = Max(O, Sr-X)

Ou seja, o maior valor entre O e a diferença do preço de exercício para o preço

do ativo subjacente.

Se na data de maturidade o valor do ativo subjacente negociado no mercado

financeiro for menor que o preço de exercício (Sr.:5'X),32 não compensa pagar

mais caro e comprá-lo por X. Nesta situação dizemos que a call está out-oi-
the-moneye ela não será exercida; resultando num valor nulo para Cr. Caso o

ativo subjacente esteja valendo mais que o preço de exercício, dizemos que a

call está in-the-money e compensa comprar S pelo preço X, menor, e lucrar

com a venda a um preço maior Sr no mercado financeiro. O lucro da operação

éa diferença Sr-X.

Uma put de valor P é um contrato que garante um direito, mas não vincula uma
~)

obrigação, de venda de uma ação com valor de mercado S, que é o ativo
'Ó: . ;"

subjacente, por um determmadopreço de exercício X (ou strike price) em um .

período de tempo T, chamado tempo para maturidade. Se o exerclcio puder ser ",i
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feito a qualquer tempo antes da maturidade, a opção é chamada deamerican

put (opção de venda americana). Se o exercício só puder ser feito exatamente

na data de maturidade ou data de exercício, então a opção é chamada de

european put (opção de venda européia). Na data de maturidade, o valor de

uma put é dado pelo gráfico abaixo:

Valor da put na
maturidade (PT)

x

Valor do ativo
subjacente (ST)

Figura 18: Valor de uma put na maturidade.

x

o valor da put na maturidade é dado por:

Pr = Max(O, X - Sr)

Se o valor do ativo subjacente for menor que o preço de exercício (Sr < .x) ,

compensa comprar uma ação a um preço menor Sr, negociado em bolsa, para

logo em seguida vendê-Ia a um preço maior (o preço de exercício.x), com um

lucro X _ Sr. Da mesma maneira que uma call, no caso em que a put dá um

lucro maior que zero dizemos que ela está in-the-money. Na situação oposta,

quando (Sr ~.x), não vale a pena exercer a put (a put estará out-of-the-money)

e o seu valor será zero.

Se no mercado financeiro são negociados os direitos representados pela call e

pela put, então alguém está assumindo obrigações. Quem emite (ou vende)

uma call aceita, em troca do valor da venda, assumir a obrigação de vender o
. ' • ~,:"~!~ f· ::

ativo subjacente pelo preço de exercício combinado na ·data estipulada, e quem

32 Utilizamos menor ou igual porque mesmo que ST = X, não compensa dar-se ao trabalho de
comprar o ativo subjacente ao preço X simplesmente para vendê-lo novamente pelo mesmo

preço. r
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emite uma put (ou vende uma put) , está assumindo a obrigação de comprar o

ativo pelo preço e na data acordados. Dessa forma, o resultado de quem emite

as opções é exatamente o inverso do resultado de que compra as opções:

-ST,1 +x

Lucro/prejuízo pela
emissão de uma call

x

Valor do ativo
subjacente (ST)

Figura 19: Valor, na data de maturidade, da obrigação assumida pela emissão de uma cal/.

-x + ST,1 ···

-x

Lucro/prejuízo pela
emissão de uma put

x

Valor do ativo
subjacente-tê-)

': a
t;,-,~l:."~'.y

Figura 20: Valor, na data de maturidade, da obrigação assumida pela emissão de uma put.
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feito a qualquer tempo antes da maturidade, a opção é chamada deamerican

put (opção de venda americana). Se o exercício só puder ser feito exatamente

na data de maturidade ou data de exercício, então a opção é chamada de

european put (opção de venda européia). Na data de maturidade, o valor de

uma put é dado pelo gráfico abaixo:

Valor da put na
maturidade (p,.)

x

Valor do ativo
subjacente (ST)

Figura 18: Valor de uma put na maturidade.

o valor da put na maturidade é dado por:

Pr =i Max(O, X - Sr)

Se o valor do ativo subjacente for menor que o preço de exercício (Sr < X) ,

compensa comprar uma ação a um preço menor Sr, negociado em bolsa, para

logo em seguida vendê-Ia a um preço maior (o preço de exercício X), com um

lucro X - Sr. Da mesma maneira que umacal/, no caso em que a put dá um

lucro maior que zero dizemos que ela está in-the-money. Na situação oposta,

quando (Sr eX), não vale a pena exercer a put (a put estará out-of-the-money)

e o seu valor será zero.

Se no mercado financeiro são negociados os direitos representados pela cal/ e

pela put, então alguém está assumindo obrigações. Quem emite (ou vende)

uma cal/aceita, em troca do valor da venda, assumir a obrigação de vender o
. I -~~.;.' .,,~:-'~ -

ativo subjacente pelo preço de exerclcio combinado na 'data estipulada, e quem

32 Utilizamos menor ou igual porque mesmo que Sr = X, não co~p~n~á'dar-se ao trabalho de
comprar o ativo subjacente ao preço X simplesmente para vendê~lohcívàmente pelo mesmo
preço.
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emite uma put (ou vende uma puf), está assumindo a obrigação de comprar o

ativo pelo preço e na data acordados. Dessa forma, o resultado de quem emite

as opções é exatamente o inverso do resultado de que compra as opções:

- ST.1 + X

Lucro/prejuízo pela
emissão de uma call

X

Valor do ativo
subjacente (ST)

Figura 19: Valor, na catade maturidade, da obrigação assumida pela emissão de uma cal/.

-X + ST.1·····························

-X

Lucro/prejuízo pela
emissão de uma put

X

Valor do ativo
subjacente (ST)

Figura 20: Valor, na data de maturidade, da obrigação assumida pela emissão d~uma put..
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2.4. Fatores de Influência no Valor de uma Opção

Antes de discutirmos os modelos de avaliação propriamente ditos, vamos

tentar compreender que elementos determinam o valor de uma opção.

Faremos nossa análise para uma call, mas os elementos que definem valor

para uma put são os mesmo, embora possam influenciar de modo diverso.

Veja o gráfico abaixo: -T':...: :~.r'·~

Limite superior
para o valor daOP~\

..•.,:-. . ....-:;:

Valor de uma call (C)

x

__ Limite inferior
'" para o valor da

opção

A x
Valor do ativo subjacente (S)

Figura 21: Valor de uma opção de compra em função do ativo subjacente antes do exercício.

A curva com a linha mais fina representa o valor de uma call em algum instante

antes da maturidade. A primeira coisa que discutiremos são os limites superior

e inferior do valor desta opção.

o limite superior da call é o próprio valor do ativo subjacente (linha cheia

superior), já que qualquer que seiaa escolha entre exercer ou não a .cpção, o

ativo subjacente valerá mais que a opção. Se a call for exercida, isso quer dizer

que Sr> X. A opção valerá Sr - X e o ativo subjacente valerá Sr > Sr - X = Cr; ,

Se a call não for exercida, então elavalezero e teremos Sr> Cr = O.
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o limite inferior da opção é O se S's; X e S - X se S > x. Ou seja, o limite inferior

é o valor da opção caso exercida. imediatamente (linha cheia inferior). Como a

posse de uma call não vincula nenhuma obrigação, seu valor simplesmente

não pode ser negativo. Vamos então nos ater ao caso em quem S > X. Se a call

valesse menos que S - X, ou seja, C < S - X, então um investidor poderia:

i) Exercer a opção e comprar o ativo subjacente por X;

ii) Vender o ativo por S, obtendo um lucro S - X;

iii) Como S - X > C, este lucro permitiria comprar outra opção C e ainda

guardar a diferença S - X-C> o.

Os procedimentos i), ii) e iii) poderiam ser repetidos indefinidamente,

permitindo a geração de lucro imediato, em qualquer quantidade e sem correr

qualquer risco. Isso é o que chamamos de arbitragem ou "máquina de

dinheiro", mas máquinas de dinheiro simplesmente não existem, porque se

existissem o mercado se encarregaria de eliminá-Ias: a procura pela call sub-

precifícada seria tão grande que seu preço subiria acima de S - X,

impossibilitando a arbitragem.

Os pontos A e B também trazem informações importantes sobre o valor das

opções. No ponto A o valor da ação é zero, e este é o único caso, antes da

maturidade, em que o valor da call também é zero. Se o valor da opção é zero,

então será zero para sempre. Se houver alguma chance de que algum dia a

ação valha mais que zero, então haverá um valor presente desta chance, por

menor que seja. Se o valor da ação for zero para sempre, então nunca será

maior que o preço de exercício, de modo que o valor da opção também deverá

ser zero. Caso a ação valha alguma coisa, qualquer coisa, então, dada a

volatilidade do ativo, existe uma chance, ainda que diminuta, de que o valor da

ação supere o preço de exercício" de modo que a opção também terá algum
l" '<'

valor. Isso nos-leva a uma segunda conclusão;' ·yma opção sempre excederá o

seu valor mínimo porque sempre existe a chance de que o valor do ativo

subjacente aumente, com exceção do caso do ponto A. Note que sea

volatilidade do ativo for muito alta, aumentam as chances de que o ativo passe
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a valer mais que o preço de exercício, aumentando, conseqüentemente, o valor

da cal/.

No ponto B temos a situação em que a opção está "muito in-the-money", ou

seja, o valor do ativo subjacente é tão grande que são pequenas a chances de. ,}. .,'

que caia abaixo do preço de exercício. Dessa maneira, na medida' em que o

valor do ativo sobe, toma-se quase certo que a opção seja exercida, e seu

valor vai aproximando-se do valor de exercício imediato representado pela

linha cheia inferior. Uma conclusão interessante deste raciocínio, apresentada

por BREALEY e MYERS (2000,p. 598), é que, quando há grande certeza de

que a opção será exercida, de fato possui-se a ação, embora o pagamento

efetivo ainda não tenha sido realizado, o que ocorrerá na data de maturidade.

Sob este ponto de vista, comprar uma opção é como comprar diretamente a

ação, mas uma parte a vista e outra a prazo. Como maior prazo e maiores

taxas de juros encarecem empréstimos, também o valor da opção aumenta

com a maturidade e com as taxas de juros.

Todas estas considerações foram feitas admitindo-se que o ativo subjacente

não paga dividendos. Se pagasse, a existência de dividendos mudaria o valor. . I
da cal/. Podemos usar um caso extremo para verificar esta afirmação: se algum

tempo antes cio exercício a empresa decidisse encerrar suas operações e

distribuir o valor de liquidação de uma só vez aos acionistas na forma de

dividendos, logo após a liquidação o valor do ativo subjacente iria

imediatamente para zero,e com ele o valor da opção, como já vimos na

discussão sobre o ponto A.

Outra conseqüência da distribuição de dividendos é que eles tornam diferentes

os tempos ótimos de exercício entre uma opção européia e um~ americana.

Numa situação em que não exista distribuição de dividendos, o eJercício ótimo

de uma american cal/ é na data da maturidade, o que a torna ~qUivalente a '~li

uma european cal/. Mesmo que um investidor possua uma a~erican cal/ e

possa exercê-Ia a qualquer tempo, aooção sempre valerá maiJ "vit~i', pois,

como argumentamos na discusSão sobre o ponto B, a cal/ semJre vale mais

que seu limite inferior (com exceção do ponto A) que é o valor Jara exercício

imediato. Já na presença de dividendos, como após sua distribulção a opção
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perde valor, pode valer a pena: exercer a opção imediatamente antes da

distribuição e conseqüentemente antes da maturidade. Assim, a pj'ssibilidade
I

de exercício antecipado confere à .call americana um valor pelo menos igual à

call européia. A igualdade ocorre quando não há expectativa de distribuição de

dividendos:

Came~icana ;? Ceuropéia

No caso de uma put, o exercício antecipado pode valer a pena mesmo que não

haja distribuição de dividendos, pois qualquer empresa pode encerrar suas

atividades por um motivo ou por outro (falência, por exemplo), e neste caso o

valor do ativo subjacente passa a ser O. Como não há mais possibilidade de

que o ativo venha a valer mais ou menos que O, o resultado do exercício da put

já está definido eé exatamente o preço de exercício X, a diferença é quando

ele será recebido pelo mvesttdor+Aquele que detém uma put americana

receberá antes da maturidade e, como R$ 1 hoje vale mais que R$ 1 amanhã,

a put americana deve valer mais que a européia sempre:

P americana> P européia ..

A partir destas considerações, podemos levantar os fatores que influenciam o

valor das opções. No caso de uma call, teremos:

Incremento em um fator deinfluência[ Resultado no preço de uma cal/

Valor do ativo subjacente (8) Aumento

Volatilidade do ativo subjacente (as) Aumento

Taxa de juros (rf) Aumento

Tempo para maturidade (T) Aumento
~~ .• '0 ':';

Preço de exercício (X) Diminuição

Distribuição de dividendos (O) Diminuição

Tabela 1: Resumo dosfatores que influencia o preço de uma cal/.
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No caso de uma put, em que é vantagem a diminuição em vez do aumento no

preço do ativo subjacente, as variações são inversas às da Tabela 1,

excetuando-se os casos da volatilidade (que afeta o valor do ativo tanto para

cima como para baixo) e do tempo até o vencimento (o que também dá mais

margem a variações no preço do ativo, tanto para cima como para baixo).

2.5. Princípios Básicos da Apreciação de Opções

Existem dois conceitos alternativos que podem ser usados para apreciação de

opções:

i) Replicação de portfólio; .

ii) Avaliação neutra ao risco.

Seguiremos demonstrando como estes conceitos funcionam:

Replicação de Portfólio

A replicação deportfólios utiliza a lei do preço único: se dois ativos geram

sempre os mesmos resultados em qualquer situação, então estes ativos devem I~i:

possuir o mesmo preço, porque: caso contrário seria possível montar uma i
"máqUi~.a ~e d.inheiro" ~en~endo o .mai~ car~ e comp~ando o mais. baratO.~Íj~(; .
Como ja discutimos, "máquinas de dinheiro" nao sobrevivem aos movimentos\""'" '

de mercado. I
Dessa maneira, considere os resultados de uma call C com os do portfólio

descrito abaixo:
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Valor hoje Valor na maturidade. Situações:

o
:c5
toc,

8So

ST = ST- ~ X ST = ST+ > X

-
O ST+ -X

8ST- 8ST+

- L(1 + rt) - L(1+ rt)

Cal/ option (Co)

- L

Tabela 2: Apreciação de uma call por replicação de portfólio.

Na Tabela 2, temos:

i) So é o ativo subjacente à cal/ ao seu valor de hoje;

ii) ST- é o valor do ativo subjacente na maturidade quando este é menor

que o preço de exercício';

iii) ST+ é o valor do ativo subjacente na maturidade quando este é maior

que o preço de exercício;

iv) - L é um empréstimo realizado à taxa rr

o intuito é montar um portfólio de ações e dívida que produza os mesmos

resultados de uma cal/. O fator ô é um termo de ajuste que deve ser escolhido

de forma a conseguir a igualdade entre a cal/ e o portfólio da Tabela 2, em

qualquer situação. Assim, ô é tal que:

i) asT-- L(1 + r} = O;

ii) as/ - L(1 + r} = S/ -x.

Resolvendo este sistema de equações, chegamos a:

ô= S; -x
S+-S-T T
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Este valor é chamado de razão de hedge ou delta da opção. Com este valor, o

resultado de comprar uma opção Co e investir no portfólio montado com uma

quantidade 5 de ações mais um empréstimo de - L é exatamente o mesmo.

Pela lei do preço único, deveremos ter então:

Co = lEo-L

Para achar o valor do empréstimo - L, basta usar a relação i) acima, de onde \

obtemos: .

E finalmente acabamos de apreciar uma cal/.

A valiação Neutra ao Risco

No item 2.4, ao discutirmos os fatores que influenciam o valor de um opção, foi

visto que é possível comparar a compra de uma cal/ à aquisição de uma ação a

prazo, fazendo-se uma analogia entre a opção e um empréstimo. De fato,

qualquer dívida pode ser vista como uma opção: o investidor que contrai um

empréstimo e o aplica em ativos reais, uma fábrica, por exemplo, pode ser visto

não como o proprietário da fábrica, mas como o detentor de uma opção de

compra sobre ela. No vencimento do empréstimo, se a fábrica valer mais que a

dívida, o investidor exerce sua opção de compra, paga sua dívida e passa a ser

o proprietário da fábrica. Caso contrário, o investidor não exerce sua opção e o
,.

credor fica com a fábrica a valor de' mercado.

Se, pelo contrário, o investidor tivesse utilizado apenas capital próprio na

fábrica, n'ào teria opção se não arcar com o prejuízo ou insucesso da fábrica e

o seu risco seria diferente. Sob essa perspectiva, fica claro que o custo de

oportunidade do investimento na fábrica não é o mesmo que o custo de

oportunidade do investimento em uma opção. Este último se assemelha bem
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mais ao custo de uma dívida, que é a taxa livre de risco rji e assim, esta éa

taxa a que devem ser descontados os fluxos gerados pelo exercício de opções

(ou pelos fluxos consumidos, para o caso de quem emite). É interessante notar

que esta argumentação mostra a: racionalidade por trás da constatação que
,

fizemos no argumento por replicação de portfólio.

Dessa forma, a apreciação de uma opção pode ser feita como se o investidor

fosse neutro ao risco, já que cobra apenas ri como retorno para seus

investimentos. Se ri é O retorno :exigido pelo investidor em uma opção de

compra, a probabilidade p de que o ativo subjacente seja maior que o preço de

exercício é:

Estamos usando a mesma notação anterior: So é o valor do ativo subjacente

hoje, S/ é o valor do ativo na maturidade quando maior que o preço" de

exercício e Sr- é o valor do ativo na maturidade quando menor que o preço de

exercício. Assim, na maturidade, o valor da call seria:

Cr = px (Sr+ -X) + (J-p)xO

Que a valor presente fica:

Perceba que as operações realizadas foram as mesmas de uma solução por

árvore de decisão, mas a taxa de desconto usada não foi o custo de capital do

ativo e sim a taxa livre de risco, pois estamos considerando apenas o resultado

gerado pela opção de cornpra.tque, como Já vimos, assemelha-se a uma

dívida garantida por um ativo real. A árvore fica da seguinte forma:
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t= o : t= T

p
Valor de S: s,
Valor de C: Co

Co = VP[E(CT)]
= Qillr+ - X)

1 + ff 1-p
ST = ST-
CT = Max (ST- - X; O) = O

Expandindo o resultado anterior, chegamos à mesma expressão obtida com a

apreciação por replicação de portfólio:

S; - X So (1 + rf) - Si s;- X s; - X
C =p = x '= So 1 S+ S- 1 ' S+ S- o+ rf r - r + rf r - T

S; -X S-
S+ - S- r /5S-

l' l' _ 5X' __ 1'_
- (AJo

l+rf l+rf

2/5. Modelos de Apreciação de: Opções

As duas soluções para o valor de uma call, tanto pela replicação de portfólio

como pela avaliação neutra ao risco, são matematicamente equivalentes. Os
I '

dois métodos permitem que se avalie o valor de uma call com maturidade em .,

um período T, quando se sabe quais os possíveis valores para os quais o ativo ,. '

subjacente pode convergir neste período (S/ e ST-). A suposição de que'

podemos estimar S/ e ST- parece muito estranha se imaginarmos T igual a sei~4;;

meses, por exemplo. No entanto, para períodos mais curtos, esta suposição já

não é tão absurda, e quanto menor T, mais fácil astírnar os possíveis S/ e ST-
. ~ '. , ljlf.f.

com base na volatilidade histórica doativo subjacente. De fato, a avaliação de ,.

qualquer opção é uma sucessão de ,pequenas avaliações a partir de

considerações sobre o preço que o ativo subjacente pode assumir.
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Uma das possíveis maneiras de modelarmos o preço do ativo subjacente é

considerá-lo uma variável aleatória que, a cada realização após um período de

tamanho T, sofre uma de duas possíveis variações, L1S"" ou LIS"", com

probabilidades p e 1 - p, respectivamente, e estas probabilidades são

constantes, não dependendo da variação no período anterior. Modelado desta

maneira, o preço S do ativo subjacente é uma variável aleatória com

distribuição binomial, e por isso a apreciação segundo este modelo é chamada

de binomial. O gráfico das realizações de S é conhecido como passeio aleatório

(random walk) , pois cada "passo" tem um resultado independente do anterior, e

seu estudo foi mais aprofundado; na física, com a modelagem do movimento

browniano e de processos estocásticos. Também há evidências empíricas de

que o preço dos ativos negociados em bolsa seguem passeios aleatórios

(BREALEY e MYERS, 2000, p. 354-358).

Quanto maior o número de períodos utilizados pelo modelo binomial, mais

precisos serão seus resultados, mas também mais complicados serão os

cálculos. Na busca de uma fórmula fechada para avaliar opções, Fischer Black

e Myron Scholes desenvolveram. em 1970 e publicaram em 1973 (8LACK e

SCHOLES, 1973), um dos model<?sde apreciação de opções mais conhecidos

atualmente: o modelo Black -Scholes (8&S), que é o limite do modelo binomial

quando os períodos sucessivos são infinitesimais. A fórmula de apreciação de

opções assim obtida, é dada abaixo:

Co = N(dl)xSo -N(d2)xVP(X)

d, = In( P:;X) J + aJi
aJi 2

d
2

= d, - (j'Ji

VP(X) é o valor presente do preço de exercício, descontado à taxa livre de riscol~~

rj, So é o preço do ativo hoje, a é o desvio padrão do preço do ativo e t é o ' ...

tempo para a maturidade, durante o qual não há distribuição de dividendos.

função N(d) representa a probabilidade de que uma variável aleatória

distribuição normal padrão, N(O, 1), tenha um valor menor que

Algebricamente:



Em que !N(x;O;lj é a função densidade de probabilidade normal com média

zero e desvio padrão unitário.

2.7. A Paridade Put-Call

Até agora foram mostradas avaliações de cal/s. Ocorre que é possível

relacionar o valor de cal/s e puts através do mesmo princípio de replicação de

portfólio usado no item 2.5. Considere os seguintes portfólios:

• Portfólio A: uma ação S e mais uma put européia P sobre esta ação,

com preço de exercício X;

• Portfólio B: uma cal/ européia C sobre o mesmo ativo da pt:Jl, com a

mesma data de maturidade e o mesmo preço de exercício, mais um

empréstimo à taxa livre de risco de valor igual ao preço de exercício X,

cujo pagamento deve ser recebido na data dEJmaturidade da cal/ e da

put.

A Tabela 3 mostra que, na data de, maturidade T das opções européias, o valor

de qualquer destes dois portfólios é exatamente o mesmo:

• X, se o preço da ação cair abaixo do preço de exercício;

• ST, que é o próprio valorda ação caso seu preço seja maior que o preço

de exercício, e neste caso, Sr = S/.
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Valor hoje Valor na maturidade. Situações:

«
.Q
-o
toa..

So

oPo

co
o

=õ
toa..

Valor presente de X, VP(><). XX

Co o S/-X

xValor de ambos os portfólios

Tabela 3: A paridade put-call para opções européias através da replicação de portfólios.

Na figura abaixo são mostrados dois gráficos com o valor da cada um dos

portfólios (linha cheia) e seus componentes (linhas tracejadas) em função do

valor do ativo S na data de maturidade, mostrando graficamente como os dois

portfólios produzem os mesmos resultados, independentemente do valor de Sr:

X

..//:.- Valor da call

Valor do
Portfólio A

Valor do
Portfólio B

X
I~

1------=-----<.. -:..:::. ...- Valor do
./ empréstimo

....

.,"::'<"
......

•..... . ...- Valor da put
..........•

X X
Figura 22: Apresentação gráfica da paridade put-call para opções européias ..

Dessa forma, a lei do preço único nos permite concluir que, para opções

européias de mesma maturidade, i mesmo preço de exercício e mesmo ativo

subjacente, vale a relação:

So + Po = Co + VP(X)

Ou por outra:
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Em que a taxa livre de risco ri está de acordo com a medida de tempo

representada por T. No caso de opções americanas que não pagam

dividendos, como Pamencana > Peuropéiai a paridade put-call fica:

. I

2.8. Mais Sobre o Modelo Binomial

,

Apesar de ter uma fórmula fechada, o modelo B&S é menos flexível pois já

embute considerações sobre o modelo estocástico do ativo subjacente. A

elaboração matemática de outros. modelos, com outras suposições sobre o

ativo subjacente, foge ao escopo deste trabalho." No entanto, graças às

facilidades computacionais de que dispõem hoje a maioria dos. profissionais

financeiros, modelos t.inorniais " de tamanhos adequados" podem ser criados

e resolvidos convenientemente com softwares comerciais, como o Excel™, e

levam a resultados bastante satisfatórios quando elaborados criteriosamente.

Destarte, o modelo binomial será detalhado em seguida, e constituirá a

principal ferramenta de apreciação das opções reais discutidas no Capítulo 3.

Boa parte dos conceitos necessários para compreender e utilizar o modelo

binomial já foi discutida, restando' sistematizar um procedimento de cálculo.

Para tanto, considere o seguinte modelo para o preço do ativo subjacente 8:36

33 Uma boa referência para um estudo posterior sobre o assunto é DIXIT e PINDYCK(1994).
34 O modelo binomial de apreciação de opções foi inicialmente proposto em COX, ROSS e
RUBINSTEIN (1979). .
35 Nem tão pequenos que sejam muito imprecisos, nem tão grandes que tragam complicações
desnecessárias, sem melhoras significativas para os resultados.
36 Por uma questão de simplicidade, não iestamos fazendo distinção entre o sfmbolo utilizado
para o valor real do ativo e para a variável aleatória que o modela. A distinção é feita pela texto,



1 - P
80

1-p

Esta árvore de decisão indica que o valor final em T = 2 depende de que

"caminho" as realizações de S tornaram. A cada passo, S pode sofrer uma

variação zíó", com uma probabilidade p, passando, por exemplo, de So para S]+;

ou ainda uma variação .Ll.), com: uma probabilidade (J - p), passando, por

exemplo, de S]- para S2--. A natureza (aditiva ou multiplicativa, por exemplo) e

o valor destas variações, quando realizadas em um grande número de passos,

determinam uma distribuição de probabilidades para a variável aleatória S, e a

aderência desta distribuição ao comportamento real do ativo determina a

qualidade dos resultados obtidos com o modelo binomial.

Como exemplo, detalharemos a modelaqern de uma variável aleatória com

distribuição íoq-normal." que é uma boa aproximação da distribuição dos

preços de muitos ativos negociados em bolsa. Nesse caso, a variação é

multiplicativa, e a árvore fica:

37 Para mais informações sobre a distribuição log-normal e suas aplicações consulte
AITCHISON e BROWN (1957). :
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Soad

1-p

Os valores a e d representam os fatores de acréscimo ou decréscimo do valor

de S, que se aplicam com probabilidades p e (1 - p), respectivamente, a cada

passo. Para que a distribuição final seja log-normal, é possível mostrar que:38

a = ea,[i;i

d = 1. = e -a,[i;i
a

Aqui, a é o desvio padrão do ativo subjacente S e Lit é o intervalo de tempo
,

entre um passo e outro do modelo, definido em função do período utilizado

para taxa de juros rf considerada, (por exemplo, se a taxa de juros for anual, Lit

= 0,25 representa um trimestre).

Para variações multiplicativas, a probabilidade p, obtida quando da discu~ao

sobre a avaliação neutra ao risco (item 2.5), assume a forma:

38 Veja COX, ROSS e RUBINSTEIN (1979).
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É importante ressaltar que a taxa de juros considerada, rj, deve a taxa de juros

para o período de t = O a t = T (maturidade).

Supondo que a maturidade ocorre após o segundo passo (em T = 2) e que não

há distribuição de dividendos, os valores de uma call CT e de uma put PT serão:

Soa

Co = VP[E(CT)]
Po = VP[E(PT)]

Soa2

CT = Max(Soa2 - X; O)
PT = Max(X - Soa2

; O)

Soad
CT = Max(Soad - X; O)
PT = Max(X - Soad; O)

Sod2

CT = Max(Sod2 - X; O)
PT = Max(X - Sod2

; O)

Para obtermos finalmente P o e Co, basta descontarmos os possíveis resultados

a valor presente pela taxa rj, ajustada para o período de cada passo,

ponderadas as probabilidades pe cada ramo da árvore. Isto equivale

exatamente a calcular o valor presente da esperança matemática de resultado

da call ou da put, de acordo como modelo de probabilidades expresso pela
i

árvore acima. Vamos a um exemp~onumérico:

$50Valor do ativo subjacente hoje (So)

Volatilidade do ativo subjacente (o)

'.: Taxa de juros (ri)

20%

10% a.a.

Tempo para maturidade (1) 6 meses (cada passo terá 3 meses: L1t = 0,25)

Preço de exercício (X)
$50
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Para estes valores, teremos:

a = e a,{M = eO,2,j0,25= 1,105171

d = ~ = 0,904837
a

= (1+ 10%)3/12 - 0,904837 = 0.595389
p 1,105171- 0,904837 '
l-p=0,404611

E a árvore:

80 = 50,00
Co = 3,74
Po = 1,41

=42,24~
= O,O~ ~
= 3,58

Como ilustração, os cálculos para a call foram:

82++ =61,07
CT++ =11,07
p/+ = 0,00

82-+ = 50,00
CT-+ = 0,00
PT-+ = 0,00

C+ = pC;+ + (1- p)C;-+:
I (1+ ri )3/12

C- = pC;+ + (1- p)C;-
] (1+ ri )3/12

. < '" + - pCr + (1- p )C]-
Co =VP[E(Cr)]=VP(pC] +(I-p)C])= 3/12""-

. (1+ ri)

Os cálculos para a put são análogos. Veja que, como cada passo tem du

de 3 meses e a taxa de juros é anual, o fator de desconto a valor prese



cada passo não é 1/(1+ rf), mas 1/(1 +rf )3/12, que é um desconto adequado

porque, aplicado 4 vezes durante os 4 trimestres do ano, equivale à aplicação

de uma vez o fator de desconto anual: [1/(1+ rf )3/12 r = 1/(1+ r,). No exemplo, a

taxa de juros é anual e a maturidade ocorreu em 6 meses. Idealmente,

devemos procurar taxas de juros esperadas até a maturidade, pois refletem

melhor as expectativas dos investidores no período de interesse.

Resumindo, estas são as fórmulas mais importantes para utilização do modelo

binomial para apreciar uma opção sobre um ativo modelado como uma variável

aleatória com distribuição log-normal:

a
k-d

p=--
a-d

~o = ~}J[~(~t)]

}Jo = ~}J[E(}JT)]

Aqui, k representa o valor do dinheiro no tempo, considerado o período de um

passo da árvore binomial, ou seja, :é a relação, a preços dados pelo mercado

de capitais, entre o dinheiro amanhã (após o passo) e o dinheiro hoje: Dapós =

kDhoje•

É preciso ficar claro, entretanto, que não é necessário utilizar os valores a e d

dados aqui, nem utilizar variações multiplicativas. Estas premissas foram

\utilizadas como exemplo para que fique claro o que está por trás do modelo

B&8, já que o modelo binomial com variações multiplicativas a e d nos valores

dados acima converge para B&8 na medida em que são utilizados mais e mais

passos.

De fato, a possibilidade de usar variações tanto aditivas como multiplicativas e

de diversas magnitudes confere ao: modeio binomial grande flexibilidade,. sem
: ' di~

que seja necessário recorrer à matemática dos processos estocásticos. Esta

flexibilidade é particularmente útil no caso de opções reais, quando o ativo
I

subjacente não é uma ação negociada em bolsa e cujo comportamento nem
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sempre pode ser modelado como uma variável aleatória log-normal. Através de

símulações," é possível ver como as definições usadas no mode1h binomial se

refletem na distribuição de probabilidades do ativo modelado e escolher a mais

representativa.

2.9. A Questão dos Dividendos

Já foi visto que os dividendos influenciam o valor das opções (aumentam o

valor de uma call e diminuem o de uma put). Para quantificar esta influência é

preciso fazer uma compensação no valor do ativo subjacente, equivalente à

distribuição de resultados. Como a compensação depende dos valores

previstos para pagamento de dividendos, ela só será precisa quando há uma

definição clara de como serão distribuídos estes dividendos.

No modelo binomial a compensação é feita reduzindo-se o preço do ativo

subjacente no passo seguinte à distribuição dos dividendos, em um valor igual

aos dividendos pagos por ação. No modelo 8&S, basta subtrair do valor de So o

valor presente dos dividendos distribuídos, descontados à taxa livre de risco, e

utilizar:

T D'
S. = S _" IVi

o .ajustado o c: (1 .)i
i=O + ri

Lembrando que a taxa rf a ser usada é a taxa de cada período de distribuição

de dividendos considerado. Se houver distribuições especiais em períodos

fracionados, a taxa deve ser ajustada para refletir o menor intervalo de tempo.

39 A simulação nada mais é do que calcular o valor final da árvore binomial diversas vezes,
utilizando, em cada repetição, um caminho escolhido aleatoriamente conforme as
probabilidades p e I - p: a cada passo é aplicado um aumento a com uma probabilidade p ou
uma diminuição d com uma probabilidade I - p. Após um número suficiente de repetições o
histograma do resultado final da árvore tenderá à sua função densidade de probabilidade. Veja
mais alguns comentários sobre simulação no item 3.3, página 75.
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CAPíTULO 111

OpÇÕES REAI.§
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3. Opções. Reais

Nos capítulos anteriores já foram introduzidos os conceitos elementares mais

importantes da teoria de opções reais, incluindo a apreciação de opções

financeiras, de cuja analogia vem a apreciação de opções reais. Neste capítulo

será discutida a identificação das opções reais em seus diversos tipos e a

avaliação de investimentos por opções reais, propriamente dita.

3.1. Onde Estão as Opções Reais

o primeiro problema ao tentarmos incorporara flexibilidade nas análises

financeiras é identificar onde estão as opções reais a serem avaliadas. Estas

surgem quando:

i) Uma decisão gerencial (operacional, tática ou estratégica) pode ou

não ser tomada, dependendo de um fator incerto;

ii) Dá-se margem a que um terceiro, cujas atitudes influenciam o valor

do projeto ou empresa, tome esta decisão.

Em i), a empresa ou o projeto deve ser avaliado incluindo o valor da opção, e

em ii), a empresa ou o projeto deve ser avaliado como tendo emitido uma

opção. Exemplos de i):

• Aquisição de uma concessão para exploração de petróleo. A decisão

gerencial de investir na exploração pode ou não ocorrer dependendo de

um fator incerto: o preço do petróleo;
"),,..,

• Abandono de um projeto mal sucedido. Se um projeto for iniciado e

provar-se incapaz de atingir os objetivos estipulados, é possível evitar

mais prejuízos tomando-se a decisão de abandonar o projeto.
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Exemplos de ii):

• Investir em um serviço ou produto inovador que não é protegido por

patente. Dá-se margem a que concorrentes invistam no mesmo broduto
.' '-;,

(reduzindo a participação de mercado do pioneiro) e o fator incerto é o

sucesso do produto;

• Conceder a clientes a opção de devolução de produtos dentro de um

determinado prazo. Se estes produtos forem bens de capital vendidos

via financiamento, o fator de incerteza pode ser a taxa de juros: os

clientes irão preferir alugar os bens em vez de contrair financiamentos

com a perspectiva de aumento nos juros.

Um pouco de reflexão sobre os itens i) ~ ii), ponderadas as crescentes

incertezas que desafiam gerentes e agentes decisores de um modo geral, leva

à conclusão de que a existência de opções reais deve ser, de fato, muito

comum. Neste contexto, além de identificar opções reais, faz-se necessário

saber quando elas são relevantes, tornando a sua identificação e avaliação um

esforço válido. COPELAND e ANTIKAROV (2001, p. 13-16) argumentam que o

valor da flexibilidade gerencial pode ser inferido a partir da análise de duas

dimensões: qual a capacidade de reagir a informações novas e a probabilidade

de que tais informações sejam recebidas.

A chance do recebimento de informações relevantes diz respeito à incerteza

relacionada à tomada de decisões. A manifestação desta incerteza pode ser

através do preço de um insumo ou produto, do nível de sucesso de um projeto,

da evolução tecnológica ou de urna situação macroeconômica, só para citar

alguns poucos casos. Em uma situação de pouca estabilidade, a cada instante

uma informação nova pode surgire alterar o rumo decisório. Como vimos, a

volatilidade aumenta o valor das opções, inclusive das opções reais embutidas

nos projetos.

A capacidade de reação ao recebimento de novas informações tem a ver com

a própria existência das opções reais, já que quem não pode reagira uma

informação e "exercer" urnaopção (isto é, tomar uma decisão baseada na

informação), de fato não possui a opção. Tal capacidade pode ser vista tanto
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como a possibilidade ou impossibilidade prática de responder a uma

determinada informação, como a competência da gerência e da estrutura

empresarial em detectar e reagir tempestivamente às mudanças. Neste último

sentido, uma empresa competente em gerenciar mudanças naturaímente terá
'I

mais valor que uma menos competente, em uma proporção tanto maior quanto

maiores forem as incertezas do meio, pois se apropria de um maior número de

opções reais.
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Figura 23: DimensõeS do valor da flexibilidade.

A Figura 23 indica que a flexibilidade gerencial tem mais valor, e portanto a

análise por opções reais pode fazer maior diferença, quando há muita incerteza

envolvida, e quando a gerência tem alta capacidade para responder a esta

incerteza.

Adicionalmente, é preciso considerar que a existência de opções tem pouca

chance de mudar o resultado de avaliações muito negativas ou positivas. Um

projeto com muito valor, avaliado via FCD (ou seja, com um retorno bem acima

do custo de. oportunidade cobrado), dificilmente será rejeitado por

considerações sobre opções reais, da mesma maneira que projetos muito ruins

(com um retorno muito abaixo do custo de oportunidade), não têm chance de

se tornarem atrativos apenas pela inclusão de opções reais.
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No entanto, alguns projetos apresentam um VPL ligeiramente negativo, vis-a-

vis o volume investido, mas há a sensação de que os ganhos estratégicos

compensam o investimento. Outros, podem apresentar resultados ligeiramente

positivos, mas não há certeza de que os objetivos valem o esforço,' Nestes

casos a avaliação por opções reais pode fazer grande diferença.

É importante ressaltar, especialmente para os objetivos deste trabalho, que a

noção de onde podem surgir opções reais relevantes, além de como

identificá-Ias e avaliá-Ias, não é importante apenas para a avaliação de

projetos, mas para a definição de termos contratuais. Como veremos no

Capítulo 5 para o caso particular de contratos de project finance, cláusulas

contratuais podem tanto criar como destruir opções e a negociação destes

contratos é mais eficiente'" se tais opções forem observadas e levadas em

conta pelas partes. No exemplo que foi dado sobre a concessão de uma opção

de devolução a clientes, esta opção tem tanto mais valor quanto maior a

incerteza e num ambiente volátil pode causar sérios prejuízos à empresa que

subestimar seu valor ao definir os termos contratuais com seus clientes.

Considere um outro exemplo: um fundo de priva te equity analisa fazer um

aporte fixo por uma parte determinada do capital de uma empresa com boas

perspectivas de crescimento. O valor do aporte e a correspondente

participação a ser adquirida no capital da empresa foram definidos por FCD. Se

o fundo exigir, contratualmente, que tenha exclusividade no investimento por

seis meses, e que só fará o valor total do aporte caso algumas condições

sejam satisfeitas, de fato a empresa está concedendo, de forma absolutamente

gratuita, uma opção de compra ao fundo. Por outro lado, se a empresa

considerar que não terá alternativa de financiamento a não ser o fundo,

desprezar o aporte significa conceder uma opção de compra aos concorrentes

sobre os fluxos que poderiam ser gerados pela expansão do negócio.

É claro que não é posslvel.pefinir de antemão o será a melhor para a empresa,

mas fica fácil perceber que as considerações sobre opções reais podem fazer

muita diferença na negociação e definição das obrigações contratuais de cada

40 Tanto no sentido de Pareto como do ponto de vista da proteção individual de cada uma das
partes, levando-se em conta a possibilidade de comportamento oportunlstico.
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uma das partes, bem como na percepção do valor destas obrigações. O papel

relevante das opções reais na negociação de termos contratuais é muitas

vezes negligenciado.

3.2. Tipos Mais Comuns de Opções Reais

Como forma de organizar o estudo e a apreciação de opções reais e facilitar a

própria identificação destas opções, convém classificá-Ias em espécies ou tipos

que guardem características comuns.

É possível encontrar na literatura as mais diversas classificações," e

ocasionalmente novos tipos de opções reais são apresentadas e descritas.

Adotaremos a classificação usada por COPELAND e ANTIKAROV (2001, p.

12-13), por ser suficientemente completa sem deixar de ser sucinta:

• Opção de diferimento: é a opção de adiar um investimento até que se

resolva a incerteza relacionada à decisão de investir ou se esgote o

período da janela de investimento. Assemelha-se a uma call americana.

• Opção de abandono: trata-se da desistência de um projeto e sua

liquidação por um valor residual. Assemelha-se a uma put americana.

• Opção de expansão: é a opção de aumentar o investimento em um

projeto que se provou suficientemente rentável ou com perspectivas de

crescimento atrativas. Assemelha-se a uma call americana.

• Opção de contração: é a possibilidade de venda de uma parte do

projeto por um preço fixo, reduzindo o investimento. Assemelha-se a

uma put americana.

41 Veja, por exemplo, TRIGEORGIS (1995, p. 3-4), que apresenta uma extensa lista de opções
reais e as publicações onde primeiro foram descritas, LOPES (2001, p. 93-115), que chega a
descrever um novo tipo de opção real, BRASIL (2002, p. 172), BREALEY e MYERS (2000, p.
620-629) e COPELAND e ANTIKAROV (2001, p. 12-13).
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Estas espécies representám as opções reais mais elementares, podendo ser

modeladas como simples cal/s ou puts americanas. Arranjos contratuais ou

situações específicas podem introduzir restrições que as tornem opções

européias. Opções reais mais complexas incluem:

• Opção de conversão: é a opção de se alternar entre modos de

operação diferentes, em termos dos insumos utilizados, do que é

produzido ou mesmo da condição de estar produzindo ou não.

Assemelha-se a um portfólio de puts e cal/s.

• Opção composta: é aquela que depende do resultado de outras

opções, como por exemplo, a execução de um projeto por fases em que

as opções sobre uma fase seguinte dependem das opções de

diferimento ou abandono sobre as fases anteriores.

• Opção arco-íris: trata-se da opção que possui múltiplas fontes de

incerteza e não apenas aquela relacionada a um único ativo subjacente.

De fato, excluídas as simplificações naturais dos modelos, as opções

arco-íris são a maioria, pois raramente há uma única fonte de

volatilidade afetando decisões gerenciais.

Quanto mais complexo e preciso o modelo desejado, mais próximas de

compostas arco-íris serão as opções modeladas, mas para muitos casos o

preço da complexidade não é compensador, sendo cabíveis simplificações

para que se recaia nos casos mais simples.

3.3. Avaliação de Investimentos por Opções Reais

f!, A forma mais simples de abordar a avaliação de projetos por opções reaIsjé,.,

fazê-Ia em duas etapas."

I

42 Há uma série de considerações adicionais e sofisticações do modelo básico que é discutido
a seguir, mas este requinte não é necessário aos objetivos deste trabalho. Para uma discussão
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i) Avaliação tradicional por técnicas de FCD;

ii) Identificação e avaliação de opções reais a serem incluídas no valor

final.

A avaliação inicial por FCD é necessária porque representa a parte do valor

que não considera a flexibilidade gerencial, a ser incorporada em seguida pela

avaliação das opções reais. Adicionalmente, com freqüência o ativo subjacente

sobre o qual é exercida a opção é o próprio valor do projeto." Como vimos, a

simulação e a modelagem por árvore de decisão incluem elementos de

incerteza ao valor do projeto, mas não apreciam corretamente as opções que

decorrem desta incerteza. De qualquer maneira, a variância do resultado

esperado para o projeto precisa ser estimada, pois como também foi visto, o

valor das opções é tanto maior quanto mais volatilidade estiver em jogo.

o valor final de um projeto será, então, a soma do valor obtido por FCD mais o

valor das opções reais:

VTOTAL = VFCD + VOR

A avaliação por FCD segue a metodologia tradicional, incluindo árvore de

decisões para incorporar as incertezas, abrindo caminho para o próximo passo

que é modelar VFCD. Uma alternativa é admitir uma distribuição log-normal e

utilizar diretamente a avaliação de VOR por 8&S. Neste caso, é necessário

apenas estimar o desvio padrão de VFCD, o que pode ser feito através de

comparação com outros projetos semelhantes, comparação com empresas

negociadas em bolsa que invistam em projetos de mesmo perfil, ou através de

simulações de Monte Carlo. Estas simulações nada mais são do que diversas e

sucessivas avaliações em que valores críticos do projeto (valores cujas

variações podem alterar sensivelmente o resultado final, como o valor do

WACC por exemplo) são substituídos, a cada repetição, por valores escolhidos

aleatoriamente segundo a distribuição probabilística estimada para estes

prática bastante completa, incluindo técnicas de simulação e modelagem via Excel™, veja
COPELAND e ANTIKAROV (2001).
43 Eventualmente, há uma dependência clara e bem definida entre o valor do projeto e um outro
elemento de incerteza, como por exemplo o preço de um produto ou insumo. Nestes casos, a
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valores críticos. A figura abaixo mostra o diagrama de uma simulação de Monte

Carlo:

Geração de valores aleatórios para as variáveis críticas (por
exemplo: entradas de caixa,saídas de caixa e custo de capital),

conforme as estimativas de suas distribuições probabilísticas

+ ~ 1
Distribuição Distribuição Distribuição

probabilística probabilística probabilística
estimada para a estimada para a estimada para a

variável V1 variável V2 ••• variável v;
I'

I

I I
IL i iA LI

I iI I I
I I

II
,

i
i: I I

Valor aleatório
gerado para V1

Valor aleatório Valor aleatório
gerado para V2 gerado para v;

'r
Cálculo de Vrco:

VFCO= f(V1, V2, ... ,vn)
..•.

Número suficiente de
realizações de VFCO ?

NÃO:
Repete-se a
simulação

SIM:
É gerada uma
estimativa da

distribuição de VFCO

Figura 24: Diagrama de uma simulação de Monte carío.

Existem softwares específicos para realizar este tipo de simulação, como o

CRYSTAL BALL TM,mas o mesmo resultado pode ser obtido através de

programação, como por exemplo, em VBA para EXCEL™.44 Após diversas
<,

modelagem deste outro elemento de incerteza pode ser usada na definição do exercício ou não
das opções. "
44 Para saber mais sobre simulação, veja HERTZ (1964), com a proposição inicial do método
de simulação de Monte Carlo, e BREALEYe MYERS (2000, p. 268~282), com uma visão geral
de suas possibilidades e limitações. '
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simulações, é possível reproduzir na variável final VFCD o efeito de todas as

incertezas das outras variáveis e calcular um desvio padrão estimado.

Da mesma forma, quando a modelagem do projeto envolve árvore de decisões,

a simulação também pode incluir a escolha de um caminho através da árvore,

de acordo com realizações aleatórias das incertezas, dadas as probabilidades

estimadas para cada realização, o que permite verificar o efeito destas

incertezas e escolhas na função densidade de probabilidade de VFCD• Se esta

função não puder ser adequadamente modelada por uma distribuição log-

normal (quando for bimodal, por exemplo), é possível modelar a evolução de

VFCD através de passos, a cada um correspondendo acréscimos e decréscimos

a e d (aditivos ou multiplicativos), com probabilidadesp e 1 - p, procedendo-se,

por fim, à avaliação segundo o método binomial.

Tanto na avaliação por 8&S como pelo método binomial, tomaremos proveito

da analogia que existe entre as opções reais e as opções financeiras, conforme

a tabela abaixo:

Valor do ativo subjacente (S) Valor do projeto VFCO

Volatilidade do ativo subjacente (as) Desvio padrão de VFCO estimado por simulação

Taxa de juros (rI) Taxa de juros (rI)

Tempo para maturidade (T) Janela de investimento/desinvestimento

Preço de exercício (X) Investimento (cal/) IValor residual (put)

Distribuição de dividendos (D) Caixa retirado do projeto

Tabela 4: Elementos correspondentes entre opções reais e opções financeiras.

o ativo subjacente S é normalmente o valor do projeto VFCD,· que representa a

fonte de incerteza. Os dlvidendos:e a volatilidade são dados, claramente, pelo

caixa que os sócios deixam de reinvestir no projeto e pelo desvio padrão

estimado para VFCD, respectivamente.
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o preço de exercício X é o valor do investimento para o caso de opções reais

que se assemelham a calls (ao investir, estamos exercendo a opção de

expandir, por exemplo) e o valor residual do projeto para o Caso de opções

reais que se assemelham a puts (ao vendermos o projeto e recebermos o valor

residual, estamos exercendo uma opção de abandono, por exemplo).

o tempo para a maturidade é o período em que a opção pode ser exercida

(opção americana) ou até que possa ser exercida (opção européia). Em alguns

casos este tempo estará definido contratualmente, como no caso de

concessões, mas na maioria das vezes deverá ser estimado, correspondendo

ao período depois do qual se acredite ser possível (ou durante o qual se

acredite ser possível) investir ou abandonar um investimento.

Os exemplos que se seguem demonstram como são feitas algumas avaliações

incluindo opções reais. Mesmo se tratando de exemplos simples e hipotéticos,

são bastante ilustrativos e refletem bem o conceito essencial da avaliação por

opções reais: capturar o valor da flexibilidade gerencial. Adicionalmente, apesar

de não abordarem sofisticações como a avaliação de opções arco-íris ou

técnicas de simulação, são aproximações úteis e plausíveis para diversos

casos práticos ou até para discussões preliminares de casos mais complexos.

Opção de Expansão

Uma empresa brasileira está considerando a possibilidade de investir na

produção de sementes transgênicas, resistentes a pragas tropicais. Com base

em projeções do mercado para este tipo de produto e nas estimativas de

investimento, despesas e custos, o departamento financeiro da empresa

levantou o seguinte fluxo de caixa para a o projeto de desenvolvimento e

produção da primeira geração de sementes transgêhicas:
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(Milhé)esdeR$) 2003 ·2004.' 2005·· 2006;. 2007': . .2008;,; 2009
Receita líquida 30,0 40,0 70,0 70;0 50,0 40,0 0,0
-Custo dos produtos vendidos 14,0 18,0 30,0 30,0 22,0 18,0 0,0
Lucro bruto 16,0 22,0 40,0 40,0 28,0 22,0 0,0
-Depreciação total (não há dep. no custo) 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
-Despesas gerais e administrativas 1,0 2,0 4,0 4,0 3,0 2,0 0;4
Lucro operacional 4,4 9,4 25,4 25,4 14,4 9,4 -11,0
-Impostos sobre o lucro 0,0 0,0 8,4 8,4 4,7 3,1 0,0
Devolução da depreciação 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
-Investimento 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 '0,0 ,0,0
-Vanação do capital de giro 0,0 3,0 10,0 0,0 -8,0 -5,0 0,0
Fluxo livre de caixa -70,0 17,0 17,6 27,6 28,3 21,9 -0,4VPL -5,3
WACC 20%

Tabela 5: Projeção de caixa parao investimento na primeira geração de sementes.

A empresa já trabalha com biotecnologia e cobra de seus projetos um custo

médio ponderado de capital (WACC) de 20%. Para este WACC, a análise por

FCD recomendaria que o projeto não fosse levado adiante, dado o VPL

negativo em mais de R$ 5 milhões. Por outro lado, a administração da empresa

sente que este projeto é estratégico: há uma grande incerteza quanto ao

sucesso de sementes transgênicas, tanto em função de questões

mercadológicas quanto regulatórias, mas se tudo der certo, o pioneirismo pode

valer à empresa uma grande e importante fatia do mercado. A empresa deve

seguir a orientação do seu departamento financeiro e ignorar o projeto, ou

seguir os instintos da administração e tomar uma decisão ~estratégica?

Numa interpretação por opções reais as duas coisas não precisam estar

separadas. A análise por FCD descontado não está incluindo a possibilidade

de que a empresa venha a expandir seus negócios quando se resolverem as

incertezas. Com base na experiência .da empresa com outros produtos

inovadores e no conhecimento dos processos regulatórios brasileiros, estima-

se em 3 anos já será possível ter uma idéia mais clara do tamanho do mercado

e do encaminhamento das questões legais. Desta forma, investir agora é como

adquirir uma opção de expansão do projeto, ou seja, uma opção de compra

sobre os fluxos gerados pelo investimento numa segunda geração de
',~,,,-,;'...

sementes, que só poderá ser exercida se ê! empresa investir agora na primeira

geração. O preço do pioneirismo, neste caso, é mais que uma metáfora: ele é

muito bem definido e dado pela opção de expansão do projeto que a empresa

adquire ao fazer o investimento hoje.
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Dada esta nova perspectiva, a administração solicitou ao departamento

financeiro uma avaliação que considere a possibilidade de duplicação do

projeto em uma segunda geração de sementes transgênicas, num investimento

a ser feito após 3 anos, em 2006.

o departamento financeiro levantou então uma projeção dos fluxos de caixa de

uma duplicação do projeto a partir de 2006:

(Milhões deR$) 2003 ..• 2006 2007 .2008 ...2009· 2009 ..2009 2009
Valor do desencaixe para a expansão -140,0
Fluxos de caixa gerados pela expansão 34,0 35,3 55,3 56,5 43,8 -0,8
VPL dos fluxos gerados pela expansão 74,9

Tabela 6: Projeção dos encaixes e desencaixes da opção de expansão do projeto.

Como jávisto, a opção de expansão é uma call americana (de fato, a expansão

pode ser feita a qualquer tempo) sobre um ativo real (o ativo subjacente) que,

neste caso, são os fluxos advindos da expansão a partir de 2007 e que

possuem um valor presente So de R$ 74,9 milhões (descontados a 20% a.a.).

Para ter direito a tais fluxos, a empresa deverá fazer um desembolso de R$

140 milhões em 2..006,de modo que este é o preço de exercício X da opção de

expansão.

Com base em dados históricos de desvio padrão do valor de mercado de

outras empresas de biotecnologia e em simulações de árvores de decisão que

incluem reveses nas decisões regulatórias, o departamento financeiro estimou

o desvio padrão de So (representado por as) em cerca de 35%. Admitindo que o

valor presente da expansão tem uma distribuição probabilística log-normal e

que a taxa livre de risco ri é de1 0% ao ano, o valor da opção de expansão

pode ser dado através da fórmula de 8&S:

d, ~ ln( P:('X)) + ".fi ~ln( 140/~::0,1)3) + 0,35./3 ~ -0,258
a..fi 2 0,35.J3 2·.':

d, = d, - aJi = -0,258 -O,35.J3 = -0,864
N( -'-0,258) = 0,398
N(-0,864) = 0,194

E portanto, o valor da call que representa a opção de expansão será:
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140Co = N(d1)x So -N(d2)x VP(X) = 0,398x 74,9-0,194x = 9,4
(I + 0,1)3

Usando o nosso modelo de avaliação por opções reais, chegamos ao seguinte

valor total para o projeto:

VTOTAL = VFCD + VOP = -5,3 + 9,4 = 4,1

Ou seja, um valor positivo de H$ 4,1 milhões, justificando a intuição da

administração quanto ao valor estratégico do projeto.

Este exemplo é bastante ilustrativo porque traz dois aspectos que reforçam as

discussões anteriores. Em primeiro lugar, o projeto foi inicialmente rejeitado por

uma pequena margem (menos de 8% do desembolso inicial) e há uma situação

de grande incerteza em relação aos fluxos a serem gerados pela expansão.

Conforme a argumentação do item 3.1, este é o terreno ideal para que o valor

das opções reais mostre-se decisivo, exatamente como no exemplo que

acabamos de mostrar. Adicionalmente, a possibilidade de expansão não é uma

justificativa inventada para fazero projeto dar certo. Como se trata de uma

simples duplicação do projeto inicial, se este é ruim, a expansão deveria ser

duas vezes pior. O valor adicional que salvou o projeto veio da existência de

flexibilidade (expandir ou não) frente às incertezas: é melhor perder os R$ 5,3

milhões do investimento na primeira geração de sementes e garantir a

possibilidade de expandir o negócio se ele tiver sucesso do que simplesmente

não entrar no mercado de sementes transgênicas.

Opção de Abandono

I
&"diretoria de uma empresa industrial deve decidir sobre o investimento em;:.l<.,(

dois projetos mutuamente exclusivos trazidos à discussão pelos gerentes de

novos negócios. O primeiro deles, o projeto Seguro, trata-se de um n'
investimento em um produto com mercado quase certo e cuja análise por FCD ~

resultou em um VPL de R$ 8 milhões, com baixo desvio padrão.
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Já o segundo caso, o projeto Aposta, diz respeito a um novo nicho de mercado

para a empresa, ainda não explorado e bastante incerto. O VPL do projeto

Aposta é de apenas R$ 7 milhões, mas há grande volatilidade. Em uni cenário
,

otimista, o projeto Aposta pode render, a partir do ano seguinte, fluxos no valor

de R$ 13 milhões (valor do fluxo, a ser recebido no ano seguinte mais o valor

com respeito a este mesmo ano de todos os fluxos futuros). Por outro lado, se

o mercado não se empolgar tanto, é possível que o valor da geração de caixa

com respeito ao ano 1 mal alcance R$ 1 milhão. Felizmente, os ativos

utilizados no projeto Aposta não são específicos e acredita-se que, em caso de

insucesso, seria possível vender os equipamentos fabris pelo valor de R$ 5

milhões.

A diretoria já estava pronta a aprovar o projeto Seguro quando alguém levantou

a seguinte consideração: "O projeto Aposta pode não ser tão ruim. A

possibilidade de abandonarmos Q projeto por R$ 5 milhões nos dá uma certa

segurança contra um mercado árido e, por outro lado, podemos ganhar R$ 13

milhões! Será que não estamos esquecendo algo?"

De fato, o diretor financeiro reconheceu que havla aí uma opção de abandono

que não havia sido apreciada. Os R$ 7 milhões embutiam tanto sucesso como

fracasso levados adiante incondicionalmente. A flexibilidade gerencial, refletida

na possibilidade de encerrar o, projeto e recuperar o valor residual dos

equipamentos no pior caso devia ter valor. Como há apenas dois cenários

considerados, o diretor financeiro resolveu utilizar o modelo binomial para
,

tentar chegar a alguma conclusão ~ esboçou o diagrama da Figura 25.

A opção de abandono pode ser modelada como uma put com o valor atual Po

que se deseja apreciar. O projeto pode ser vendido pelo valor residual de R$ 5

milhões, queé o valor de exercício X, dependendo do valor do projeto S, que é

o ativo subjacente e vale So = R$ 7 milhões na data inicial. Espera-se que em

um ano já se tenha urna.perspectiva da reação do mercado e a incerteza esteja
••: .: ',- • ~ ,,- ," • J •• ,

resolvida. Assim, no ano 1, se o mercado for favorável o projeto valerá SJ + = R$

13 milhões, e a opção de abandono não será exercida, não valendo nada (PJ =
O).
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De maneira diversa, se o projeto não prosperar, valerá apenas S/- = R$ 1

milhão e a opção de abandono será exercida, valendo então

r; = Max(X -SI-;O) = R$ 4 milhões.

t = O ! t = 1

Sucesso, p

S1 = S1+ = 13
P1 = Max (X - S1+;O)

= Max (5 - 13; O) = O
Valor de So: 7

Po = VP[E(P1)]

= p(X-SÜ
1 + rf

Fracasso, (1 - p) S1 = S1- = 1
P1 = Max (X - S1-; O)

= Max (5 - 1; O) = 4

Figura 25: Avaliação binomial da opção de abandono no projeto Aposta.

Assim, se tudo der certo, o projeto aumentará de valor segundo um fator a =

1,86 = 13n'; e se der errado, diminuirá de valor segundo o fator d = 0,14 = 1/7.

Seguindo nosso modelo de avaliação binomial e admitindo uma taxa livre de

risco rl= 10% a.a., a probabilidade p de que tudo dê certo é:

(1+rJ)-d 11-014
p = =" = 0,56

a-d 1,86-0,14

Assim, o valor da opção de abandono será:

Po = VP[E(~)]= E(P1) = pxMax(X -st;O)+(l- p)xMax(X -Sl-;O) = 0,44x4 =1,6
(1 + ri) . (1 + rJ) 1,1

De modo que, para o projeto Aposta, VOR = R$ 1,6 milhões. O valor total-será:

VTOTAL = VFCD + VOR = 7 + 1,6,=fj,6

Com um valor total de R$ 8,6 milhões, contra R$ 8 milhões do projeto Seguro,

a diretoria resolveu por empreender o projeto Aposta.
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CAPíTULO IV

PROJ~C~TFINANCE

'i " ~.', .;,;., ,.'."
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4. Project Finance

Este capítulo pretende apresentar os principais elementos que definem um

project finance. Além disto, pretende-se discutir os principais métodos de

análise financeira utilizados para este tipo de operação, os arranjos contratuais

e as fontes de financiamento, e as justificativas para a adoção de um project

finance em detrimento de outras técnicas de financiamento. A partir da

apresentação sumária dos elementos básicos que compõem o project finance,

analisaremos a lógica do financiamento a fim de entender o que leva ao

investidor escolher o financiamento por project finance.

4.1. Apresentação dos Elementos Básicos de um Project Finance

De forma geral, o project finance é uma técnica de financiamento definida como

o processo de captação de recursos de investimento em que os financiadores'"

têm o fluxo de caixa do projeto como fonte primária, tanto para atender o

serviço do empréstimo quanto para fornecer o retorno sobre o capital investido
I

(FINNERTY, 1999). Desta forma, ainda que parcialmente, os títulos da dívida

do projeto dependem de sua lucratividade e do valor de seus ativos e os prazos

de vencimento da dívida e dos títu,los patrimoniais são projetados deforma a se

encaixarem ao fluxo de caixa do projeto.
I

A característica fundamental de um project finance é a existência do projeto

como entidade jurídica e economicamente separada da entidade patrocinadora

do projeto. Os patrocinadores oferecem direitos limitados sobre os fluxos de

caixa dos demais ativos que não fazem parte do projeto e a garantia do

empréstimo é feita ap~nas sobre ci~ ativos pertencentes ao projeto.

45 Os financiadoresdo projeto são os acionistas, na forma de uma entidade patrocinadora, e os
credores, na forma, por exemplo, deuma agência de fomento.
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o contrato de project finance é basicamente um acordo de compra da

produção do projeto entre as partes. Através dele, pretende-se que ao início

das operações haja recursos suficientes atender as despesas operacionais e o

serviço da dívida, mesmo que o projeto não tenha sido bem-sucedido. Ou seja,

o projeto deve possuir todas as condições para funcionar como uma entidade

econômica separada e viável, com a capacidade de geração de um fluxo de

caixa suficiente para o pagamento das dívidas.

O estabelecimento de um project finance depende da demonstração de que o
, ,

projeto apresenta viabilidade técnica e financeira, ou seja, os financiadores

precisam ser convencidos de que o projeto produzirá de acordo com o

planejado e que esta produção será comprada pelo mercado de forma lucrativa

para a nova empresa a ser estruturada. O estudo da viabilidade econômica

engloba ainda análise da lucratividade do projeto frente a obstáculos na sua

instalação, como atrasos no início das operações e flutuações nos preços

operacionais. Como nos planejamentos tradicionais, o projeto deve adequar a

necessidade de insumos ao seu fluxo de produção durante a vida útil

estabelecida pelo projeto.

As vantagens da adoção de um project finance em detrimento de um

financiamento tradicional com base no crédito da empresa referem-se às suas

características essenciais. Como as necessidades de recursos para a

instalação e início da operação do projeto são supridas por financiadores com

base na projeção dos fluxos de caixa futuros do projeto e a propriedade e

gerência do projeto são independentes dos patrocinadores, o project finance

promove não só um compartilhamento de risco entre as partes comprometidas,

mas também diversifica o risco operacional do projeto já que seu sucesso não

é dependente das condições da parte patrocinadora. Além disso, a execução

de project finance permite que os patrocinadores expandam sua capacidade de
I

investimento, pois a dívida associada pode ser projetada de forma a não onerar
i

os balançossaessibilitando ainda,um nível de ,alavancagerTl' financeira superior:'

ao alcançado em financiamentos tradicionais. Assim, o financiamento por

project finance mostra-se adequado a projetos sustentáveis que necessitam de

um grande aporte de capital para sua execução.
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4.2. A Racionalidade do Finàmciamento por Project Finance

As análises de SHAH e THAKO:R (1987), ainda que tenham sido reaüzadas

tendo por base um número reduzido de projetos", explicam a racionalidade

que leva a adoção do financiamento por project finance em projetos associados

a grandes aportes de capital e i alto risco. A análise elaborada por CHEN,

KENSINGER e MARTIN (1989), completando a abordagem de Shah e Thakor,

documenta a utilização de project/inance em projetos de co-geração, em geral,
' : .

de médio porte e baixo risco. Apesar das diversas abordagens sobre project

finance, alguns aspectos comuns podem ser estabelecidos:

i) o projeto é estaQelecido como uma empresa jurídica e

economicamente separada de sua mantenedora;

ii) as partes contratantes tornam-se proprietários de uma parte do

projeto (shareholder~), dividindo os riscos;

iii) ~ empresa criada pelo projeto participa de uma série de contratos

que atuam nadi;stribuição dos riscos entre as partes

(financiadores, mantenedores, fornecedores e consumidores);

iv) os arranjos contratuais permitem que o capital necessário pelo

projeto seja provido! tanto através de dívida bancária quanto

outros formas de empréstimo.

Assim, faz-se necessário o estabelecimento de contratos entre as partes

envolvidas para o seu sucesso que não se referem apenas à manutenção dos

fmanciamentos" E para isto, é prectso que as partes envolvidas esperem

alcançar benefícios financeiros com a sua participação.

46 Apesarde relevantes. Um dos projetos aneüsados pelos autores é o do Eurotúnel.
47 Veja WORENKLEIN (1981), quê a borda: a necessidade de contratos de compra de produção
do projeto ou de fornecimento de insumos. :
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Separação Jurídica e Econômica do Projeto

Nas empresas tradicionais, os gerentes detêm vantagens associadas ao

controle que não podem ser repassadas através ·de contrato. Estas vantagens

incluem a possibilidade de decidir sobre questões corporativas como o destino

dos fluxos de caixa e o investimento em projetos. Este poder de decisão pode

levar à escolha de opções que beneficiem interesses pessoais em detrimento
: .

dos interesses dos acionistas. ~Os administradores nem sempre tomam

decisões respeitando os interesse dos acionistas (problemas de agente-

principal).

Segundo a abordagem de CHEMMANUR e JOHN (1992), a inter-relação

existente entre estrutura organizacional, corporativa e financeira determina a

adoção de estruturas diferenciadas de endividamento. Neste modelo, as

variáveis-chaves são a capacidade de financiamento do projeto e a capacidade

de gerenciá-lo. A combinação de diferentes níveis destas duas variáveis

determina a adoção de perfis diferenciados de ge~tão do projeto e de

estruturação da dívida. Dentro desta perspectiva, podem-se analisar as

situações em que a estruturação de contratos de financiamento através de

project finance é a opção escolhida.

O financiamento através do project finance implica na adoção de uma estrutura

organizacional diferenciada. EI1'1 primeiro lugar, a identidade jurídica

proprietária é definida pelo projeto, tendo, portanto, uma existência limitada.

Em segundo lugar, o projeto distribui os fluxos de caixa para os seus credores
I

e investidores e são estes que decidem sobre o destino destes fluxos de caixa.

Estas características do project fiJance, relacionadas à existência do projeto
I

em separado de seus patroclnadores." podem se reverter em vantagens

corporativas.

A forma organizacional possibilitada pelo project finance mostra-se relevante

em situações em que a manutençãO da qualidade gerencial, comparativamente

à concorrência, é comprometida. A utilização de uma entidade controladora

89



distinta pode otimizar a qerência dp projeto. Além disto, a capacidade gerencial

é analisada junto com a capacidade de financiamento do projeto.

Nas empresas que empreendem vários projetos, as estruturas organizacional e

financeira afetam a capacidade d,e controle da gerência. Se a empresa pode

financiar o projeto com recursos próprios e consegue manter seu controle

.gerencial, não haverá assunção de dívidas e nem restrição de credores ao

poder de decisão dos administradores. Se a empresa não conseguir manter os

projetos com os recursos próprios, ela recorrerá a diversas combinações de

endividamento e capital próprio. Quando a necessidade de contração de divida

combina-se à necessidade de capacidades gerenciais relevantemente distintas

para à execução dos diferentes projetos de uma corporação, a opção ótima

será de uma empresa em separado para gerir o projeto.

Diminuição de Custos de Agência,

Os custos de agência emergem das informações assimétricas e dos conflitos

de interesse entre acionistas e credores. Estes conflitos manifestam-se:

i) Nas decisões de investimentos;

ii) Na forma de pagamento de dividendos.

Como discutido por MYERS (1977), quando uma empresa está bastante
!

endividada os gerentes, atendendo aos interesses dos acionistas, podem vir a
!

rejeitar projetos economicamente, viáveis. Um caso extremo, mas ilustrativo, é o

de uma empresa que não tem como saldar suas dívidas sem um projeto cuja

execução está sendo considerada, mas tal projeto permitirá saldar as dívidas e

nada mais. Do ponto de vista da empresa, o projeto é viável, além de muito
,!,.\'f\"~':;': I, ·~"~:·:\.·Ll ~'; _,':; _ . ',r."

bom para os credores, mas do: ponto de vista estrito dos acionistas não há

qualquer ganho, pois nada lhes i compete como retorno pelo investimento e é

melhor procurar um outro projeto, provavelmente mais arriscado, que lhes

48 Para análise da questão, ver CHEMMANUR e JOHN (1992) e FINNERTY (1999).
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permita algum ganho. Os custos de agência surgem quando os credores

percebem esta tendência ao subiovestirnento. Como não é possível (ou é muito

caro) monitorizar projeto a projeto a ocorrência do sub investimento e a

assunção de maior risco pela empresa, configura-se uma assimetria de

informações entre acionistas e credores, e estes últimos tendem a elevar o

custo de novos empréstimos de modo geral como compensação. O custo de

capital adicional para o projeto é um custo de agência. Financiamentos na

forma de project finance individuàüzam projetos e os separam da empresa

original endividada. Como resultado, reduz-se o incentivo ao subinvestimento e

diminui bastante a assimetria de informações pela maior transparência,

praticamente eliminando os custos de agência. JOHN e JOHN (1991), que

modelaram este tipo de comportamento a partir das conclusões de Myers,

ressaltam ainda o efeito positivo dos ganhos fiscais sobre as despesas com
juros.

,

Também podem existir conflitos n:a distribuição de dividendos. Enquanto os

acionistas se beneficiam com a sua distribuição, os credores preferem que a

empresa conserve os recursos a, fim de diminuir o risco de inadimplência

(DAMODARAN, 2002b, p. 387).49 Quando a empresa funciona como uma caixa

preta com diversos projetos, novamente temos o problema de informação

assirnétnca e os credores não têm como saber se o pagamento de dividendos

é adequado à geração de caixa dos projetos ou se está comprometendo a
, /

capacidade de pagamento futura ida empresa. Se há suspeitas de que a
I

distribuição de dividendos põem em; risco o pagamento das dívidas, o custo de

agência surge na forma de empréstimos mais caros. Outra vez a transparência

da estrutura de project finance ajuda a reduzir este conflito e permite acriação

de regras contratuais satisfatórias a;credores e acionistas, cujo cumprimento é ~
verificável e exigível.

Em resumo, os diferentes interesses de acionistas e credores em situações de

i'! assimetria de informações resttinge as opções de in~~~ti~ento .~,ii"._,..~
i : .ír •

financiamento, acarretando custos ide agência e perda de flexibilidade nos)

" Há alguma discussão sobre a influência 6a distríbulção de dividendos no valo, da emp-'
(BREALEYe MYERS, 2000, capo 16), ma~ enquanto o pagamento de dividendos POdmãO: T ,
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contratos de financiamento, aumentando seus preços, isto porque os credores

embutem, suas expectativas (e desconfianças) de maiores riscos nas taxas

cobradas sobre a dívida. O custos de agência são tanto maiores quanto mais

difícil for a rnonitorização dos projetos (pela assimetria de informações) e

quanto mais sujeitos a riscos e, em especial, se os projetos forem de longo

prazo. O project finance, ao permitir que os credores tomem suas decisões de

financiamento para projetos particulares, reduz os custos de agência e

promove economias fiscais relacionadas ao pagamento de juros. Dessa

maneira, os interesses econômicos e financeiros de acionistas e credores

podem ser mais bem alinhados e a alocação da dívida entre a empresa-projeto

e seus credores pode ser feita de forma a maximizar o valor econômico,

respeitando o fluxo de caixa.

Alocação dos Fluxos de Caixa Líquidos

Em geral, quando a empresa decide investir em novos projetos, o fluxo de

caixa líquido proveniente da carteira de investimentos existentes é a fonte de

recursos, ainda que parcial. O destino do fluxo de caixa é decisão dos

administradores que nem sempre-se preocupam com os direitos dos acionistas.

Contudo, nem sempre os interesses dos acionistas são maximizados pelas

decisões dos administradores. Principalmente quando o investimento em novos

projetos é feito com a utilização dos fluxos de caixas líquidos, o que evita o

crivo mercado.

O project finance, ao distribuir todo o fluxo de capital aos investidores do

projeto, lhes dá o poder de controle destes fluxos. O controle pelos investidores

reduz os custos de agência associados às divergências de interesse 'ntre

admini~tr~adores e cr~.(jpr.~s. Além disto, a entkíade-projeto tem uma vida útil

finita e uma política de dividendos estabelecida a priori por meio de contratos, •.,
atender aos interesses de alguns acionistas sob certas circunstâncias, seguramente ele atende
em diversas outras, mas dificilmente atenderá aos interesses dos credores.
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já que o pagamento dos financiamentos se adapta ao fluxo de caixa gerado. O

capital é então devolvido aos investidores.

Redução dos Custos de Sinalização e de Assimetria de Informações

Em geral, as empresas possuem mais informações sobre suas perspectivas

futuras do que os mercados financeiros com os quais elas negociam. Além

disto, a forma como a empresa decide se financiar tem efeitos importantes de

sinalização sobre o mercado. Como discutido em MYERS e MAJLUF (1994),

esta assimetria de informações cria divergências quando a empresa tenta obter

recursos.

O project finance reduz os custos de sinalização associados a obtenção de

capital sob informações assimétricas. Os administradores podem resolver as

falhas de informação através da negociação direta com os investidores. Devido

aos interesses financeiros envolvidos, as informações são mantidas em

segredo. Isto é especialmente válido para projetos que possuem grandes

necessidades de aporte de capital: e alto risco.

No caso de projetos de baixo risco, a empresa pode escolher o project finance

como forma de preservar sua capacidade de financiamento interna para

projetos futuros que impliquem! a necessidade de manter informações

confidenciais.

O fluxo de caixa é a forma dreferida de financiamentos que envolvam

informações confidenciais, pois eJita que estes projetos sejam avaliados pelo
I

mercado, dando maiorftexibflldade financeira à empresa. Esta flexibilidad~ na
i ,;!-,.-

busca de projetos aumenta o valor para o acionista (FINNERTY, 1999). A. ,

utilização. "de project linance ert1;:, projetos transparentes pode sinalizar ao ';i;',

mercado a flexibilidade da empresa em investir em projetos com recursos

próprios.
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Estruturação Eficiente de Contratos de Dívida e de Organização Corporativa

Devido a existência de custos de agência, os credores estabelecem

compromissos nos contratos de: empréstimos. Estes compromissos visam

permitir o monitoramento do desempenho do tomador de empréstimo,

diminuindo o risco de inadimplência. Ales disto, as amortizações são

planejadas de forma a obrigar o paqarnento da dívida, diminuindo o arbítrio dos

administradores sobre o fluxo de caixa,

O project finance pode reduzir os custos de agência ao reduzir contratualmente

o poder de arbitrar sobre o investimento do fluxo de capital. Os credores têm

direito preferencial sobre o fluxo dé caixa líquido.

Alem disto, o project finance traz benefícios associados à gerência, dado que

aos gerentes pode ser dada participação no lucro. Isto como forma de

incentivar a tomada de decisões que aumentem a lucratividade.

4.·3. Vantagens e Limites na Adoção de um Project Finance

A adoção de uma estrutura de financiamento por project finance permite às
,

partes envolvidas no financiamento de um projeto assumir combinações de

risco e retorno ajustadas às suas preferências. O project finance é uma

estrutura de financiamento baseada no estabelecimento de contratos entre as

partes. Por ser dependente dos fluxos de caixa futuros do projeto, demanda os
,
,

seguintes cuidados:

i) identificação e mensuração dos riscos de forma a permitir sua redução

ou, se não for possível, a sua assunção em troca diiZiuma remuneração

apropriada;

I

ii) remuneração dos participarites de acordo com suas expectativas e

responsabilidades assumidas.
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Segundo FINNERTY (1999, p. 24), "o project finance deve ser utilizado quando

puder oferecer um custo de capital, após pagamento de impostos, mais baixo

do que o financiamento convencional. Num caso extremo, o crédito dos

patrocinadores pode ser tão fraco que seja incapaz de obter recursos

suficientes para financiar um projeto a custo razoável, por si só. O project

finance, poderá, então, oferecer <> único meio viável para o financiamento do

projeto".

Contudo, há de se qualificar que o;project finance não é uma forma de financiar

um projeto que não possa ser flnancíado através da contração direta com base

no crédito geral da empresa. O project finance exige que o projeto seja viável

economicamente.

Através do project finance, as empresas podem obter ganhos de escala

quando se unem na construção de uma unidade comum. Estas economias de

escala podem ser alcançadas também através do controle dos custos legais,
I

além do acesso a tecnologia e experiência, em especial no caso de projetos de

co-geração. No caso de depósitos de recursos naturais, o project finance

permite a captura do aluguel econômico, assegurando empréstimos e contratos

de compra de longo prazo.

Esta forma de engenharia financeira permite aos seus participantes

compartilharem os riscos do projeto, adequando-os aos seus objetivos

estratégicos. Isto é especialmente verdadeiro nó caso de grandes projetos de

longo prazo. Se a necessidade de capital for grande em relação à capitalização

do empreendedor, o projeto pode colocar sua saúde financeira em xeque.

O project finance permite o financiamento do projeto com capital de terceiros
I

através do estabelecimento de cornprornissos contratuais. A existência de uma
I

empresa-projeto em separado pÓde permitir uma maior alavancagem de

recursoe. ao dissociar o risco do projeto ao risco da empresa empreendedora.
,.,,-,:i ".,". ,. .! .' '":j ~':';i

ASsim, a dívida do projeto pode ter um menor custo do que a díviáa dos

patrocinadores do projeto teria.

Projetos financiados com base no crédito da empresa adicionam ativos à

carteira da empresa. O fluxo de caixa do projeto tem seu destino determinado
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pela gerência -da empresa. Com o financiamento feito através do project

finance, a entidade criada para o: projeto tem vida finita. a destino do fluxo de

caixa é decidido contratualmente. São os credores do projeto que decidem
,

como o fluxo de capital será alocado. Como a estrutura de capital da entidade

tem apenas uma classe de dívida', a estrutura dos passivos é menos complexa,
,

o que possibilita a resolução de problemas financeiros de forma mais ágil.

Contudo, como os ativos do projeto são separados dos ativos dos

patrocinadores, o project finance limita a possibilidade de recuperação do

principal pelos credores. No caso ;de um empréstimo tradicional, toda a carteira

de ativos do patrocinador funciona como garantia do empréstimo, se o projeto
I

fracassa, os credores ainda poderão ser pagos. Por outro lado, esta separação

entre ativos do patrocinador e ativos do projeto isenta os credores do risco de

insolvência do patrocinador. 50

Uma outra vantagem atribuída ao project finance é a manutenção da dívida

fora dos balanços contábeis do patrocinador, sendo colocados em notâs de

rodapé. Devido aos últimos acontecimentos, esta pode ser uma vantagem
, -

questionável para o mercado, pois o risco financeiro não desaparece ao não se
I

registrar a dívida do projeto nos demonstrativos contábeis. Ao contrário, a
I,

omissão pode acrescentar custos: relacionados à assimetria de informações e
i

sinalização. As informações omitidas podem aumentar a classificação de risco,

os investidores podem incorporar suas avaliações nos descontos cobrados,

encarecendo a tomada de financiamentos.

Além disto, a complexidade de es~ruturação de um project finance em torno de

contratos negociados entre todos i os participantes, com clausulas de punição
I

estabelecidas ex ante, é mais. crra e exige mais tempo de elaboração. O, .
project finance exige mais experiência administrativa do queos financiamentos

convencionais. Harmonizar a diversidade de interesses, avaliar os riscos
,

envolvidos envolve diversos profissionais experientes, absorvendo parte
:." "ir\ ' f,,:, ,_..; _~"

significativa dos recursos (BaNaMI e MALVESSI, 2002, p.23). Este c.~dado

50 Contudo, se o patrocinador fornece Iboa parte do aporte de capital,
prejudicar a capacidade do projeto em pagar sua dívida (FINNERTY, 1999).

I
I
I

sua falênciaJPode
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se deve a sua natureza, como dito, uma estrutura de financiamento baseada

em contratos ex ante.

Combinado aos custos de transação relacionados à complexidade de
,

estruturação de um project finance, tem-se o custo de crédito. Devido à

natureza contratual do aporte ?e crédito, há a preocupação de falha dos

compromissos contratuais estabelecidos. Principalmente no pagamento da

dívida aos credores. Assim, estes cobrarão um prêmio de risco, o que encare o

custo da dívida.

4.4. Considerações Finais

o instrumental financeiro disponibilizado pelo project finance possibilita o

investimento em grandes projetos de longo prazo ao partilhar os riscos entre os

seus participantes. Desde que i estes projetos mostrem-se financeiramente
I

viáveis ao constituírem unidades econômicas independentes com valor

presente líquido positivo. A utiliza9ão do project finance permite a expansão da

capacidade de endividamento d:os financiadores, respeitando suas distintas

capacidade de assunção de riscos e seus diferentes objetivos estratégicos.

Para isto, o projeto precisa ser auto-sustentável, ou seja, os credores devem
I

ser convencidos de que o projetolé tecnicamente viável, podendo ser concluído
i

. dentro do cronograma e orçamento. Além disto, o projeto deve ser capaz fluxo

de caixa suficiente para cobrir o custo de capital e, que o pagamento da dívida

será respeitado.

o aspecto de identificação dos riscos no project finance é essencial. Os

credores exigirão que a exposição ao risco seja compensada por maiores

retornos. Assim, ai.g~ntific~ção i dos riscos e sua alocação respeitando as
I

.preferências dos credores é um dos desafios impostos a este tipo de estrutura.

Isto porque, a taxa de retorno deverá ser condizente com os riscos assumidos

no projeto. A dívida do projeto; é geralmente assumida pela transferência
I

contratual de direitos, como acordos de compra e venda ou contratos de
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suporte financeiro. Além disto, 6 projeto possuí uma entidade jurídica finita e

particular em que são os credores e não a gerência patrocinadora que decidem
I

sobre a alocação dos fluxos de cápítal.

o project finance pode ser concebido como uma engenharia' financeira
1 '4 '.'

baseada em arranjos contratuais [sob ativos específicos. Cada financiamento é

elaborado especificamente, servindo aos interesses das partes envolvidas. O

project finance parece adequado ao financiamento de instalações industriais

devido à mitigação dos riscos ei economias de escala alcançadas com sua

adoção, em especial, em projetos de co-geração.
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CAPíTULO V

OpÇÕES REAIS E PROJEC FINl4NCE
:

\-\"' ....•.•.
• '! ~
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5. Opções Reais e Project Finance

Enquanto técnicas financeiras Gomo a avaliação por FCO e ~rinCíPiOS

econômicos como aqueles relaciohados à assimetria de informações já estão

incorporados à teoria e à prática ~do project finance,51 as consequtncias da

existência de opções reais em diversos projetos, excetuando-se a q'estão do

valor econômico, são pouco ou nada estudadas na literatura, e mel,lílosainda

estão presentes na prática profissional.
i

Como segundo objetivo deste trab~lho, complementar ao primeiro de introduzir
,

com razoável profundidadeeconôrníca a teoria de opções reais, no presente

capítulo procuramos levantar aspectos importantes da prática do project

finance, especialmente relacionados à confecção de contratos, que são
,

fundamentalmente afetados pela i existência de opções reais. Embora a

discussão que se segue seja íntrodutóría, pretendendo mais provocar que
I

exaurir o tema, já são abordados tópicos recorrentes e comuns a muitos

projetos, trazendo conclusões que :acreditamos serem relevantes e úteis aos

profissionais da área.

Ao final do capítulo será apresentado um breve estudo de caso: a exploração

do campo de Marlim pela Petrobrás! um projeto em que a preocupação com as
I ....

opções reais serviu de embasamento para a forma final do contrato de project
I,

finance.

i

5.1. Como as Opções Reais Afetam o Projec Finance
I

Existem três.elernentos de um pr:bject tinence que são lnfluenciados pela

existência de opções reais, representados abaixo, esquematicamente: t
i
I

51 Mais à teoria que à. prática, em termos I for.mais, mas os conflitos de interesses e muitos
problemas com informação assimétrica são intuitivos e, de fato, são enfrentados
rotineiramente, a despeito de não receberem um tratamento formal., !
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Figura 26: Elementos do project finance influenciados pelas opções reais.

A Figura 26 ilustra uma proposta: de modelo para identificar a influência das
I

opções reais em operações d~ project finance, que alcançaria os três

elementos:

i) Atratividade;

ii) Adequação;

iii) Estruturação.

A Atratividade está relacionada ao valor econômico do projeto, às
I

expectativas de retorno e às projeções de fluxo de caixa. Por tudo que foi

exposto até este ponto, fica óbvi~ a influência da existência de opções reais

sobre a Atratividade de um projeto
i

1"0 I
,,'t,,', 1"

A Adequação se refere ao quanto é indicada a utilização de project finance

numa determinada situação e pará um determinado projeto. Como foi visto no

capítulo anterior, existem vantagens e desvantagens na utilízaçãó de proiect

finance, bem como há situações que lhe são favoráveis ou desfavoráveis. Por
I
I

!
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exemplo, a existência de custos de agência altos favorecem o project finance,

enquanto a inexistência de uma estrutura gerencial capaz de lidar com a
,

complexidade do project finance ;é um empecilho a sua utilização. As opções

reais podem surgir neste contexto, tanto favorecendo como impedindo a

utilização do project finance. Por exemplo, um projeto em que exista uma

opção de abandono muito valiosa deverá deixar os credores mais céticos

quanto à conclusão do projeto (se estes forem capazes de identificar a opção),

e portanto mais relutantes em aceitar a empreitada. Por outro lado, a existência

de alternativas de investimento para a empresa eivadas de incerteza, mas

justificáveis através de opções de expansão, pode justificar a utilização de

project finance em projetos menos arriscados de modo a reduzir custos de

agência relacionados à assimetría de informação, levando à obtenção de

crédito mais barato.

A Estruturação diz respeito às estruturas organizacionais e à engenharia

financeira. Como visto no Capítulo 4, questões como separação econômica e

jurídica do projeto, obrigações, e direitos entre as partes (credores,
,

mantenedores, clientes, fornecedores, etc), adequação dos fluxos de caixa do

projeto às exigências de crédito, entre outras, demandam regras claras,

consubstanciadas em contratos e feitas sob medida para cada projeto. A

definição de tais questões corresponde exatamente à Estruturação, na qual são

criados direitos, definidas obriqações, estipuladas datas e prazos, montados

esquemas de proteção entre as partes, em fim, definidos os termos contratuais.

Prazos, direitos e obrigações bem definidos constituem um terreno mais que

propício para a criação ou destruição de opções. Considere o exemplo das

cláusulas de garantia. Elas freqüentemente criam direitos para os credores (ou

para quem interessa aos credores): e obrigações para outras partes, de mC)dC,,-a11,

diminuir o risco, e muitas vezes podem ser modeladas como opções reais .l
exemplo, um contrato Take-if-Offeted, que garante a venda da produção

cliente, nada mais é que urna put; já uma garantia de conclusãcdeprojete, que

determina o pagamento imediato da dívida em caso de abandono, também

uma put: os credores podem ser: encarados como os donos do projeto e·
i .

venderão pelo valor da dívida em caso de encerramento das atividades.



o valor destas opções reais "disfarçadas" de garantias freqüentemente é
,

negligenciado, especialmente quando são cláusulas "padrões do mercado".

Uma reavaliação destas cláusulas pode eliminar desequilíbrios entre as

vantagens auferidas pelas partes, [pois patrocinadores, clientes e fornecedores

podem estar emitindo opções sem a correta noção do seu valor, incapacitando-

os de exigir a compensação adequada.

A Figura 26 também mostra que há interações entre os elementos Atratividade,

Adequação e Estrutura e que as opções reais também influenciam estas

interações.

Da interação entre Atratividade e 'Adequação surgem as considerações sobre

os projetos pouco rentáveis ou com VPL negativo, que a princípio não seriam

adequados a um project tinsnce.it: existência de opções reais valiosas pode

alterar este cenário e modificar a propensão dos financiadores a realizar o

projeto sob a forma de project tinence. Assim, a existência de opções reais, ao

modificarem a Atratividade do projeto, também pode influenciar na Adequação.

Na fronteira entre Adequação e Estrutura estão as definições contratuais que

não apenas organizam ou aumentam a eficiência do project finance, mas

também o tornam viável. Vimos, por exemplo, que a existência de opções de

abandono podem reduzir o interesse dos credores em participar do projeto,

mas, da mesma maneira, podem ~er criadas opções que minimizem o impacto

do abandono e resgatem a viabilidade de um project finance. SãO exemplos de

tais opções as próprias cláusulas de garantia já citadas (garantia de

conclusão), ou mesmo uma opção de conversão, em que os modos de

operação a serem comutados correspondern a mantenedores diferentes, de
I

maneira que se um abandonar o projeto, outro teria que assumir.

Finalmente, entre a Estruturaçãoie a Atratividade ficam os: termos
I

que influenciam o valor intrínseco do projeto para os financiadores. Foi
.,1.

cont ratos facilmente criam ou destroem opções. Nà fronteira entre

e Atratividade o maior risco é 'exatamente o da destruição de

conseqüente redução da Atratividade. Enquanto na Estruturação, de um
,.

geral, podemos falar de interesses particulares das partes envolvidas no
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finance, quando estamos considerando a Atratividade estamos falando do valor

do projeto como um todo. Desta forma, contratos podem equilibrar (ou
,

desequilibrar) a distribuição do valor do projeto entre as partes, mas não

podem aumentar o valor intrínseco do próprio projeto. Por outro lado, contratos

mal feitos podem sim destruir valor e levar a arranjos ineficientes, em que pelo

menos uma das partes tenha corno melhorar de situação sem prejudicar as

demais. Por exemplo, quando os contratos limitam demais a flexibilidade

gerencial, buscando reduzir riscos quando estes já foram suficientemente

mitigados, na verdade estão suprimindo valiosas opções reais, cujo valor vem

exatamente da flexibilidade.

Nem sempre um projeto é robusto o suficiente para que os credores fiquem

tranqüilos com garantias de menos, mas qualquer negociação deve considerar

que as limitações contratuais de ~isco têm menos chance de destruir opções

reais e de reduzir desnecessariamente o valor do projeto para os financiadores

quando estão mais distantes das questões operacionais como escalas de

produção ou níveis de estoque. Note que se existem opções reais relevantes é

porque há incerteza quanto às informações necessárias às definições

operacionais mais adequadas. Portanto, limitações operacionais que diminuem

o risco, mas destroem valor na forma de opções reais, nunca podem ser

negociadas eficientemente entre acionistas (preocupados com o retorno) e

credores (preocupados com o rísco) à época da efetivação dos contratos,
I

simplesmente porque não haverá informação suficiente (se houvesse

informação, não haveria incerteza nem opções reais relevantes). Assim, é

preferível definir uma política de incentivos bem desenhada e deixar as
!

questões operacionais a cargo de quem entende delas: os gerentes e

rnantenedores.f Neste caso, a negociação entre credores e acionistas '~lda

definição quase mística de limites operacionais e passa ao terreno mais

concreto da política de incentivos, podendo tratar, por exemplo, do peso

r~lativo. na rem~neração dOS..~~ftores atribuído a medidas ..Jj,~segura
financeira e medidas de rentabilidade. •

52 Uma excelente discussão sobre pollticas de incentivo e alinhamento de interesses erf1tre
acionistas, funcionários e gestores pode ser encontrada em MILGROM e ROBERTS (1992, p.
388-446). !
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Complementando e enriquecendo as considerações feitas neste capítulo, o

caso discutido a seguir traz um exemplo real de influência da teoria de opções

reais em um project finance, no caso, o desenvolvimento do Campo de Marlim

pela Petrobrás. Os elementos influenciados são aqueles situados na fronteira

entre Estruturação e Atratividade.

5.2. O Desenvolvimento do Campo de Marlim53

O Campo de Marlim faz parte das concessões da Petrobrás para exploração de

petróleo na Bacia de Campos, no litoral norte do Rio de Janeiro, como ilustrado

na Figura 27:
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Figura 27: Bacia de Campos.

Sua descoberta ocorreu em 1985, está situado a 105km do continente e ocupa

uma área de 132km2, em profundidades (lâmina d'água) que variam de 650m a

53 As informações constantes neste caso foram obtidas a partir de D'ALMEIDA (2002), de
BONOMI e MALVESSI (2002), de e-mails trocados com o senhor Marco Antônio Guimarães
Dias, consultor da Petrobrás, e de conversas com os senhores Pedro Augusto. Bonésio,
Gerente Executivo de Financiamento de Projetos da Petrobrás, e Albino Lopes D'Almeida,
Engenheiro de Petróleo, também da Petrobrás. A Figura 27 e a Figura 28 foram retiradas da
página da Petrobrás: http://www.petrobras.cam.br. C;.
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1050m. A produção em 2002 chegou a mais de 600 mil barris de petróleo por

dia (bpd), representando cerca de 40% da produção nacional, com reservas

totais da ordem de 1,8 bilhões de barris de óleo e 21 bilhões de m3 de gás,

segundo estimativas de 31/12/01. A produção vem das plataformas P-18, P-19,

P-20, P-26, P-32, P-33, P35 e P-37, conforme a Figura 28.

Figura 28: Campo de Marlim.

A produção no Campo de Marlim iniciou-se em março de 1991 e sua vida útil é

superior a 20 anos. O óleo produzido é pesado (grau 19 API54), mas em

compensação possui baixa concentração de enxofre, além de ser livre de

metais, o que tem vantagens em termos ambientais.
,

A estruturação do project finance para o desenvolvimento do Campo de Marlim

surgiu como resposta a uma situação desafiadora para Petrobrás. Já haviam

sido investidos cerca de US$ 2,6 bilhões no desenvolvimento do Campo de
I

Marlim e eram necessários mais U$$ 2,34 bilhões, mas em 1997 o preço da,.

petróleo encontrava-se em baixa e a Petrobrás, como outras empresa~Z:r\

estatais, sofria sérias restrições de endividamento em função de acordos com o (",j"
I _.'~

FMI. Por outro lado, era necess~rio encontrar recursos para financiar o \"."~\~",

desenvolvimento dos campos petrollferos conhecidos dentro dos prazos \ } ;

. \~;t
" A escala API é inversamente proporcíonàl à densidade relativa do petróleo." Assim, com 'fI: li
grau API menor que 10 situam-se o betume e o petróleo extra-pesado, de 10 a 22 estão os :.
petróleos pesados, de 22 a 30 os médios e acima de 30 os leves.
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I

estabelecidos pela Agência N~cional de Petróleo (ANP), para que as

concessões não fossem perdidas.'55

Um financiamento através de project finance era a alternativa mais clara para

enfrentar os desafios básicos do projeto:

i) Levantamento de recursos para o desenvolvimento do campo antes
,

de expirar a concessão;
,

ii) Nenhum ou pouco impacto do endividamento no balanço da

Petrobrás, com garantias nos próprios ativos e na própria geração de

caixa do projeto;

iii) Limitado investimento de capital próprio, devido a restrições também

no uso de recursos do Orçamento da União

Alem desses desafios, também eram restrições (de ordem estratégica ou

financeira) à estrutura da operação:

i) Controle de capital privado nacional sobre o projeto;

ii) A concessão do Campo de Marlim deveria permanecer com a
i

Petrobrás;

iii) A separação jurídica do projeto deveria se fazer através de uma

empresa localizada no Brasil, de modo a viabilizar a participação do

BNDESPAR como acionista.

iv) Minimização do pagamento de impostos e contribuições sociais;
I

v) Melhor situação de .crédíto possível da nova empresa responsável

pelo projeto, de modo a ~eduzir o custo de captação dos recursos.

Após a análise de várias propostas, Petrobrás e BNDES concederamâ

mandaf~\:de estruturação dê project finance ao consórcio ASN Amrô/Roth

55 Em 1997 o monopólio da Petrobrás sobre atividades no setor petroHfero já havia sido ovt"ntn'l

através da Emenda Constitucional número 9 de 01/11/1995, que autorizava a União a
empresas estatais ou privadas para desenvolver atividades no setor petrolífero, e da Lei
de 06/08/1997, que revoga a Lei 2004, que criara o monopólio.



em 11/08/1998, com o pagamento dos custos de estruturação condicionado à
:

conclusão da operação, cuja estrutura básica está ilustrada na Figura 29:
!
,

EQUITY: US$ 200 milhões
BNDESPar 30,0%
Valia 17,9%
ABN Amro 14,6%
PETROS 11,8%
Bradesco Previd. 11,8%
JPM Parto 7,9%
Sul América 6,0%

I ANP I
Marlim i.-l

Particip~ções J i•Comp~nhia
I

Petrollfera Marlim
(CP~)

Concessão
1

I PETROBRÁS I

Receitas

Consórcio
Marlim

Operação,
serviços,

comercialização

DEBT: US$ 1,3 bilhões
BNDES

Commercial papers /
Debêntures

Investímentos
(ativos)

Medium Term Notes

Foi criada a Companhia Petrolífera Marlim (CPM), uma Sociedade de Propósito, ,,
I

Específico (SPE), ou.vem inglês, uma Special Purpose Company (SPC), em
I

,
,

Figura 29: Estrutura do Projeto Marlim.
I

I,

novembro de 1998, com sede em Macaé (RJ). A CPM consolida a separação
I

jurídica e econômica do projeto, pois tem a propriedade dos ativos e é a

responsável pela captação dos recursos dos credores, sendo,

conseqüentemente, a titular das dívidas. Deste modo, nem os ativos de

garantia nem a dívida são registrados no balanço da Petrobrás.

O capital próprio da CPM foi constituído com recursos dos acionistas nacionais,
"';:.•. ,<: "'t\ ; -Ó: ., -, .,. '".

totalizando US$ 200 milhões, inté~ralizadoem duas parcelas iguais de US$

100 milhões. A primeira teve 70%: de participação do ABN Amro e 30% do

BNDESPar. A segunda envolveu um conjunto mais amplo de acionistas,como
,

mostrado no detalhe da Figura 29. Com o objetivo de permitir a participação de
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investidores institucionais, conforme legislação vigente, foi criada em 1999 a
!

Marlim Participações S.A. (MarlimiPar), com subseqüente abertura de capital,

ficando a CPM como subsidiária integral da MarlimPar.

A captação de dívida pela CPM, no montante de US$ '1,3 bilhão, ocorreu

através de um empréstimo ponte do BNDES de US$ 200 milhões, emissões no

mercado internacional tmedium-tetm notes) no valor de US$ 500 milhões e o

restante em emissões de curto e: longo prazo (respectivamente, commercial
,

papers e debêntures) no mercado ~acional.

A operacionalizaçãoda estrutura se deu através do Consórcio Marlim entre a

CPM e a Petrobrás. A CPM disponibiliza os ativos adquiridos com os fundos

que reuniu e a Petrobrás opera os ativos e responde pelas despesas

operacionais resultantes, fornece serviços e comercializa a produção. A receita

do consórcio é distribuída entre a Petrobrás e a CPM, ficando com esta última

o suficiente para remunerar os acionistas e credores e pagar despesas
I

administrativas e legais. 56

A estrutura jurídica e contratual po:r trás da operação foi bastante complexa e

envolveu diversos acordos, brevemi:mte descritos a seguir:

i) Contrato de agenciamento fiduciário: define o Banco Chase

Manhattan (hoje JP Mor~an Chase) para administração das contas

em que ficam os recursos aportados ao projeto como dívida ou

capital próprio (Conta i de Desembolso); os recursos para o
,

pagamento de compromissos e obrigações da CPM, incluindo a

remuneração do capital dos financiadores (Conta Receita) e recursos

adicionais para formar uma 'garantia de pagamento aos

financiadores, devendo manter um saldo equivalente aosjuros de um
I

determinado período e mais uma parcela fixa de toda a amortização

futura (Conta Garantia); ,t
ii)

I

Contrato de conserclo: estabelece as obrigações e os
. :

compromissos entre a CPM e a Petrobrás na cooperação ,para o
, . .

56 Contratualmente, a CPM ficaria com 30%, mas este percentual pode ser reduzido, mediante
deliberação do conselho supervisor do consórcio, a até 2%.'
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desenvolvimento do Campo de Marlim. As obrigações da Petrobrás

incluem o uso dos! recursos e ativos já constituídos no

desenvolvimento anterior do Campo de Marlim, correspondentes aos

US$ 2,6 bilhões já investídos: a alocação adicional de ativos e

serviços no valor de aproximadamente US$ 834 milhões; operação
: , '

eficiente e manutenção dos equipamentos, responsabilizando-se

pelas despesas incorridas: comercialização da produção e a

aplicação dos melhores esforços para o cumprimento do cronograma

do projeto. A extinção do contrato ocorre quando não houver mais
I,

obrigações pendentes (inctusive obrigações de crédito da Companhia

Marlim) e as ações d* CPM forem transferidas à Petrobrás, sem
,

ônus. Um término prematuro dá cabimento ao vencimento prematuro
:

das obrigações de crédito, tornando-as imediatamente exigíveis;

iii) Contrato de suporte: complernenta as obrigações da Petrobrás em

relação ao projeto. Se não for honrado define-se a ocorrência um

Evento de Inadimplemento e há o vencimento antecipado de todas
, I

as dívidas, devendo' a Petrobrás indenizara CPM em valor

equivalente às obrigações vencidas;

iv) Aéordo de acionlstae: regula as matérias societárias da Marlim

Participações e indiretamente da CPM, como direito a voto, política

de dividendos, assembléias de acionistas, transferência de ações e
!

eleição dos membros do conselho de administração, composto por

10 membro, 5 deles titulares e 5 suplentes, todos com mandato de

um ano. Tanto a CPM como a Marlim Participações são

administradas por um IConselho de Administração e uma Diretoria,
I

segundo atribuições definidas no contrato de consórcio, não

possuindo funcíonános, clientes ou estabelecendo relacionamento

direto com fornecedores;
~'., \.<' ••

"
""" , I ,.' ""'cc.," ," ..

COntrato de opção de' compra e venda de ações: os acionistas da

Marlim Participações outorgam à Petrobrás uma opção de compra e

a Petrobrás outorga Jos acionistas da Marlim Participações uma

opção de venda sobre a totalidade das ações da Marlim
I

."ti
v)
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Participações. Estas opções, só poderão ser exercidas caso: a)

tenham sido cumpridas todas as obrigações da CPM com acionistas,

se anteriores ao exercício da opção; com credores, quaisquer que

sejam; e mais aquelas constantes no contrato de suporte; ou, caso

estas alguma destas condições não sejam satisfeitas, se a Petrobrás

assumir tais obriqações,l com o consentimento das partes garantidas;

e b) no caso de um Evento de Inadimplemento, definido por qualquer

contrato estabelecido entre as partes;

i

vi) Contratos de garantia; para atender às demandas das diversas
.1,

fontes de financiamento; foram feitos diversos acordos de garantia,

entre elas o contrato de penhor de petróleo (penhor de todo

petróleo produzido no Campo de Marlim, de qualquer derivado do

processamento deste petróleo ou do resultado da comercialização,

seja do petróleo, seja dos derivados); contrato de penhor de ativos
I

(penhor sobre todos os ~tivos já constituídos ou que venham a ser

constituídos sob propriedade da CPM); contrato de caução de

ações (os acionistas da PPM conferem às partes garantídas penhor

sobre a totalidade das sçôes que detém); contrato de caução de

contas (penhor sobre os recursos depositados nas contas mantidas

junto ao agente fiduciário: receita, desembolso e conta-garantia);
I
I

contrato de partilha de garantias (as partes garantidas se
I
I

comprometem a cooperar no recebimento de suas dívidas e acordam
I

que as garantias e qualquer receita, ativo ou valor pertencente à
I

CPM deverão ser partilhados proporcionalmente ao seus créditos em
I

relação ao total das dívidas, cabendo a custódia e a partilha dos

recursos ao agente fiduci~rio).t~,

Este complexo aparato contratual: que organiza o project finance pa~;":'~;

desenvolvimento do Campo de Marlim possibilita o surgimento de inúmeras

opções. Alg,umas destas'iopções ~stão;muitas claras, como 'no contrate de
I'

opção de compra e venda de ações. Outras opções são um pouco mais sutis,

mas estão lá. As cláusulas de vencimento antecipado das obrigações,

constantes nos contratos de consórcio e suporte, são como opções de venda

sobre os ativos da CPM. É como: se os credores fossem proprietários da
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Companhia Petrolífera Marlim e :pudessem exercer uma opção de venda dos

ativos da empresa à Petrobrás! pelo valor das dívidas. Por outro lado, os
. ,

contratos de garantia conferem à Petrobrás algo como uma opção de compra

sobre os mesmos ativos. Se estes valem mais que a dívida, a Petrobrás exerce

a opção de compra e paga adívipa. Se os ativos se provarem pouco rentáveis

e valerem menos que a dívida, ~ Petrobrás pode não exercer sua opção de
I

compra (e não pagar a dívida), ~eixando que os ativos fiquem com as partes

garantidas pela execução dos penhores.

Todas estas opções possuem a!gum valor que pode e deve ser levado em

conta na negociação dos termos contratuais. Em particular, há uma opção real

criada pela flexibilidade gerenci~1 na operação do projeto que merece ser
:

ressaltada por ser um bom exemplo da influência das opções reais na fronteira

entre os elementos Estrutura e Atratividade, como discutido no item anterior.

Em D'ALMEIDA (2000) é demons:tradaa utilização de opções reais na decisão

entre operação, suspensão temporária ou abandono da utilização de sondas de

petróleo e, conseqüentemente, ~o dimensionamento da frota de sondas de
I

uma empresa que preste serviços de sondagem a uma companhia petrolífera,
-., - r

como no caso da Petrobrás à CPM.

:
Há diversas alternativas que devem ser consideradas na operação das sondas,

todas elas sujeitas a elementos r de grande incerteza, melhor representados
I

pela taxa de afretamento da s9nda. Uma sonda que já se encontra em
,

funcionamento pode passar a dar um retorno negativo com a queda na taxa de

afretamento,mas abandonar ou apenas interromper a operação pode não ser a

melhor alternativa. Devido à votátiíidade da taxa de afretamento, que pode
i

recuperar-se, e aos custos de suspensão temporária ede reativação de uma
. I

:

sonda, pode ser adequado manter um VPL negativo durante algum tempo
I

antes da decisão por uma parada temporária. Manter uma sonda parada

também tem seus custos e a venda da sonda também é uma alternativa a ser
x,f.\,

considerada. De um rnodo geral, come modelado em D'AUy1EIDA (2000),

dadas as variáveis:

i) Taxade afretamento dajsonda:
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ii) Custo de aquisição (ou construção) de uma nova sonda;

,

iii) Custo operacional da s9nda em operação;
,

iv) Custo imediato de suspensão temporária da operação da sonda;

v) Custo imediato de reativação da sonda parada temporariamente;

vi) Custo de manutenção ou preservação da sonda parada

temporariamente;

vii) Custo imediato de abandonar a atividade já estando a sonda parada

temporariamente;

viii) Custo imediado de abandono estando a sonda em atividade.

É possível definir o valor econôrnioo S do projeto de produção de petróleo pela
,

sonda (D'Almeida modela apenas! a taxa de .afretamento como uma variável

estocástica, admitindo que as incertezas sobre os custos não são relevantes).

Em função de S (o ativo subjacente) e de considerações sobre o estado atual

da sonda (operação, suspensão de atividade ou abandono), é possível tomar
,
I

diversas decisões, e a flexibilidade para tomar estas decisões determina o

surgimento de opções reais sobre O funcionamento da sonda que possuem um

valor, tanto maior quanto mais voláteis as taxas de afretamento.

i

Assim, existe valor na flexibilidade gerencial para operar as sondas, dada a

volatilidade das taxas de afretam~nto (novamente flexibilidade e volatilidade

ajudam a identificar a presença de opções reais importantes), e este valor
I

esteve em risco durante a estruturação da operação do projectfinance para o
!

desenvolvimento do Campo de Marlim, uma vez que se considerou definir
I

curvas de produção e limites aos custos operacionais para a Petrobrás.

restringindo-sea operação das sondas, Além da perda da fleXibilidade.,

ingerênci~em indicadores operacibnais es~~?íficos tem como desvantag~rt;1Jfií.

adicional' a criação de custos de coordenação, 57 Arqumentos sobre o valor da-57 O custo de coordenação, um tipo de custo de transação, decorre dos dispêndios necessários
ao fluxo de informações e às perdas pelos I atrasos neste fluxo, quando não há mecanismos de
mercado. No nosso caso, o custo de coordenação é o gasto para monitorizar a operação das
sondas. Para mais informações, veja MILGROM e ROBERTS (1992, p. 25-35).

I
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i
i

flexibilidade e sobre custos de coordenação foram responsáveis pela

eliminação destas restrições no Projeto. Trata-sede um exemplo inequívoco da

influência da teoria de opções reais na definição da Estrutura e na Atratividade

de uma operação de project finance.

5.3. Conclusão

Foram vistos ao longo do trabalho: os argumentos econômicos que justificam a

utilização do VPL e como a metodoloqia de FCD falha em capturar o valor da

flexibilidade gerencial, justificando a utilização da teoria de opções reais em

situações de grande incerteza. Tais considerações, embora se tratem de um

assunto bem estabelecido no meio acadêmico, ainda não têm eco de forma

generalizada entre os profissionais de finanças. Desta forma,esperamos que o

tratamento dado neste trabalho, abrangente, apesar de introdutório, seja capaz

de despertar um interesse genuíno e fornecer uma base sólida para o

aprofundamento no assunto, conttibuindo para a disseminação da teoria de

opções reais e seu uso no dia-a-dia, melhorando a qualidade das decisões

financeiras e estratégicas tornadas por executivos e analistas, ou pelo menos
I

lhes permitindo justificativas mais sólidas.

Indo um passo além, a discussão iniciada sobre a influência da teoria de
I
I

opções reais em operações de project finance complementa a introdução inicial

com um estudo mais específico e direcionado; fornece um modelo para a
I

identificação destas influências e,! ainda, coloca em perspectiva e chama

atenção para um assunto pouco I discutido mesmo academicamente. Com
. I

efeito, a importância da teoria de opções reais na negociação e elaboração de

contratos é um assunto sobre o qual não nos foi possível encontrar qualquer

literatura, mas que, merece maior [aerpfundamento, não apenas qY,&f1.doa~._
" . . I

operações e os arranjos contratuais dizem respeito a project finance, mas errr.
muitas outras situações como fusões e aquisições ou até emissões de títulos

!

de renda fixa ou variável no mercado financeiro.
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Desta maneira, acreditamos que seja possível e proveitoso, tanto em termos

práticos como acadêmicos, ampliar e aprofundar o tratamento do assunto

iniciado neste trabalho e assim fazemos algumas sugestões para estudos

posteriores:

i) Formalização da influênpia de opções reais em arranjos contratuais;

,

ii) Ampliação da discussão para outras operações financeiras como

fusões e aquisições, emissões no mercado de capitais, entre outras;

iii) Compilação de opções: reais presentes em cláusulas contratuais

mais comumente encontradas nas operações financeiras (project

finance, fusões e aquisições, etc);

iv) Desenvolvimento de rnetodoloqias práticas para avaliação das

opções reais do tópico supracitado;

v) Estudo exploratório'" sobre a eficiência (melhor possível para todos)

e balanceamento (equi~íbrio entre as partes) de contratos reais,

levando-se em conta o v?lor das opções reais.
,

ii
(

58 A sugestão de apenas um estudo expl9ratório leva em consideração a perspectiva de que
um estudo emplrico rigoroso teria o sério impedimento da falta de dados; especialmente
porque muitos contratos são confidenciais.! Se este impedimento puder ser superado, um teste
empírico, como por exemplo: "os contratos de project finance são eficientes no sentido de
Pareto?", poderia ser de grande interesse. :
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Apêndice
,

Demonstração da relação bete-retomo do CAPNf9

Partiremos de um portfólio que é uma combinação do ativo livre de risco e do

portfólio de mercado. O retorno de~te portfólio será:

(1)

onde:

r é o retorno do portfólio;

rM é o retorno do portfólio dé mercado;

rf é o retorno do ativo livro de risco;

WM é o peso do investiment? no portfólio de mercado;

Wf é o peso do investimento: no ativo livre de risco.

A esperança de retorno neste portfólio é:
I,

(2)

Como temos apenas o ativo livre de risco e o portfólio de mercado, vem
I

que:

I
W Ai + W fi = 1 ~ W f = 1- W Ai (3)

A partir de (2) e (3), a variação de E(r) para uma variação infinitesimal de

wMé:

(4)

i
I

Dado que af = O, podemos.achar a variância deste portfólio a partir da
I
!matriz de covariâncias:
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o
o
o

E portanto:

2 2 2
=WMO'M (5)

i

A variação de ri para uma ~ariação infinitesimal de WM é deste modo:

(6)

i

Agora considere que mudaremos a participação de um certo ativo A,

pertencente ao portfólio de mercado. O acréscimo (ou decréscimo) de peso
,

neste ativo A, denotado por WA', será feito às custas da participação do ativo
,

livre de risco, que sofrerá um decréscimo (ou acréscimo) de w( no seu peso. O
,

retorno de um portfólio assim constituído será:
I

(7)

A esperança do retorno é:

(8)

Como qualquer participação a mais (ou a menos) do ativo A implica na \

redução (ou aumento) da participação do ativo livre de risco, é claro que:

, I.: o., ,
W A +w f:= => W f = -W A

(9) .:

59 Esta demonstração é uma elaboração
e MARCUS (1999,p. 255-259).

a demonstração apresentada por BODIE,



A partir de (8) e (9) vem que o resultado de uma variação infinitesimal
I

em W'A na esperança de retorno se1rá:

dE (r ) =E(rA )dw' A-r fdw' A
i
I

I

!

Para a variância teremos: !
,
,

(10)

W'A,O"A WM,O"M W'f,O"f Wf,O"(

WA,O"A ,2 2 WMW'A PMAO"MO"A = O OWAPAAO"A=
:

W'2 0"2 , WMW'A Cov(rM,rA)A A
,

WM,O"M f ' i 2 2 O OW A WMPAMO"AO"M F WMPMMO"M =
W'A wMCov(rA ,rM)! 2 2

, WMO"M

W"O"f O O O O
~

Wf,O"f O O O O

,
,

2 ,2 2 2i 2 2' C ( )~ O" = W A O"A + W MO" M + W A W M ov r A, r M
!,

(11 )

E daí:

(11b)

I

Usando a regra da cadeia para as equações (4) e (6), vem:
,
I

dE(r) dE(r) dwM E(rM )-rf--=--.--=----
da 2 dwM I da 2 20"~WM

I
I

I

I
I

Epara as equações (10) e (1~):
!

(12)

dE(r) dE(r) dw, E(rA) -rf

dO" 2 = dw'A . da2 == 2a~W'A +2wMCov(rA>rM) (13)

De (12) e (13) chegamos a:
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(14)

Simplificando e reorqanízando os termos, obtemos:
I
I

(15)

I

Finalmente, numa vizinhança do portfólio WMrM+W,r" a variação na

participação do ativo A, a mais oili a menos da participação que já ocorre no

portfólio de mercado, tende a zero:

!
I,

Simplificando, obtemos a R~lação Beta-Retorno do CAPM:
I

(17)

ou:

Cov(rA,rM)

0'2
M

(18)

" '; ..

í

t~~i
.. (19)

onde:
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