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RESUMO 

PESSOA, Gerisval Alves. Avaliação de projetos de mineração utilizando a teoria das 
opções reais em tempo discreto: um estudo de caso. Rio de Janeiro, 2006. Dissertação 
(Mestrado em Gestão Empresarial) - Escola Brasileira de Administração Pública e de 
Empresas, Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro. 

Estudo da teoria das opções reais que incorpora à avaliação de projetos de investimentos, as 
opções de crescimento e as flexibilidades gerenciais que surgem devido às incertezas 
existentes no ambiente no qual as empresas operam. Aborda os métodos tradicionais de 
avaliação de investimentos baseados no fluxo de caixa descontado (FCD), destaca as suas 
vantagens e limitações; a teoria das opções reais mostrando suas vantagens em relação aos 
métodos tradicionais; e um estudo de caso. Tem como objetivo principal apresentar que a 
teoria das opções reais é viável e complementar aos métodos tradicionais de avaliação de 
investimentos na indústria de mineração de ferro, com a abordagem da avaliação em tempo 
discreto. Este método permite especificar o problema de análise e resolvê-lo com o uso de 
programa de software de análise de decisão disponível no mercado de forma mais simples e 
mais intuitivo que os métodos tradicionais de avaliação de opções reais e permite maior 
flexibilidade na modelagem do problema de avaliação. A modelagem das opções reais do 
projeto baseia-se no uso de árvore de decisão binomial para modelar o processo estocástico. A 
avaliação é realizada em quatro passos de acordo com a metodologia proposta por Copeland e 
Antikarov (2001) e Brandão e Dyer (2005): modelagem do ativo básico, ou seja, cálculo do 
valor presente líquido sem flexibilidade; criação do modelo binomial utilizando o software 
computacional para modelar o ativo básico, computando as probabilidades neutras a risco; 
modelagem das opções reais no projeto; e resolução da árvore binomial, ou seja, análise das 
opções reais. Os resultados apresentados demonstram que é possível implementar a 
abordagem da avaliação de opções reais em projetos de investimentos na indústria de 
mineração de ferro. 

Palavras-Chaves: 1. Avaliação de projetos. 2. Opções reais. 3. Mineração. 4. Flexibilidade 
gerencial. 



ABSTRACT 

PESSOA, Gerisval Alves. Avaliação de projetos de mineração utilizando a teoria das 
opções reais em tempo discreto: um estudo de caso. Rio de Janeiro, 2006. Dissertação 
(Mestrado em Gestão Empresarial) - Escola Brasileira de Administração Pública e de 
Empresas, Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro. 

The study of the Real Options Theory (ROV) that incorporates to the project valuation, the 
growth options and the managerial flexibilities that it's due to the existent uncertainties in the 
environment in which the companies operate. Approaches the investments analysis traditional 
methods based in the discounted cash flow (DCF), it detaches their advantages and 
limitations; the real options theory showing their advantages in relationship to the traditional 
methods; and a case study. It has as main objective to present that the real options theory is 
viable and complementary to the investments analysis traditional method in the iron ore 
industry, with the approach of the evaluation in discreet time method. This method allows 
specifying the analysis problem and to solve it with the use shelf decision analysis software in 
a simpler way and more intuitive solution than the traditional methods of real options 
valuation and it provides greater flexibility in the modelling of problem. The modeling of the 
real options inherent in the projects bases on the use of binomial decision analysis tree to 
model the stochastic processo The evaluation is accomplished in four steps in agreement with 
the methodology proposed by Copeland and Antikarov (2001) and Brandão and Dyer (2005): 
modeling of the basic assets, in other words, calculation of the net present value without 
flexibility; creation of the binomial model using the software to model the basic assets, 
computing the neutral probabilities and risks; modeling the real options inherent in the 
project; and resolution of the binomial tree, in other words, analysis of the real options. The 
results show that it's possible to implement this approach in evaluation projects in the iron ore 
industry. 

Keywords: Project valuation. 2. Real options. 3. Mining. 4. Managerial flexibility. 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - O Setor mineral e suas etapas ............................................................................... 39 

Figura 2 - Produção brasileira de minério de ferro 2000 - 2004 ............................................ 48 

Figura 3 - Produção de minério de ferro CVRD 2001 - 2005 e estimativas 

para 2006-2007 ...................................................................................................... 48 

Figura 4 - Preço de exportação de minério de ferro da CVRD para o mercado 

japonês, 1993 - 2005 ............................................................................................ 49 

Figura 5 - Portfólio de investimentos da CVRD no período de 2005 - 2010 ........................ 50 

Figura 6 - Mercado transoceânico global de minério de ferro .............................................. 51 

Figura 7 - Fornecimento da capacidade adicional transoceânica minério 

de ferro para 2010 ................................................................................................ 52 

Figura 8 - Evolução da produção mundial de aço bruto 1950 - 2004 ................................... 53 

Figura 9 - Capacidade ociosa x preço médio do minério de ferro ......................................... 53 

Figura 10 - Evolução dos métodos de avaliação de investimentos ........................................ 56 

Figura 11 - Projeto com duas TIR .......................................................................................... 62 

Figura 12 - Gráfico de simulação do VPL ............................................................................. 75 

Figura 13 - Exemplo de diagrama de árvore de decisão ........................................................ 78 

Figura 14 - Diagrama de retomo de uma opção de compra ................................................... 88 

Figura 15 - Diagrama de pagamento de uma opção de venda ................................................ 89 

Figura 16 - Diagrama de retornos: retomo líquido de reserva extrativista ............................. 91 

Figura 17 - Flexibilidade gerencial ou opções introduzem uma assimetria na distribuição 

de probabilidade do VPL .................................................................................... 93 

Figura 18 - Como a flexibilidade afeta o valor da opção ....................................................... 94 

Figura 19 - Resumo comparativo das principais abordagens de avaliação de 

investimentos ...................................................................................................... 100 



Figura 20 - Árvore binomial de três passos .......................................................................... .1 08 

Figura 21 - Processo MGB aproximado por uma malha binomial ........................................ 109 

Figura 22 - Árvore do valor presente do projeto .................................................................. 110 

Figura 23 - Árvore do valor expandido do projeto com opção de adiar ............................... 112 

Figura 24 - Emprego do método Monte Carlo em árvore de decisão .................................. .119 

Figura 25 - Árvore binomial recombinante ........................................................................... 120 

Figura 26 - Pseudofluxos de caixa do projeto ...................................................................... .121 

Figura 27 - Crescimento do PIB Chinês de 1980-2005 e estimativa até 2010 ...................... 124 

Figura 28 - Volume importado de minério de ferro - China 2002 - 2006 ............................ 124 

Figura 29 - Comparativo dos custos do produto vendido .................................................... .125 

Figura 30 - Projetos de exploração mineral da CVRD no mundo ......................................... 126 

Figura 31 - Evolução dos investimentos da CVRD de 1997 a 2006(E) ................................ 127 

Figura 32 - Projetos de exploração mineral da CVRD no Brasil .......................................... 128 

Figura 33 - Fluxo de caixa do projeto "Expansão + 15Mtpa" sem opções, com receitas e 

custos constantes ................................................................................................ 134 

Figura 34 - Fluxo de caixa do projeto "Expansão + 15Mtpa" sem opções, com receitas e 

custos con1 variações .......................................................................................... 135 

Figura 35 - Análise de sensibilidade do projeto "Expansão + 15Mtpa" com perpetuidade e 

custos e receitas fixos ......................................................................................... 136 

Figura 36 - Análise de sensibilidade do projeto Expansão + 15Mtpa" com perpetuidade e 

custos e receitas com variações .......................................................................... 136 

Figura 37 - Distribuição dos fluxos de caixa ......................................................................... 138 

Figura 38 - Política ótima de investimentos - opção de expansão ........................................ 141 

Figura 39 - Política ótima de investimentos - opções combinadas ....................................... 142 

Figura 40 - Valor das opções ................................................................................................ 142 



LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Produção e posição brasileira nas reservas mundiais em 2004 ........................... 34 

Tabela 2 - Principais produtos exportados em 2003-2004 .................................................... 37 

Tabela 3 - Importância relativa da mineração nas exportações dos países - 1999 .............. 40 

Tabela 4 - Exemplo de uma análise de sensibilidade .......................................................... 71 

Tabela 5 - Fatores que afetam o valor da opção. ........................ ... .................... .................. 96 

Tabela 6 - Analogia entre opções financeiras e opções reais. ... ... ... .............. ................. ..... 99 

Tabela 7 - Comparativo entre as abordagens Black & Scholes e árvore binomial.. ............ 113 

Tabela 8 - Dados do projeto ................................................................................................. 131 

Tabela 9 - Tempo para depreciação ..................................................................................... 132 

Tabela 10 - Fluxo de caixa do proj eto "Expansão + 15Mtpa" sem opções, 

com receitas e custos constantes ................................................................................ 13 3 

Tabela 11 - Fluxo de caixa do projeto "Expansão + 15Mtpa" sem opções, 

com receitas e custos com variações .................................................................. 134 

Tabela 12 - Valores do projeto "Expansão + 15 Mtpa" sem opções" ................................. .135 

Tabela 13 - Parâmetros do projeto ....................................................................................... 138 



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 14 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA .................................................. 14 

1.2 JUSTIFICATIVA ............................................................................................ 19 

1.3 OBJETIVOS .................................................................................................... 23 

1.3.1 Objetivo final ................................................................................................. 23 

1.3.2 Objetivos intermediários ............................................................................... 23 

1.4 HIPÓTESE ...................................................................................................... 24 

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO ...................................................................... 24 

1.6 METODOLOGIA DE PESQUISA ................................................................. 25 

1.7 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO ............................................................ 26 

2 MINERAÇÃO ........................................................................................................... 27 

2.1 ORIGEM DA MINERAÇÃO ......................................................................... 27 

2.2 MINERAÇÃO NO BRASIL ........................................................................... 31 

2.3 A INDÚSTRIA EXTRATIVISTA .................................................................. 35 

2.4 A IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DA MINERAÇÃO ................................ 40 

2.5 MINERAÇÃO DE FERRO ............................................................................. 41 

2.5.1 Origem da mineração de ferro ..................................................................... 42 

2.5.2 Reservas .......................................................................................................... 45 

2.5.3 Produção ......................................................................................................... 47 

2.5.4 Preço ............................................................................................................... 49 

2.5.5 Investimentos ................................................................................................. 49 

2.6 PERSPECTIVAS PARA A MINERAÇÃO DE FERRO ............................... 50 

3 REVISÃO DE LITERA TURA ................................................................................ 54 

3.1 MÉTODOS TRADICIONAIS DE AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTO 

SEM RISCO .................................................................................................... 56 

3.1.1 Período de payback ........................................................................................ 56 

3.1.2 Retorno contábil médio ................................................................................. 58 

3.1.3 Valor presente líquido (VPL) ....................................................................... 59 

3.1.4 Taxa interna de retorno (TIR) ..................................................................... 61 

3.1.5 Índice de rentabilidade (IR) ......................................................................... 63 

3.2 MÉTODO DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO (FCD) ...................... 64 



3.2.1 Abordagem da taxa de desconto ajustada ................................................... 65 

3.2.2 Abordagem da taxa ajustada ao risco (CAPM) .......................................... 67 

3.2.3 Abordagem do equivalente certo para ajuste ao risco ............................... 68 

3.2.4 Abordagem das probabilidades neutra ao risco ......................................... 69 

3.3 DECISÕES GERENCIAIS DE INVESTIMENTOS EM CONDIÇÕES DE 

RISCO .............................................................................................................. 69 

3.3.1 Análise de sensibilidade ................................................................................ 70 

3.3.2 Avaliação de cenários .................................................................................... 71 

3.3.3 Método de Monte Carlo ................................................................................ 71 

3.3.4 Análise por árvore de decisão ....................................................................... 75 

3.3.5 Avaliação de projetos minerais .................................................................... 78 

3.4 O MERCADO DE OPÇÕES ........................................................................... 84 

3.4.1 Definição de opções ....................................................................................... 85 

3.4.2 Tipos de opções .............................................................................................. 87 

3.4.2.1 Opção de compra ............................................................................................. 87 

3.4.2.2 Opção de venda .............................................................................................. 88 

3.4.3 Avaliação de opções em empresas de recursos naturais ............................ 89 

3.5 AVALIAÇÃO DE OPÇÕES REAIS .............................................................. 91 

3.5.1 O que são opções reais ................................................................................... 95 

3.5.2 Analogia entre opções financeiras e opções reais ....................................... 96 

3.5.3 A importância da análise das opções reais .................................................. 99 

3.5.4 Tipos de opções reais ................................................................................... 100 

3.5.4.1 Opções de abandono ...................................................................................... 101 

3.5.4.2 Opções de fechar temporariamente um projeto ............................................. .1 02 

3.5.4.3 Opção de troca de um conjunto de produtos por outro .................................. 102 

3.5.4.4 Opções de crescimento futuro ........................................................................ 102 

3.5.4.5 Opções de adiar o investimento ...................................................................... 103 

3.5.4.6 Opções de expansão ....................................................................................... 103 

3.5.4.7 Opções de contração ....................................................................................... 104 

3.5.4.8 Opções combinadas ........................................................................................ 104 

3.5.5 Modelo de Black & Scholes (B&S) ............................................................. 104 

3.5.6 Processos estocásticos ................................................................................... 107 

3.5.7 O modelo binomial ....................................................................................... 1 07 

3.5.8 Limitações das opções reais ......................................................................... 113 



4 MODELAGEM ........................................................................................................ 114 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS ....................................................................... 114 

4.2 AVALIAÇÃO DE PROJETOS MINERAIS ................................................. 116 

4.3 MODELO DE TEMPO DISCRETO ............................................................. 117 

4.3.1 Modelagem determinística (FCD) .............................................................. 118 

4.3.2 Método de Monte Carlo ............................................................................... 119 

4.3.3 Árvore binomial ............................................................................................ 120 

4.3.4 Árvore de decisão do projeto ....................................................................... 120 

4.3.5 Modelagem das opções ................................................................................. 122 

5 APLICAÇÃO AO CASO DE UMA MINA DE MINÉRIO DE FERRO ............. 123 

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ....................................................................... 123 

5.1.1 A empresa ...................................................................................................... 125 

5.1.2 Metodologia utilizada para análise de projetos de investimentos ............ 129 

5.2 CARACTERÍSTICAS DO PROJETO .......................................................... 131 

5.2.1 Investimento e depreciação .......................................................................... 132 

5.2.2 Custos operacionais ...................................................................................... 132 

5.3 DADOS OBTIDOS PELA ANÁLISE TRADICIONAL .............................. 133 

5.3.1 Modelagem determinística: FCD sem opções .......................................... 133 

5.3.2 VPL e análise de sensibilidade do projeto ................................................. 135 

5.4 AVALIAÇÃO DO PROJETO PELA TEORIA DAS OPÇÕES .................. 137 

5.4.1 Definição das variáveis ................................................................................ 137 

5.4.2 Aplicando o modelo binomial ...................................................................... 138 

5.4.3 A opção de expandir a capacidade de produção ....................................... 140 

5.4.4 A opção combinada de expandir e abandonar a produção ..................... 141 

6 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES ................................................................ 143 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................... 146 

APÊNDICES ................................................................................................................. 156 



14 

1 INTRODUÇÃO 

o presente capítulo esclarece o problema motivador da pesquisa, os objetivos 

da investigação, sua justificativa bem como delimitação do estudo. Apresenta também, a 

metodologia utilizada e a estruturação do trabalho. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Ao longo do tempo, as empresas têm operado em um ambiente de volatilidade, 

influenciado por fatores como: globalização dos mercados, aumento da flutuação das taxas de 

câmbio, mudanças tecnológicas, dentre outros. Verificamos um esforço contínuo dos 

executivos e pesquisadores no sentido de entender e gerenciar as volatilidades para diminuir 

os riscos que têm implicações nos retornos esperados, nos custos de capital e na viabilidade 

dos projetos. 

Em resposta a este ambiente volátil e à necessidade de avaliação e escolha 

entre diversas alternativas de projetos, Monteiro (2003, p.7) afirma que a disciplina financeira 

tem oferecido, ao longo de sua evolução, vários métodos para calcular o valor de um 

investimento, não existindo, contudo, uma fórmula exata. 

Para auxiliar os executivos na tomada de decisão surgiram ao longo do último 

século vários métodos de avaliação de investimentos, dentre eles podemos destacar: o retomo 

contábil (ROSS et ai, 2002), o período de payback (GITMAN, 2002), a taxa interna de 

retomo (CASAROTTO FILHO; KOPTIKE, 2000), valor presente líquido (MOTTA; 
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CALÔBA, 2002), índice de lucratividade (ASSAF NETO, 2003), modelo do fluxo de caixa 

descontado (ROSS et ai, 2002), abordagem da taxa de desconto ajustada (TRIGEORGIS, 

1996), custo médio ponderado de capital decisão (MOTTA; CALÔBA, 2002), o capital asset 

pricing model (GITMAN, 2002), modelo de desconto de dividendos (GITMAN, 2002), a 

arbitrage pricing theory (ROSS et ai, 2002), retomo sobre o investimento (GITMAN, 2002), 

valor econômico adicionado (YOUNG; Q'BYRNE, 2003), análise de sensibilidade 

(BREALEY e MYERS, 1998); análise de cenários (ASSAF NETO, 2003), simulação 

(BREALEY e MYERS, 1998) e análise por árvore de decisão (MOTTA; CALÔBA, 2002). 

Todos estes métodos possuem suas vantagens e desvantagens. 

Tradicionalmente, a avaliação de projetos de investimento geralmente envolve 

um conjunto de métodos que buscam estabelecer parâmetros de sua viabilidade. Neste 

contexto, as empresas usam, em geral, os métodos tradicionais de análise de projetos: as 

regras do Valor Presente Líquido (VPL), da Taxa Interna de Retomo (TIR) e do período de 

Payback (Pb). 

Para Assaf Neto (2003) o aspecto maiS importante de uma decisão de 

investimento centra-se no dimensionamento dos fluxos previstos de caixa a serem produzidos 

pelas propostas em análise. Reforça ainda, que em todo o processo de decisão de 

investimentos, é fundamental o conhecimento não só de seus beneficios futuros esperados, 

expressos em termos de fluxo de caixa, mas também de sua distribuição ao longo da vida 

prevista do projeto. 
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Os recursos empresariais geralmente são limitados, portanto, ao aplicar um 

capital é necessário adotar critérios específicos para a tomada de decisão de investimento em 

projetos e consequentemente no aproveitamento das oportunidades disponíveis no mercado. 

Na opinião de Assaf Neto (2003, p. 371), um critério de análise de 

investimentos muitas vezes adotado é o de se utilizar taxas de descontos específicas para as 

diferentes naturezas de riscos que podem ser identificadas nos fluxos de caixa. Esta idéia é 

reforçada por Ross et ai (1995) que apresenta o conceito do VPL a fluxo de caixa com risco, 

utilizando a taxa de desconto a partir do capital asset pricing model (CAPM). 

Na opinião de Damodaran (1997) independente dos diversos métodos de 

avaliação de investimentos existentes, do mais simples ao mais sofisticados, a maioria dos 

analistas financeiros utiliza três variáveis essenciais: o fluxo de caixa, o risco e o tempo. 

Para Brandão e Dyer (2005) apesar do método do fluxo de caixa descontado 

(FCD) ser utilizado na maioria das análises de projetos de investimentos em ativos reais, uma 

das mais importantes limitações é a não incorporação do valor da flexibilidade gerencial 

inerente em muitos tipos de projetos. 

Ferreira (2003) reforça a idéia de que num contexto de análise de investimentos 

subestimar o valor de um projeto com base no fluxo de caixa descontado resulta numa 

apreciação não precisa em um cenário altamente mutável. Para acompanhar estas mudanças é 

necessário que o executivo tenha uma metodologia ou ferramenta que permita mudanças 

capazes de manter a empresa competitiva no mercado. 
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Para Lima e Suslick (2001), em ambientes de elevadas incertezas, os métodos 

tradicionais de análise de investimentos, baseados, unicamente, no conceito de fluxo de caixa 

descontado, tendo como indicadores o valor presente líquido (VPL) e a taxa interna de retomo 

(TIR), são insuficientes e nem sempre geram resultados compatíveis com os obtidos quando 

as decisões de investimentos são realizadas. 

Dixt e Pindyck (1994) citam que a malOna das decisões de investimentos 

partilha de três importantes características em diversos graus: a irreversibilidade, a incerteza e 

o momento de investir: 

Irreversibilidade: O investimento é parcialmente ou completamente 
irreversível, ou seja: o custo inicial do investimento é pelo menos parcialmente 
perdido e não pode ser recuperado totalmente caso haja mudança de idéia; 

Incerteza: Existem incertezas sobre futuros retornos pelo investimento. 
Portanto, o melhor que pode ser feito é avaliar as possibilidades de diferentes 
resultados, os quais significam maiores ou menores retornos e até mesmo, perda 
parcial ou total do investimento. 

Momento de investir: Existe alguma flexibilidade em relação ao timing do 
investimento. Você pode adiar a ação até obter mais informações. 

As decisões que são tomadas hoje influenciam diretamente no futuro das 

empresas, portanto, se não tivermos uma técnica que possa incorporar a flexibilidade 

gerencial ou formas de adaptações às mudanças do ambiente empresarial, os executivos 

podem tomar decisões erradas baseadas exclusivamente nas técnicas quantitativas de 

avaliação de projetos. 

Minardi (2000) afirma que essa flexibilidade gerencial ou formas de adaptação 

ao ambiente, nada mais são que uma série de opções reais, algumas inerentes aos projetos e 

outras construídas mediante um custo maior de investimento como: 

Postergar um projeto, para se obter melhores informações sobre o mercado; 
Expandir ou contrair a escala de produção em função das condições do mercado; 
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Abandonar temporariamente ou definitivamente um projeto caso as condições do 
mercado se tomem muito desfavoráveis; 
Abandonar um projeto ainda em fase de construção, caso as condições de mercado 
se tomem piores do que as inicialmente previstas; 
Alterar as matérias-primas ou produtos finais de um projeto, ou seja, ter um 
processo mais flexível que permita alterações em função das mudanças do mercado. 

A teoria das opções reais surge como uma abordagem que direciona a um 

desempenho que incorpora as flexibilidades gerenCIaiS não capturadas pelas técnicas 

tradicionais de investimento de capital. O que faz uma análise baseada em opções reais efetiva 

no ambiente corporativo é o reconhecimento explícito que as decisões projetadas para o futuro 

para maximizar o valor da empresa depende de uma nova informação, desde as mudanças dos 

preços ou condições de mercado que não estão disponíveis ou obtidas na fase inicial do 

investimento (TRIANTIS, 2001). Esta técnica é aplicável a projetos de investimentos em 

ativos reais baseada no mercado de futuros onde as opções que surgem, podem garantir o 

sucesso do investimento (FERREIRA, 2003). 

A abordagem da teoria das opções reais foi desenvolvida em meados dos anos 

1980 para avaliar investimentos em ativos reais baseada nas opções financeiras. Esta 

abordagem amplia o método do valor presente líquido (VPL) incorporando a noção de 

flexibilidade gerencial. Analisa um investimento em ativo como se fosse uma opção 

financeira que permite aos executivos valorar as diversas opções que possuem todo e qualquer 

investimento. 

Para Samis et ai (2005), muitas empresas de extração de recursos naturais estão 

considerando a avaliação de opções reais como uma alternativa ao padrão adotado do fluxo de 

caixa descontado (FCD) como método para estimar projetos ou avaliar ativos reais. 
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Diante do exposto, cabe-nos perguntar: a Teoria das Opções Reais pode ser 

uma alternativa viável e complementar às metodologias tradicionais na avaliação de 

projetos de mineração? 

1.2 JUSTIFICA TIV A 

As decisões gerenciais são tomadas no sentido de maximizar a criação de valor 

para as partes interessadas, no entanto, as empresas estão inseridas num contexto de um 

ambiente econômico, político e social caracterizado por mudanças rápidas, grandes incertezas 

e interações competitivas, que direcionam a busca de processos e ferramentas que as 

habilitem a reagirem a novas informações. 

As condições nas qUaIS as empresas operam não são estáticas, nem seus 

gerentes impotentes para reagirem às mudanças. O não reconhecimento disso resulta em 

planejamento menos realista e menos útil para a tomada de decisão (COPELAND & 

KOLLER & MUTIN, 2000). 

Para Brandão e Dyer (2005), devido à importância de criação de valor as partes 

interessadas e a dinâmica do ambiente, as decisões de investimentos sempre são foco de 

interesse dos acadêmicos e gerentes, que têm se dedicado ao desenvolvimento e 

aprimoramento de técnicas que possam avaliar o verdadeiro valor e as melhores opções de 

investimentos. 

O método do fluxo de caixa descontado (FCD) é na prática a ferramenta mais 

utilizada pelas grandes empresas para avaliação de projetos e tomada de decisão relativa a 
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investimentos em ativos reais, porém apresenta limitações, sendo a mais importante a não 

incorporação do valor da flexibilidade gerencial que está presente em muitos tipos de projetos 

(BRANDÃO; DYER; HAHN, 2005; COPELAND; ANTIKAROV, 2001). 

Por ignorar as flexibilidades para a revisão das estratégias iniciais, o método do 

fluxo de caixa descontado pode subavaliar um projeto, pois as flexibilidades gerenciais 

possibilitam capitalizar as oportunidades futuras favoráveis à empresa e diminuir perdas. 

Ross et ai (1995) afirma que a decisão da análise convencional do VPL é no 

sentido de aceitar ou rejeitar o projeto e, que na prática, os gerentes podem expandir ou 

contrair um escopo de um projeto em muitos momentos durante a vida do projeto. 

Para Minardi (2004, p.17): 

o VPL não deve ser considerado totalmente obsoleto e inútil. Ele pode ser 
empregado sem problemas em projetos em que a incerteza é pequena e existem 
poucas flexibilidades gerenciais, como, por exemplo, projetos de redução de custos, 
nos quais a estratégia empresarial consiste unicamente em ser um produtor a baixo 
custo. 

Trigeorgis (1996) afirma que no caso de investimentos reais, a inadequação 

básica do VPL e do FCD para orçamento de capital é que ignora ou não corretamente captura 

a flexibilidade para adaptar ou rever as decisões posteriormente. 

Para contornar esses obstáculos e fornecer estimativas mais compatíveis com a 

dinâmica do processo decisório dos investimentos, vem sendo utilizada, na indústria mineral e 

do petróleo, a abordagem das opções reais, que se baseia numa extensão dos modelos de 
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"precificação" de opções financeiras, CUJO arcabouço matemático básico foi proposto por 

Black e Scholes (1973). 

Como resposta às limitações do VPL e FCD e fornecimento de estimativas 

maIS compatíveis com a dinâmica de avaliação de projetos de investimentos, surgiu a 

abordagem das opções reais proposta inicialmente por Black e Scholes (1973). Esta 

abordagem é capaz de capturar a flexibilidade gerencial na tomada de decisão pela 

modelagem matemática que é capaz de quantificar adequadamente o prêmio por opções ou o 

valor da flexibilidade. Esta abordagem adiciona o valor da flexibilidade gerencial à 

abordagem do FCD e, tem sido chamado de teoria das opções reais. 

A teoria das opções reais já é reconhecida academicamente como uma 

ferramenta adequada para quantificar o valor das flexibilidades gerenciais e das estratégias 

inerentes aos projetos, no entanto, a modelagem matemática apresentada por Black e Scholes 

(1973) é bastante complexa e de dificil interpretação pelos tomadores de decisão. 

Em situações de opções complexas são requeridas ferramentas mais poderosas 

para o calculo do valor das opções. Copeland & Tufano (2004) propõe uma solução para o 

problema da modelagem matemática complexa apresentada pelo modelo Black & Scholes 

(1973), a avaliação das opções com a modelagem da árvore binomial que permite a 

identificação das opções reais mais amigavelmente. Esta solução é a mais simples das 

ferramentas utilizadas na avaliação de opções reais que consiste na divisão do problema em 

uma série de incrementos com uma variação "alta" ou "baixa" para cada período de tempo. 

Este método tem uso satisfatório em planilhas eletrônicas ou software de análise de decisão 

disponíveis no mercado, como o DPL™. 
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o presente trabalho se justifica pelos seguintes fatores: 

Demonstrar que as técnicas tradicionais de avaliação de investimentos 

baseados no fluxo de caixa descontado não são suficientes para quantificar o momento certo 

de investir quando existem incertezas no comportamento futuro das varáveis críticas inerentes 

aos projetos de investimentos em ativos reais. 

Apesar de ser aceita academicamente como uma ferramenta que captura as 

flexibilidades gerenciais, a teoria das opções reais, no Brasil, tem sido testada empiricamente 

em poucos casos reais e são poucos os artigos que abordam este tema. 

Apresentar uma abordagem da teoria de avaliação das opções reais baseada na 

árvore de decisão binomial em tempo discreto desenvolvida por Copeland e Antikarov (2001) 

e aperfeiçoada por Brandão e Dyer (2005) associada a uma solução computacional prática 

disponível no mercado que direciona a solução dos problemas de avaliação de opções reais, 

principalmente, a complexidade da modelagem matemática proposta inicialmente por Black 

& Scholes (1973). 

Fornecer uma evidência empírica da aplicação da teoria das opções reais na 

mineração de ferro, pois as evidências do uso desta ferramenta na área de mineração existem 

em maior quantidade em minerações de cobre e de ouro. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo final 

Demonstrar que os métodos tradicionais de avaliação de projetos de mineração 

podem ser complementados pela abordagem intuitiva da teoria das opções reais com o uso da 

árvore de decisão binomial. 

1.3.2 Objetivos intermediários 

Fazer uma análise das teorias e métodos tradicionais de avaliação de 

investimentos; 

Apresentar as principais limitações com a utilização dos métodos 

tradicionais de avaliação de investimentos; 

Levantar o "estado da arte" na análise de investimentos em ambientes de 

incertezas; 

Introduzir o conceito de opções; 

Apresentar a teoria das opções reais como uma metodologia de avaliação 

de investimentos; 

Identificar oportunidades de aplicação da teoria das opções reais; 

Modelar flexibilidade estratégica como opções reais; 

Entender as diferenças entre as abordagens de avaliação por opções reais e 

os métodos tradicionais de avaliação; 

Destacar a importância da teoria das opções reais no cenário atual; 
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Apresentar a abordagem da teoria das opções reais como uma abordagem 

alternativa e mais adequada na avaliação de projetos em condições de 

modelar opções reais com árvore de decisão binomial utilizando o software 

DPL™. , 

Apresentar e aplicar o modelo de opções reais na avaliação de projetos de 

mineração utilizando a árvore de decisão binominal. 

1.4 HIPÓTESE 

Baseado em referenciais teóricos e na aplicação da modelagem de árvore de 

decisão binomial, propõe se testar a seguinte hipótese: 

A abordagem da teoria das opções reaiS é uma alternativa viável para 

identificação das flexibilidades gerenciais não capturadas pelas abordagens tradicionais na 

avaliação de projetos de mineração. 

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

A teoria das opções reaiS SurgIU como um método capaz de capturar as 

flexibilidades gerencIaIS existentes na avaliação de um projeto de investimento e como 

solução às limitações apresentadas pelos métodos tradicionais de avaliação, apresentando 

desde então, várias abordagens: as que possuem modelagens matemáticas complexas às mais 

intuitivas e mais simples. 
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o presente estudo limitar-se-á à aplicação da teoria das opções em tempo 

discreto em mineração, tendo como base a modelagem do processo estocástico do projeto e 

suas opções reais o uso do modelo binomial e da árvore de decisão, considerando a 

incorporação de fontes de incerteza aos projetos com o uso do método de Monte Carlo e de 

probabilidades neutras a risco. Excluem-se, portanto, outras abordagens de aplicação da 

teoria das opções reais, como por exemplo, a aplicação em tempo contínuo. 

1.6 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Com o fim de descrever o tipo de pesquisa a ser adotado, recorre-se ao critério 

de classificação de pesquisa proposto por Vergara (2004) em relação aos dois aspectos: 

quanto aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins: é uma pesqUIsa descritiva e explicativa. Descritiva por 

apresentar os principais métodos de avaliação de projetos de investimentos de capital 

disponíveis no mercado. Explicativa, por detalhar as principais vantagens e limitações de cada 

método de avaliação de projetos de investimentos de capital, bem como suas interações. 

Quanto aos meIOS: é uma pesqUIsa bibliográfica e estudo de caso. 

Bibliográfica, pois foi elaborada uma revisão de literatura relacionada ao tema da pesquisa 

por consulta a materiais como livros, artigos, dissertações, material de treinamento e também, 

na internet. Estudo de caso, pois foi realizada uma modelagem do uso da abordagem da teoria 

das opções reais em uma mineração de ferro. 
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1.7 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

Para alcançar o objetivo proposto, este trabalho está organizado em capítulos 

da seguinte maneira: 

- O capítulo 1 apresenta as considerações iniciais, a formulação do problema 

da pesquisa, os objetivos da investigação, sua justificativa, delimitação do estudo 

e a metodologia utilizada. 

- O capítulo 2 descreve a origem da mineração, a mineração no Brasil e sua 

importância. 

- O capítulo 3 apresenta uma revisão de literatura sobre as abordagens 

utilizadas para a avaliação de projetos de investimentos em ativos reais e o "estado 

da arte" da Teoria das Opções Reais. 

- O capitulo 4 descreve a modelagem teórica e suas premIssas para a 

aplicação. 

- O capítulo 5 apresenta a aplicação da metodologia para avaliação de projeto 

de investimento em uma mineração de ferro utilizando a modelagem das opções 

reais com a árvore de decisão binomial. 

- O capítulo 6 apresenta a conclusão e as principais considerações da 

pesqUIsa. 

Neste capítulo foi apresentado o seguinte problema de investigação: a Teoria 

das Opções Reais pode ser uma alternativa viável e complementar às metodologias 

tradicionais na avaliação de projetos de mineração? A partir da definição do problema, foram 
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apresentados: a justificativa, os objetivos, a hipótese, a delimitação do estudo bem como a 

metodologia utilizada. 

2 MINERAÇÃO 

o Presente capítulo apresenta uma breve abordagem da mineração, sua origem, 

a mineração no Brasil, a mineração de ferro e sua importância na economia. 

2.1 ORIGEM DA MINERAÇÃO 

A história da civilização humana está estreitamente associada à exploração dos 

recursos naturais, atividade exercida pelo homem desde a pré-história, que usava a argila para 

preparo de artefatos de cerâmica, as rochas duras para a preparação de armas e objetos de 

corte, bem como ocres minerais para a confecção de pigmentos para utilização, sobretudo em 

pinturas e inscrições rupestres. Assim, o início da evolução da civilização humana é 

observado pela necessidade de extração de recursos minerais e sua transformação em um bem 

útil à sua sobrevivência. 

A mina mais velha conhecida no registro arqueológico é a "caverna do leão" na 
Suazilândia. Neste local, que tem um radiocarbono com idade de 43.000 anos, 
humanos paleolíticos mineravam hematita, mineral que contém ferro, o qual eles 
presumivelmente moíam para produzir o vermelho pigmento ocre (WIKIPEDIA, 
2006). 

Na Antigüidade, os minerais serviam apenas para a fabricação de ferramentas, 

armas e utensílios, bem como para a realização de obras arquitetônicas, como aquedutos, 
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edificações, etc. A medida e o grau de uma civilização eram dados pelo seu conhecimento e a 

capacidade de trabalhar os metais. 

o Egito, 3.000 a.C. tomou-se a mais importante civilização do mundo, ao 

mesmo tempo em que passou a dominar a mineração de cobre e turquesa em Wady Margareh 

na península de Sinai. 

Assim, aconteceu com os fenícios com a exploração das minas de estanho com 

a qual mantiveram monopólio comercial e constituiu como fator decisivo para manter a 

supremacia de Cartago e o controle de parte do comércio mundial da época. 

Registros relatam que o Império Romano só dominou o mundo depois de 

conquistar os amplos recursos minerais da Espanha. 

A partir da Idade do Bronze que teve início no Oriente Médio em tomo de 

3.000 a.c. desenvolveu-se lentamente a pesquisa, a mineração e o beneficiamento dos 

minerais para a metalurgia. Há milhares de anos teve início a realização de operações de lavra 

subterrânea para extração de minerais metálicos. 

A Idade do Ferro, em tomo de 1.200 a.C. até a época romana, registra o início 

da metalurgia do ferro, metal superior ao bronze em dureza e abundância das jazidas. Em 

Portugal e Hispânia, a Idade do Ferro é essencialmente dominada pela ocupação do território 

pelo Império Romano. 
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Mesmo na idade contemporânea há registros de exemplos desse tipo, pois a 

exploração e o tratamento de minerais, além de servir de base ao progresso industrial e ao 

comércio, em função das tecnologias avançadas, é uma das bases do poder econômico, militar 

e político. 

Registros históricos de 400 a.C. sustentam que os egípcios recuperavam ouro a 

partir de depósitos aluvionares, usando processos gravíticos. Luz (1998, p. 7), relata que o 

primeiro texto que se constitui em instrumento de referência sobre os bens minerais (De Re 

Metálica) foi publicado em 1556 por Georgius Agrícola. 

Um dos antigos métodos de mineração, primeiramente documentado pelos 

romanos, consistia em acender fogo sobre as rochas que, com o calor intenso, se expandiam e 

rachavam. Outras técnicas incluem instrumentos como picaretas e marretas, sistemas de 

bombeamento e ventilação, além de carros de mão. 

Somente a partir do século XVIII, com a descoberta da máquina a vapor, 

ocorreram inovações mais significativas na área de tratamento de minérios. Pela metade do 

século XIX, em 1864, o emprego do tratamento de minérios como o ouro, cobre e chumbo 

(LUZ, 1998). Nesta época, a mineração, especialmente do carvão, foi o eixo central para o 

progresso da tecnologia industrial. 

o progresso da técnica da mineração é marcado pelo uso da pólvora e mais 

pela dinamite, em meados do século XIX, aperfeiçoada com suplementos produzidos no 
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século xx. A evolução das técnicas de perfuração também ampliou a capacidade da atividade 

de mineração. 

o final do século XIX e início xx do século são caracterizados, na atividade 

de mineração, como o marco dos grandes desenvolvimentos na área de beneficiamento, tendo 

a utilização industrial da flotação, na Austrália, em 1905, como a inovação mais importante. 

Os avanços seguintes foram mais do ponto de vista tecnológicos direcionados ao design de 

equipamentos maiores e mais produtivos (1940 - 1970), à otimização dos processos pela 

automação e computação (1970 - 1990) e à racionalização do uso de energia (a partir de 

1970). 

Desde a pré-história os minerais têm fortes relações com a civilização humana, 

constituindo um grande desafio na sua exploração e beneficiamento. Iniciando pela 

necessidade de ferramentas, pelos movimentos migratórios na busca fascinante exercida pelo 

ouro, prata e diamantes, pelo início das primeiras estruturas industriais modernas no mundo 

ocidental, na Inglaterra e Alemanha, seguindo-se aos Estados Unidos, com a exploração 

do petróleo e fabricação do aço. 

Desta evolução, os bens de capital, sob a forma de grandes equipamentos de 

mma, materiais ferroviários, dentre outros, para exploração mineral tomaram-se mais 

expressivos, necessitando aSSIm, de grandes investimentos para a exploração das riquezas 

minerais e consequentemente, a análise da viabilidade econômica das jazidas descobertas. 
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2.2 MINERAÇÃO NO BRASIL 

A história do Brasil e a da mineração estão intimamente relacionadas com a 

busca e o aproveitamento dos seus recursos minerais, que sempre contribuíram para a 

economia nacional, fazendo parte da ocupação territorial e da história nacional. Souza (2001) 

afirma que o início da atividade mineral no Brasil se confunde com o próprio processo de 

colonização do país, pela exploração de riquezas minerais, baseada na escravidão e visando o 

mercado externo. 

Desde o início de nossa colonização, Portugal via o Brasil como fonte potencial de 
tesouros, cuja descoberta e exploração foram fortemente estimuladas. Embora as 
primeiras iniciativas visando à descoberta de metais e pedras preciosas em terras 
brasileiras falhassem devido às dificuldades daquela época, o desejo de descobrir 
riquezas minerais se manteve entre os habitantes da nova colônia, estimulados pela 
corte portuguesa, que oferecia promessas de honra e reconhecimento para os 
descobridores de tais riquezas (SOUZA, 2001). 

No início de nossa colonização, são lavradas ocorrências das diversas 

substâncias mmeraIS encontradas na superficie do solo, porém, as massas retiradas eram 

sempre muito pequenas e adotavam-se métodos rudimentares na sua extração. A necessidade 

de produtos de origem mineral nessa época, ainda era muito pequena. A principal demanda 

mineral constituía principalmente, de argilas, areia e cascalho para construções. 

A mineração no Brasil remonta à época colonial, com a chegada dos 

portugueses em solo brasileiro no século XVII. No século XVIII ocorreu o primeiro grande 

incremento mineral ocasionado pela descoberta do ouro, iniciando-se assim, ao surgimento 

das bases para a constituição do setor mineral brasileiro e colocando o Brasil como o primeiro 

grande produtor mundial de ouro (BARRETO, 2001). 
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As primeiras catas ou garimpos foram feitos em São Paulo, em São Vicente, no Vale 
da Ribeira, e os bandeirantes paulistas espalharam-se depois por Minas Gerais, 
Goiás e Mato Grosso. O ouro e os diamantes dos aluviões eram retirados 
manualmente com pás, lançando-se em calhas, depois bateados, sendo que os 
rejeitas eram lançados manualmente em locais próximos (GERNANI, 2002, p. 5). 

De acordo com Barreto (2001), o processo de declínio do primeiro ciclo do 

ouro ocorrido no Século XIX, foi motivado por se acreditar que as jazidas superficiais tinham-

se esgotado. Durante este século, inicia-se, sem muito sucesso, um novo ciclo a procura de 

jazidas primárias de ouro. 

A abertura da Mina da Passagem em 1819, em Mariana - MG pelo Barão de 

Echewege foi motivada para abastecer o Lavador de Capivari em Tubarão, para a produção de 

carvão metalúrgico e para alimentar os modernos fomos da CSN e também, foi motivo para o 

surgimento das primeiras minas mais sofisticadas do país, as de ouro como a de Morro Velho. 

o segundo ciclo mineral do Brasil inicia-se a partir dos anos 1950, 

concretizando-se no final da década de 1960. Barreto (2001) afirma que grande parte do atual 

parque mineral brasileiro foi construída recentemente durante as décadas de 1970 e 1980. 

De acordo com Germani (2002), na década de 1950, foi implantada a mina de 

manganês, no Amapá, e iniciada também a nova fase de modernização das minas de Itabira, já 

com técnicos brasileiros e americanos, tendo-se introduzido novas técnicas de perfuração e 

desmonte, o uso de escavadeiras elétricas e caminhões fora de estrada. 

o fato marcante na década de 1950 foi a criação da Companhia Vale do Rio 

Doce (CVRD) em 1942, sendo considerada pioneira nas décadas de 1960 e seguintes 

introduzindo novas técnicas de perfuração, escavadeiras e caminhões fora de estrada com 
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capacidades cada vez mmores. A CVRD, com seu corpo técnico brasileiro foi pIOneIra, 

também, na aplicação de planejamento informatizado, controle de qualidade na lavra, com 

aplicação de geoestatística, mecânica de rochas aplicadas à estabilidade de taludes, deposição 

controlada de rejeitos, rebaixamento de lençol freático em minas, transporte de minério e 

estéril por correias em ambos os sentidos e aproveitamento de minérios de baixo teor. 

A primeira experiência de aplicação de método de lavra subterrâneo de alta 

produtividade com abatimento por sub-níveis foi feita pela Ferbasa no Oeste Baiano no final 

dos anos 1970, recebendo a contribuição dos engenheiros de minas finlandeses. Outro 

exemplo de moderna mina subterrânea, aplicando o método de câmaras e pilares, é a mina de 

Taquari-Vassouras, implantada pela Petrobrás e assistida por técnicos franceses no início dos 

anos 1980, estando presentemente arrendada para a CVRD, que a modernizou colocando-a 

em níveis de produtividade internacional (GERMANI, 2002). 

Para Barreto (2001, p.5-6) as descobertas mais marcantes do século XX foram: 

o manganês da serra do navio nos anos 1940; o petróleo, que culminou com a 
criação da Petrobras nos anos 1950; as jazidas ferríferas do vale do Paraopeba nos 
anos 1950; as minas do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais em meados dos anos 
1950, intensificando-se nos anos 1960; o carvão no Rio Grande do Sul e no Paraná 
nos anos 1950, com grande incremento a partir dos anos 1960; as minas de cobre no 
Rio Grande do Sul nos anos 1960, Pará e Goiás, nas décadas posteriores; as minas 
de chumbo na Bahia nos anos 1960, e em Minas Gerais mais recentemente; o nióbio 
de Araxá em Minas Gerais nos anos 1960; o caulim na Amazônia; fosfato e zinco 
em Minas Gerais; o projeto Carajás no Pará; o amianto da mina de Cana Brava, em 
Goiás; a bauxita de Minas Gerais e a descoberta da província estanífera de 
Rondônia, todos na década de 1970. 

O Brasil está entre as nações com o mmor potencial mineral, detém uma 

posição privilegiada no quadro das reservas mundiais. Dados do DNPM (2005c) revelam que 

em 2004 Brasil ostentou uma posição expressiva como detentor de grandes reservas minerais, 

com destaque para o nióbio (96,9%) e a tantalita (46,3%) como líderes mundiais, seguidos 
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pela grafita natural que ocupa a segunda posição no ranking internacional. Outros minerais, 

também merecem destaques como o alumínio (bauxita), a vermiculita, o estanho, o ferro, o 

manganês e a magnesita. A Tabela 1 apresenta a produção brasileira em 2004 e a participação 

de cada mineral mundialmente. 

Ainda, conforme o DNPM (2005c) o resultado do produto da indústria 

extrativista mineral brasileira, incluindo o petróleo e o gás natural, atingiu em 2004, um 

montante da ordem de US$ 28,0 bilhões, equivalentes a 4,2 % do Produto Interno Bruto 

(PIB). Considerando o fator multiplicador pela agregação de valor às matérias-primas 

minerais decorrentes dos processos industriais, o produto da indústria de transformação 

mineral em 2004 atingiu US$ 69,9 bilhões, correspondente a 10,5% do PIB. 

Tabela 1 - Produção e posição brasileira nas reservas mundiais em 2004 

MINERAL PRODUÇÃO PAR TICIP AÇÃO POSIÇÃO 
BENEFICIADA EM 2004 (t) MUNDIAL(%) 

Nióbio 73.277 96,9 1° 
Tantalita 6.237 46,3 1° 
Grafita Natural 61.665 26,8 2° 
Alumínio (bauxita) 20.463.595 8,3 3° 
Vermiculita 28.885 5,7 3° 
Estanho 25.243 11,7 4° 
Magnesita 1.791.125 8,9 4° 
Ferro 242.119.284 7,2 5° 
Manganês 3.161.137 2,5 5° 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do DNPM (2005b; 2005c). 

O subsolo brasileiro possui importantes depósitos minerais, incluindo petróleo, 

carvão e gás. O Brasil produz cerca de 70 substâncias, sendo 21 dos grupos de minerais 

metálicos, 45 dos não-metálicos e quatro dos energéticos (FARrAS, 2002). 
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A vantagem competitiva que têm a indústria de mineração no Brasil frente às 

concorrentes internacionais é proporcionada por fatores tais como: a principais minas 

apresentam elevados teores metálicos, a boa infra-estrutura de transporte, a atualização 

tecnológica, o custo de produção competitivo e a capacitação empresarial. 

Na economIa atual, temas como energIa e matéria-prima, construção e 

habitação, mobilidade e transporte, agricultura e resíduos, são assuntos que envolvem a 

utilização de crescentes quantidades de materiais e minerais. Assim, mais do que nunca, a 

mineração está e estará ligada a qualquer opção que esta economia venha oferecer à sociedade 

(SOUZA,2001). 

2.3 A INDÚSTRIA EXTRA TIVISTA 

A mineração pode ser definida como a extração de minerais valiosos existentes 

nas rochas e/ou no subsolo. É uma atividade econômica denominada indústria extrativista 

mineral ou indústria de produtos minerais. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) define mineração como sendo a 

extração, elaboração e beneficiamento de mmeraIS que se encontram em estado natural: 

sólido, como carvão e outros; líquido, como petróleo bruto; e gasoso, como o gás natural. 

Mineral é todo corpo inorgânico de composição química e de propriedades 

fisicas definidas, encontrado na crosta terrestre. Quando se tem um mineral ou agregado de 

minerais contendo um ou mais minerais valiosos, possíveis de serem apresentados 

industrialmente temos um minério. (LUZ, 1998, p.11). 
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De acordo com Luz (1998) os minerais dependem das concentrações e das 

quantidades para que possam ser aproveitados economicamente. E o preço de mercado de um 

mineral depende de um conjunto elevado de variáveis das quais podemos destacar: freqüência 

em que ocorrem na crosta terrestre, complexidade na lavra e beneficiamento, distância do 

mercado consumidor, dentre outras. 

A mineração é considerada como uma atividade que apresenta uma característica 

marcante que é a sua natureza eminentemente heterogênea tanto na nos diferentes segmentos 

da atividade quanto pela grande diversidade das empresas mineradoras. Esta característica 

deve ser considerada quando da realização de análises e estabelecimento de políticas para o 

setor. 

De acordo com Paula (2002) existe pelo menos 80 commodities minerais, sendo 

que a maioria são metálicos. Alguns minerais vêm sendo utilizados há milhares de anos, como 

o cobre cujo registro de seu uso, remota a 7.000 a.c. Outros metais, como titânio e o 

molibdênio, começaram a ser utilizados comercialmente há apenas 50 anos. 

A Tabela 2 apresenta um exemplo que caracteriza a diversidade existente na 

mineração em termos de volumes exportados (t) e a participação na exportação (US$ - FOB). 
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Tabela 2 - Principais Produtos Exportados em 2003-2004 

2003 2004 

Discriminação 
US$-FOB US$-FOB 

t milhões t milhões 
Bens primários - 4.107 - 5.833 
Ferro 174.846.044 3.456 204.767.647 4.759 
Caulim 1.852.376 205 2.147.980 230 

Bauxita 4.705.826 121 7.290.491 189 
Rochas ornamentais 912.763 130 961.232 174 

Outros - 195 - 482 

Semimanufaturados - 4.809 - 6.598 
Ferro 11.742.761 2.233 12.581.193 3.357 
Alumínio 2.632.127 1.443 2.740.705 1.792 
Ouro 28 327 31 413 
Nióbio 33.702 281 35.778 296 

Níquel 26.048 143 28.854 250 
Manganês 175.677 80 154.971 139 

Outros - 302 - 351 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do DNPM (2005b) 

Na indústria mineral, as substâncias minerais podem ser classificadas em três 

classes: minerais metálicos (ferrosos e não ferrosos), minerais não metálicos (industriais, 

gemas e materiais de construção) e mmerms energéticos, que são os radioativos e 

combustíveis fósseis (LUZ, 1998; VALE, 2003). 

Paula (2002) apresenta uma outra forma de classificação dos minerais de acordo 

com sua forma prioritária de comercialização: 

minerais com valor unitário suficientemente elevado, para serem vendidos no 
mercado global, como o ouro, o diamante, o cobre o aluminio; 
minerais com valor suficientemente elevado, para serem comercializados em 
mercados regionais, como exemplo temos o calcário; 
minerais com baixo valor unitário, o que limita sua comercialização, 
principalmente ao âmbito doméstico, como é o caso da areia e da brita. 

De acordo com Chaves (2002) a mineração como atividade industrial apresenta 

algumas características que lhes são peculiares: 



A mineração é uma atividade básica, pois trabalha com recursos naturais; 
É uma atividade extrativa, isto é, trabalha com bens existentes na natureza; 
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É uma atividade econômica: o valor agregado ao produto deve pagar todos os 
custos de lavra e processamento e ainda trazer lucro. Economia e gerenciamento 
devem ser cuidadosos e eficientes; 
A mineração trabalha com recursos naturais não renováveis. 
A mineração e o tratamento de minérios competem com as outras atividades 
econômicas e sociais pelo solo, pelas águas e pelo ar. Por isso, têm uma 
responsabilidade ambiental muito grande; 
É uma atividade transitória. Esgotadas as reservas, ou se muda de local de 
trabalho ou se encerram as atividades; 
A mineração é singular para cada depósito mineral. Cada jazida tem as suas 
características próprias, diferentes de lugar para lugar. Por isto, cada mina exige 
um projeto próprio e cada minério, o seu circuito de beneficiamento. 

A indústria extrativa mineral pode ser definida como de acordo com Alves 

(apud Vale 2001, p.11) como um conjunto de atividades que visam à descoberta, à avaliação, 

ao desenvolvimento e à extração das substâncias minerais úteis, existentes no interior ou na 

superficie da Terra. 

Os principais estágios da indústria extrativista mineral são: 

Levantamentos Básicos - Compreendem as atividades direcionadas à 
caracterização das macro-feições e atributos do potencial geológico, ou seja, a 
infra-estrutura geológica. Seu objetivo é identificar e caracterizar as áreas 
potenciais e respectivas vocações. 

Prospecção - Corresponde ao conjunto de atividades sistematizadas, objetivando 
a descoberta de jazidas minerais. 

Exploração - É a fase de estudo de uma ocorrência mineral já descoberta, 
objetivando o conhecimento da viabilidade do seu aproveitamento econômico. 

Desenvolvimento - Esta etapa refere-se ao período de maturação do 
empreendimento e compreende as atividades de implantação do projeto de 
aproveitamento econômico da jazida. 

Lavra - Entende-se por lavra, o conjunto de operações coordenadas, objetivando 
o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das substâncias minerais 
úteis que contiver, até o beneficiamento das mesmas (VALE, 200 I, p.II). 

A Figura 1 apresenta uma concepção diagramática que representa a cadeia da 

indústria do setor mineral destacando suas principais etapas e sub-setores. 
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Fonte: VALE (2001) 
Figura 1 - O Setor mineral e suas etapas. 

A mineração é uma conhecida em suas etapas iniciais de levantamento básico, 

prospecção e exploração como uma atividade de alto risco, que exige um longo tempo de 

maturação e envolve grandes investimentos. Esse tipo de empreendimento não busca apenas 

locais geologicamente favoráveis, busca, igualmente, a segurança necessária para decidir por 

um investimento financeiro que chega, freqüentemente, à cifra de centenas de milhões de 

dólares (SOUZA, 2001). 

Barboza (2005) reforça a afirmativa aCIma quando cita que os nscos e 

incertezas na mineração residem não somente na volatilidade de preços, mas, sobretudo, à 

primeira etapa da cadeia produtiva, a pesquisa mineral. Daí a escassez de fontes de 

financiamentos devido ao grau de risco envolvidos nessa atividade. 
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2.4 A IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DA MINERAÇÃO 

A mineração é um dos setores básicos da economia do país, contribui para a 

geração de empregos e rendas bem como nas exportações totais de uma nação. Como 

exemplo da dependência da mineração no que se refere à exportação, temos os países 

africanos, asiáticos e sul-americanos. A Tabela 3 apresenta a importância relativa da 

mineração em alguns países. 

Tabela 3 - Importância relativa da mineração nas exportações dos países - 1999 
PAISES PARTICIPAÇÃO RELATIVA NAS 

EXPORTAÇÕES TOTAIS (%) 
Africa do Sul 31 
Bolívia 29 
Brasil 32 
~k ~ 

Colômbia 41 
Guiana 71 
Nigéria 67 
Peru 45 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de IIE/WBCSD (2002). 

O setor mineral está inserido no contexto do desenvolvimento sustentável e 

pode contribuir para tal. Muitos países e comunidades dependem da produção mineral como 

fonte de renda e meio de desenvolvimento. Com o crescimento do livre comércio e das 

privatizações, muitos investimentos em exploração e produção mineral migraram para países 

em desenvolvimento. 

A mineração é importante para o desenvolvimento de 51 países. Responde por 15 a 
50% das exportações em 30 países; por 5 a 15% das exportações em 18 países; e 
sendo domesticamente importante para outros três países. Aproximadamente 3,5 
bilhões de pessoas vivem nesses países. (I1ED/WBCSD, 2002). 
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o desenvolvimento da indústria extrativista mineral pode cnar muitas 

oportunidades de trabalhos incluindo, uma transferência de habilidades e tecnologia, e o 

desenvolvimento da infra-estrutura local e serviços, porém, às vezes incentivos para os 

investimentos neste setor. 

De acordo com as informações do DNPM (2005b), constata-se atualmente, um 

incremento nos fluxos de capitais voltados para exploração mineral dirigidos a vários 

países em função da manutenção dos preços das commodities em níveis elevados, 

tomando o setor mais atrativo. Na rota destes fluxos de capitais, é um dos principais 

países de interesse dos investidores. 

2.5 MINERAÇÃO DE FERRO 

O ferro é o quarto elemento químico em abundância na crosta terrestre, ou seja, 

cerca de 4,2% da litosfera são constituídos de ferro. Os principais minerais que contém ferro 

são: hematita, magnetita, goethita e siderita. As formações ferríferas bandadas, denominadas 

itabirito, compostas de hematita e sílica, constituem-se nos maiores depósitos de minério de 

ferro (DNPM, 2001). O minério de ferro é um componente fundamental no processo de 

industrialização de qualquer país (LAMOSO, 2001). 

No estágio atual de desenvolvimento da humanidade, é impossível imaginar o 

mundo sem o uso de ferro. Ele é, entre todos os metais, o que mais está presente na nossa 

vida. Fundido, forjado, transformado em aço e até em remédios. Está e esteve sempre presente 

no nosso dia-a-dia como componente essencial para inúmeras aplicações. Ele está presente 
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tanto num simples alfinete, por exemplo, quanto num imenso petroleiro; tanto numa panela 

quanto num automóvel; tanto numa construção quanto numa ferrovia. 

2.5.1 Origem da mineração de ferro 

No decorrer do tempo, desde a pré-história o ferro chegou a ser mais valioso 

que ouro, e só se tomou acessível para o uso em tantas aplicações quando novas tecnologias 

de extração do minério e de transformação foram sendo descobertas (MBR, 2006). 

Apresentaremos uma breve evolução da história do ferro e sua ligação com a 

história da humanidade: 

- Pré-história 

Relatos históricos citam que o homem descobriu o ferro no Período Neolítico 

(Idade da Pedra Polida), por volta de 6.000 a 4.000 anos a.c. Ele teria surgido por acaso, 

quando pedras de minério de ferro usadas para proteger uma fogueira, depois de aquecidas, se 

transformaram em bolinhas brilhantes. O uso do ferro nesse período sempre foi algo acidental. 

- 3.000 a.c. 

O ferro fundido era conhecido no Egito antigo, como revela a descoberta de 

utensílios durante escavações arqueológicas. Não são encontrados, contudo, vestígios de 

atividades minerárias, indicando que o minério utilizado era apenas o de superfície. 
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Aos poucos, o ferro passou a ser usado com maIS freqüência, a partir do 

momento em que se descobriu como extrai-lo de seu minério. A exploração regular de jazidas 

começou em tomo de 1.500 a.C., provavelmente no Oriente Médio, de onde o metal teria sido 

importado por assírios e fenícios. Do primeiro milênio da era cristã em diante, o ferro 

difundiu-se por toda bacia do Mediterrâneo. 

- 2.250 a.c. 

Poemas védicos dessa época mencionam o uso do ferro na fabricação de armas e 

utensílios domésticos. 

Neste período, o ferro passou a ser usado com maior freqüência a partir do 

momento em que se descobriu como extraí-lo de seu minério. A exploração regular de jazidas 

começou em tomo de 1.500 a.C., provavelmente no Oriente Médio, de onde o metal teria sido 

importado por assírios e fenícios. 

- 1.400 a.c. 

Neste período em escavações na Anatólia, região localizada na atual Turquia, 

encontraram vestígios de objetos de aço. Também ali foram observados sinais de atividades 

de mineração do ferro. 

- 1.100 a.c. 

Início da Idade do Ferro, considerada como último estágio tecnológico e 

cultural da pré-história. Diversos povos já dominavam o processo de manufatura e o uso do 
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ferro se difundia na Europa pelas mãos de viajantes do oriente. Aos poucos, as anuas e os 

utensílios feitos de bronze foram substituídos pelo ferro. 

- 300 - 200 a.c. 

Neste período o aço já fazia parte do dia-a-dia do incipiente Império Romano. 

A mineração também se desenvolvera, com o aperfeiçoamento dos métodos de exploração e a 

descoberta de novos minerais ferríferos. A demanda por objetos de ferro e aço está presente 

em toda a Europa. Contudo, como a atividade minerária não se desenvolveu o suficiente, o 

ferro se toma extremamente valorizado. 

- Idade média 

Somente a partir do século XII, com a prática da mineração subterrânea, a 

produção aumenta. Na Catalunha, desenvolve-se a fOlja, processo que dá maleabilidade ao 

ferro. Na Alemanha, surge a siderurgia em Alto Fomo; na Inglaterra, a coqueria, usando 

carvão mineral. 

Quem pnmelro trabalhou na redução desse minério de ferro foi Afonso 

Sardinha. Em 1587, ele descobriu magnetita na atual região de Sorocaba, no interior de São 

Paulo, e iniciou a produção de ferro a partir da redução do minério. É a primeira fábrica de 

ferro que se tem notícia no Brasil. 

- Século XVIII 

Na Inglaterra, novas tecnologias de mineração do ferro penuitem o aumento da 

produção, dando suporte à incipiente Revolução Industrial, que teria no ferro e no aço os 

componentes fundamentais da fabricação de máquinas. 
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- Século XIX 

A mineração e a siderurgia se desenvolvem na Europa. No Brasil, operários 

alemães operam, em 1814, a primeira fábrica de gusa do país. Em 1817, um alto fomo 

começa a operar em Minas Gerais, em Caeté. 

- Século XX 

Neste século tivemos vários fatos importantes para a indústria de minério de 

ferro, dos quais destacamos: o avanço da siderurgia brasileira com a criação da Siderúrgica 

Mineira, da Companhia Belgo-Mineira, da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN); a 

descoberta das jazidas ferríferas do vale do Paraopeba, o Quadrilátero Ferrífero de Minas 

Gerais, a criação da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e das Minerações Brasileiras 

Reunidas (MBR) e o grande projeto Carajás. 

2.5.2 Reservas 

A indústria da mineração de ferro tem grande importância na economia mineral 

de um país. Com relação aos recursos econômicos de ferro, após o período pós-guerra, têm 

aumentado significativamente no âmbito mundial, seja impulsionado por pesquisas 

geológicas, seja por medidas que alteraram o perfil de aproveitamento dos minérios finos por 

aglomeração, que passaram para a categoria de econômicos (DNPM, 2001). 
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a) Reservas mundiais 

As reservas mundiais de minério de ferro (medidas e indicadas) estão 

estimadas em cerca de 310 bilhões de toneladas (BNDES, 2003). As maiores reservas estão 

localizadas na Rússia, Ucrânia e China, que conjuntamente detêm mais da metade do total 

mundial (DNPM, 2001). O Brasil detém 6,1% das reservas mundiais, situando-se em 4° lugar 

no ranking mundial, após a CEI, China e Austrália. Porém, considerando o alto teor do 

minério de ferro brasileiro de 64% em média, o país apresenta uma posição diferenciada tendo 

em vista o teor médio de 59% obtido na Austrália e de menos de 40%, na China. 

b) Reservas brasileiras 

O Brasil se destaca tanto pelas grandes reservas de minério de ferro quanto 

pelo elevado teor contido nas hematitas (60% - 67%) e nos itabiritos (50 - 60%) (DNPM, 

2001). De acordo com Paula (2002), as reservas brasileiras estão fortemente concentradas 

nos estados de Minas Gerais (72,2%) e do Pará (22.3%). 
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2.5.3 Produção 

a) Produção mundial 

De acordo com o informe mineral 2005 do DNPM, a produção mundial de 

minério de ferro atingiu 1,3 bilhões de toneladas em 2004, o que resultou num crescimento de 

7,8% em relação ao ano anterior. Os cinco maiores produtores mundiais, China, Brasil, 

Austrália, Índia e Rússia concentram 74,5% desse total. 

b) Produção brasileira 

Dados do DNPM (2005b), a produção brasileira de minério de ferro em 2004 

foi de 262.768 milhões de toneladas, 11, 9% a mais que 2003. Sendo esta produção 

concentrada nas mãos das grandes empresas, em particular a CVRD. A Figura 2 apresenta a 

evolução da produção mundial de minério de ferro no período de 2000 a 2004. 
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Fonte: DNPM (2005b) 
Figura 2 - Produção brasileira de minério de ferro 2000 - 2004 

Considerando a CVRD como a maior produtora de minério de ferro do 

Brasil, destacamos o comportamento de sua produção no período de 2001 a 2005 e as 

estimativas para 2006 e 2007. De acordo com dados da CVRD (2006c), neste período, 

a produção cresceu a uma taxa média anual de 15%, aumentando em 100 milhões de 

toneladas em quatro anos, que consolida sua liderança no mercado brasileiro e global 

(Figura 3). 
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Fonte: CVRD (2006c) 

Figura 3 - Produção de minério de ferro CVRD 2001 - 2005 e estimativas 
para 2006-2007. 
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2.5.4 Preço 

Os preços de minério de ferro de quaisquer tipos são determinados em 

negociações anuais entre as siderúrgicas e as mineradoras em uma determinada época do ano, 

para vigorarem de 6, 12 ou 24 meses. Geralmente, o preço é fixado para um determinado teor 

de ferro (base 65% Fe) por unidade metálica (1 %) em centavos de dólar (US$ cents) em base 

seca, e em função do beneficiamento a que o minério foi submetido (DNPM, 2001 ; PAULA, 

2002). Pela forma de definição dos preços acima, o minério de ferro não pode ser considerado 

uma commoditiy. A Figura 4 mostra a evolução de preços para o fino de Carajás e pelotas de 

alto fomo. 
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Fonte: CVRD (2006b) e THE TEX REPORT (2005) 
Figura 4 - Preço de exportação de minério de ferro da CVRD para o mercado 
japonês, 1993 - 2005. 

2.5.5 Investimentos 

O minério de ferro é um dos bens minerais de maior necessidade de 

investimentos no cenário da mineração brasileira até 2010 (Brasil, 2000). 
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o mercado de mineração no Brasil vem desenvolvendo um papel fundamental 

na retomada do crescimento econômico nos últimos anos. Segundo informações da 

Companhia Vale do Rio Doce (2006a), estão previstos mais de 40 projetos que demandarão 

investimentos na ordem de US$ 13 bilhões no período entre 2005 - 2010 (Figura 5), sendo o 

maior já apresentado por uma empresa privada nacional. Isto se deve a retomada da economia 

mundial e da forte demanda de minério especialmente na China. Do montante acima, a 

previsão para investimentos em 2006 é de US$ 4,6 bilhões. 
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Figura 5 - Portfólio de investimentos da CVRD no período de 2005 - 2010. 

2.6 PERSPECTIVAS PARA A MINERAÇÃO DE FERRO 

As perspectivas de expansão da demanda por minério de ferro são muito boas, 

mostrando um forte crescimento nos próximos anos e a curva de atendimento desta 

demanda será bastante apertada até 2010 (CVRD, 2005). A Figura 6 apresenta a 
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evolução do mercado transoceânico global de minério de ferro e a previsão para o 

triênio 2006, 2007 e 2008, com um crescimento previsto até 2008 em relação a 2005 na 

ordem de 20,7%, destacando o crescimento das exportações para o mercado chinês. 

900 

800 

700 
l6 
~600 
Qj 

~500 ., 
~400 
~ 

' 0 --353 
= 300 
:i 

200 

100 ~92=---~112 

815 

O +-----.-----~----~----,_----~----~----~----~ 

2001 2002 2003 2004 2CD5 2006E 2007E 2008 E 

I-+- China -- Resto do mundo --.-. Total I 
Fonte: CVRD (2006d) 
Figura 6 - Mercado transoceânico global de minério de ferro 

A Austrália e o Brasil devem se manter como maiores produtores e 

exportadores mundiais de minério de ferro. Os dois países serão responsáveis por mais de 

80% do suprimento da demanda transoceânica prevista até 2010. A Figura 7 apresenta a 

capacidade adicional no mercado transoceânico de minério de ferro. A expectativa é de um 

aumento da capacidade deste mercado em torno de 20 a 30 milhões de toneladas até 2010. De 

acordo com a CVRD (2005) a capacidade adicional inclui novos projetos para a produção de 

30 milhões de toneladas, que estão sob análise. 
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Fonte: CVRD (2005) 
Figura 7 - Fornecimento da capacidade adicional transoceânica minério de ferro para 
2010. 

o aço é considerado como um fator básico no processo de desenvolvimento 

econômico de um país. O nível de consumo de aço depende de ciclos econômicos. O consumo 

per capita é indicador de desenvolvimento dos países. 

A siderurgia atualmente pode ser considerada como uma indústria madura, pois 

ao longo do período de 1970 a 2004 apresenta crescimento, exceto no período de 1990 a 

1995, conforme é demonstrado na Figura 8. 

A indústria de extração e beneficiamento de minério de ferro é uma atividade 

voltada exclusivamente para a produção siderúrgica, neste sentido, as perspectiva de 

desempenho do setor siderúrgico, constitui-se no principal elemento direcionador do nível de 

atividade da extração e beneficiamento do minério de ferro. 
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Figura 8 - Evolução da produção mundial de aço bruto 1950 - 2004 

A indústria de minério de ferro ao longo do tempo, sempre operou com uma 

capacidade ociosa média de 7%. Atualmente, esta capacidade ociosa não existe. A Figura 9 

apresenta as variações da capacidade ociosa e do preço médio do minério de ferro . Os dados 

demonstram uma boa correlação entre a utilização da capacidade e a variação dos preços. 

Fonte: CVRD (2006d). 
Figura 9 - Capacidade ociosa x preço médio do minério de ferro. 
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Os preços de mmeralS e metais devem continuar bem supenores à média 

histórica devido aos seguintes fatores (CVRD, 2006): 

- forte demanda internacional (Figura 6); 
- fluxo de investimentos de fundos e metais; 
- maior risco de ruptura de demanda em função de operação à plena capacidade; 
- baixos estoques em níveis crônicos (Figura 9); 
- demora de resposta da oferta face à falta de equipamentos e atrasos nas concessões 

de licenças ambientais. 

o cenário atual para a indústria de minério de ferro apresenta muitos desafios 

futuros que demonstra grandes oportunidades de investimento. 

Neste capítulo foi apresentada de forma sucinta a história da mineração no 

mundo e no Brasil, enfatizando a mineração de ferro, sua importância para o Brasil e 

perspectivas. 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

Neste capítulo serão discutidas questões relativas aos métodos de avaliação de 

projetos de investimentos, das técnicas tradicionais às que incorporam a flexibilidade 

gerencial na tomada de decisão, com base em importantes contribuições da literatura sobre 

esses temas, que justificam e contextualizam a investigação. Dentre os aspectos abordados, 

destacam-se: os métodos tradicionais de avaliação de investimentos sem risco, as decisões 

gerenciais em condições de riscos e a avaliação das opções reais, que forneceram base para a 

modelagem do estudo de caso. 
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Na análise financeira, no que se refere à avaliação de projetos de 

investimentos, utilizada nas decisões de alocação de capitais, a preocupação principal é a de 

maximizar o valor da empresa, buscando alocar da melhor forma possível, no tempo, os 

recursos disponíveis dentre os diversos projetos de investimentos existentes. 

A análise financeira, então, busca fornecer os meios para tomarem flexíveis e 

corretas as decisões de investimentos no momento mais apropriado e de melhor resultado, 

com a compensação mais equilibrada entre risco e retomo (MONTEIRO, 2003). 

Assim, diversas ferramentas de análise de projeto de investimento, com suas 

características específicas, são encontradas na literatura para indicar a sua viabilidade ou 

inviabilidade, desde as tradicionais consideradas estáticas por não definirem procedimentos 

ou não considerarem ações referentes à gestão do investimento às que conseguem capturar a 

flexibilidade gerencial na valorização do ativo real (Figura 10). 

Podemos destacar nesta evolução, as ferramentas que ignoram o risco como o 

Fluxo de Caixa Descontado (FCD), as que analisam os riscos: análise de sensibilidade, 

simulação e árvore de decisão e as que administram o risco: opções financeiras e opções reais. 

O Fluxo de Caixa Descontado (FCD) foi introduzido nas empresas na década 

de 50 como uma ferramenta superior ao método de análise existente até então, o método do 

payback e, ainda hoje, é o método mais utilizado. De acordo com Brandão (2002), a partir da 

década de 70, baseado no trabalho pioneiro de Black & Scholes (1973), surgiu a Teoria das 

Opções Reais, com o objetivo de agregar o valor da flexibilidade gerencial ao método de 

valoração tradicional do FCD. 
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Fonte: Brandão (2005) estratégicas 
Figura 10 - Evolução dos métodos de avaliação de investimentos 
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3.1 MÉTODOS TRADICIONAIS DE AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTO SEM 

RISCO 

Apresentamos a segmr, uma relação dos principais métodos tradicionais de 

análise de projetos de investimentos sem nscos, destacando sua definição, pnnCipaIS 

vantagens e desvantagens. 

3.1.1 Período de payback 

O período de payback é o número de anos necessários para recuperação do 

investimento inicial. De acordo com Assaf Neto (2003) o período de payback é um método 

bastante generalizado na prática, consiste na determinação do tempo necessário para que o 

valor do investimento seja recuperado pelos benefícios incrementais líquidos de caixa (fluxo 
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de caixa) promovidos pelo investimento. Ou seja, é o período requerido para receber o capital 

inicial investido. 

Segundo Ross et ai (2002) com base na regra do período payback, um 

investimento é considerado viável se seu período de payback calculado for menor do que 

algum número predeterminado de anos. 

O método do período de payback apresenta as seguintes desvantagens: 

ignora o valor do dinheiro no tempo; 

exige um período de corte arbitrário; 

ignora fluxos de caixa além da data de corte; 

têm um viés contra projetos de longo prazo, tais como os de pesquisa e 

desenvolvimento e novos projetos. 

Três argumentos podem ser utilizados como vantagens para o uso do método 

do período de payback: 

é de fácil compreensão; 

leva em conta a incerteza de fluxos de caixa mais distantes; 

tem um viés em favor da liquidez. 
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3.1.2 Retorno contábil médio 

Algumas empresas avaliam um projeto de investimento olhando para a sua taxa 

de retomo contábil. É um dos métodos mais antigos para análise de investimentos. Para Ross, 

et ai (1995) este método é atraente e muito deficiente na tomada de decisões financeiras. O 

retomo contábil médio (ReM) é obtido pelo quociente entre o lucro do projeto, depois do 

imposto de renda e da despesa de depreciação, e o valor contábil médio do investimento por 

toda a sua vida útil. 

De acordo com Ross et ai (2002) um projeto é aceitável se seu retomo contábil 

médio é maior do que a meta de retomo contábil médio. 

Este método apresenta grandes desvantagens: 

não é uma verdadeira taxa de retomo; 

o valor do dinheiro no tempo é ignorado; 

utiliza uma taxa de corte arbitrária; 

baseia-se em lucro líquido e valores contábeis, e não em fluxos de caixa 

e valores de mercado. 

Duas vantagens levam as empresas a utilizarem este método: 

é fácil de ser calculado; 

geralmente, as informações necessárias estarão disponíveis. 
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3.1.3 Valor presente líquido (VPL) 

o método do Valor Presente Líquido (VPL) é considerado na literatura padrão 

de finanças como um padrão superior aos métodos do período de payback e retomo contábil, 

pois considera o valor do dinheiro no tempo. É considerado na ausência de flexibilidade 

gerencial o método mais consistente para maximizar o valor da empresa para o acionista 

(MONTEIRO, 2003). Isso levou ao surgimento das técnicas de Fluxo de Caixa Descontado 

(FCD). Uma dessas técnicas é o Valore Presente Líquido (VPL). 

Segundo Gitman (2002) o VPL é obtido subtraindo-se o investimento inicial (f) 

do valor presente das entradas de caixa (FCt), descontada a uma taxa igual ao custo de capital 

da empresa (r), conforme demonstrado na equação (3.1). 

VPL = valor presente das entradas de caixa - investimento inicial 

~ FC, 
L..----1 
1=1 (l+rY 

(3.1) 

O administrador financeiro decidirá se aceita ou não aceita um projeto 

adotando o seguinte critério: 

VPL> 0, aceita o projeto; 

VPL < 0, rejeita o projeto. 

VPL = 0, indiferente em aceitar ou não o projeto de investimento. 
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o VPL maior que zero significa que a empresa obterá um retomo maior que 

seu custo de capital, aumentando assim, o valor de mercado da empresa e a riqueza dos 

acionistas. 

Para Ross et ai (1995) o método VPL é razoável baseado em três atributos: 

utiliza fluxos de caixa; 

usa todos os fluxos de caixa do projeto; 

desconta os fluxos de caixa corretamente. 

No entanto, o método VPL tradicional não consegue reconhecer propriamente 

o valor da ação gerencial em adaptação às condições de mudanças de mercado, pois não 

avalia a flexibilidade existente nos projetos. 

3.1.4 Taxa interna de retorno (TIR) 

A taxa interna de retomo representa o valor do custo de capital que toma o 

VPL de um investimento nulo. Ou seja, a taxa de juros que iguala o valor presente dos fluxos 

de caixa futuros ao investimento inicial. A TIR é calculada conforme equação 3.2. 

~ Fel 
~----I =0 
1=1 (1 + TIR)' o 

(3.2) 

Nota-se que a equação da TIR é simplesmente a equação do VPL resolvida 

para um valor particular de k que faz com que o VPL seja zero. 



61 

Para Ross, et ai (2002) com base na regra TIR, um projeto é aceitável se a TIR 

é maior do que o retomo exigido. Caso contrário, deve ser rejeitado. 

o método TIR apresenta as seguintes desvantagens: 

- para fluxos de caixas não convencionais há a possibilidade que mais de uma 

taxa de desconto faça com que o VPL de um investimento seja zero. 

- pode levar a decisões erradas na comparação de projetos de investimentos 

mutuamente excludentes. 

Este método apresenta as seguintes vantagens: 

- está intimamente relacionada com o VPL, geralmente conduzindo à mesma 

decisão; 

- é fácil de ser compreendida e comunicada. 

De acordo com Motta e Calôba (2002) a TIR, isoladamente, não é uma medida 

de atratividade do investimento, portanto, não pode ser utilizada diretamente como critério de 

seleção entre oportunidades de investimento, a não ser que todas elas tenham investimentos 

IgUaIS. 

Para que a TIR apresente a possibilidade de ocorrência de múltiplas taxas, é 

necessário haver mais de uma inversão de sinal dos fluxos de caixa, ao longo dos anos. 
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Segundo ROSS et aI (2002, p.131), teoricamente, uma série de fluxo de caixa 

com M inversões de sinal pode ter até M taxas internas de retomo positivas. Para ilustrar a 

possibilidade de existência de mais de uma TIR, suponhamos que os fluxos de caixa de um 

projeto sejam: 

- $100,00;$200,00;-$132,00 

Os fluxos de caixa deste projeto apresentam duas mudanças de sinal. Este é um 

dos tipos de projetos que requererem saídas de caixa após o recebimento de algumas entradas. 

Como por exemplo, os projetos de extração de minérios a céu aberto, que em sua primeira 

etapa tem-se o investimento na escavação da mina; na segunda etapa, são gerados lucros pela 

operação da mina; e em uma terceira etapa, envolve um investimento adicional para 

recuperação da terra e exigências legais. Nesta etapa, os fluxos de caixa são negativos. 

O projeto acima possui duas TIR, 10% e 20%. Como é mostrado na Figura 11 

e nos cálculos abaixo, o VPL é zero tanto para 10% quanto a 20%. Neste caso, o método da 

TIR, simplesmente, não pode ser usado. 

VPL 

$30 

Of---,.!'-------"f",---~ TI R (%) 

-$2 

-$100 

Fonte: Adaptado de ROSS et aI (2002, p.130), 
Figura 11 - Projeto com duas TIR 



Os cálculos do projeto são: 

TIR= 10% 

-100+ 230_~ 
1,1 (1,1)2 

0= -100 + 209,09 -109,09 

e 

TIR=20% 

-100+ 230_~ 
1,2 (1,2)2 

0= -100 + 191,67 - 91,67 
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Para ROSS et ai (2002), estaremos livres de ocorrência de múltiplas TIR 

sempre que houver somente uma mudança de sinal. Por exemplo: se o primeiro fluxo de caixa 

for negativo (investimento inicial) e os demais forem positivos, ou se o fluxo inicial for 

positivo e todos os fluxos subseqüentes forem negativos. 

3.1.5 Índice de rentabilidade (IR) 

O índice de rentabilidade é definido como o valor presente dos fluxos de caixa 

futuros de um investimento divididos pelo seu custo inicial. É também conhecido como 

quociente beneficio custo ou VPLNPI, onde VPI representa o valor presente do investimento. 

O administrador financeiro decidirá se aceita ou não aceita um projeto 

adotando o seguinte critério: 
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- IR> 1: aceita o projeto (VPL > O); 

- IR < 1: rejeita o projeto, pois o projeto apresenta um VPL negativo; 

- IR = 1: indica um VPL = O; em princípio, o projeto é considerado como 

atraente, pois remunera o acionista em sua taxa requerida de atratividade. 

o método de índice de rentabilidade apresentado pode levar a decisões erradas 

quando é feita comparação de investimentos mutuamente excludentes. Porém, apresenta as 

seguintes vantagens: 

- está intimamente relacionado com o VPL, geralmente conduzindo à mesma 

decisão; 

- é fácil de ser compreendido e comunicado; 

- pode ser útil quando os fundos disponíveis para investimento forem limitados. 

3.2 MÉTODO DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO (FCD) 

Este método tem como fundamento a regra do valor presente ou o conceito do 

valor do dinheiro no tempo, que determina o valor de qualquer ativo por meio do valor dos 

seus fluxos de caixa futuros esperados, descontado por seu custo de oportunidade no tempo. 

Dentre os métodos de fluxo de caixa descontado, temos o VPL que é considerado o mais 

adequado pela literatura de finanças tradicional, para a avaliação de investimento de capital. 

Os métodos abordados anteriormente, inclusive o método do VPL, têm como 

premissa básica que os valores de fluxo de caixa estimados são precisos, sem a possibilidade 
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de erros e sem a incorporação da flexibilidade gerencial, assumindo-se assim, um universo 

livre de riscos e incertezas. Esta suposição está muito distante da realidade, pois, vivemos em 

um ambiente caracterizado pelo risco e pela incerteza. Portanto, apresentaremos a seguir, 

alternativas para avaliar um projeto de risco pelo método do FCD que consideram as relações 

entre custo de capital, investimento e risco. Estas alternativas estão divididas em três 

categorias principais: a que desconta os fluxos futuros esperados a uma taxa ajustada ao risco, 

a que desconta os equivalentes certos dos fluxos de caixa futuros à taxa livre de risco e a que 

usa probabilidades neutras a risco para descontar os fluxos de caixa futuros à taxa livre de 

nsco. 

Para Monteiro (2003, p. 45), o valor dos fluxos de caixa individuais deve ser 

substituído por uma distribuição de probabilidades dos valores possíveis, cuja dispersão 

reflete o grau de risco da variável. 

3.2.1 Abordagem da taxa de desconto ajustada 

No método do VPL, em um ambiente sem risco, a meta de maximização do 

valor de mercado ao acionista é atingida selecionando-se projetos de investimentos que, após 

o desconto dos fluxos de caixa futuros com o custo de oportunidade de capital ou à taxa de 

retomo requerida (r) pela empresa ou investidores em investimentos compatíveis, apresentem 

VPL positivo. A mesma idéia básica pode ser utilizada ao introduzirmos a incerteza, desde 

que os "investimentos compatíveis" sejam interpretados como aqueles que apresentem as 

mesmas características de risco. 
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De acordo com Trigeorgis (1996), nesta abordagem, a taxa de desconto r da 

equação 2.1 é substituída por k, que representa a soma da taxa de juros livre de riscos (r) e o 

prêmio de risco (P) usado para compensar o risco associado ao projeto. Assim, nesta 

abordagem, o VPL passa a ser representado pela equação 3.3. 

(3.3) 

Onde: 

K = taxa de desconto ajustada ao risco 

Cf = é o fluxo de caixa líquido para o período t 

I = investimento inicial 

n = número de períodos do projeto 

Trigeorgis (1996) orienta que: 

De maneira geral, os projetos de um mesmo negócio da empresa e que tenha as 
mesmas características de risco não afetam o risco total da empresa e, portanto, 
podem ser descontados ao custo de oportunidade de capital da empresa. Projetos 
com riscos diferentes do risco médio da empresa tendem a mudar a postura de risco 
total da empresa e devem se descontados a uma taxa diferente do custo de capital da 
empresa. Assim, projetos com risco superior requerem uma taxa de desconto maior, 
ou seja, quanto maior o risco maior a taxa de desconto. 

Ao contrário do proposto aCIma, muitas empresas tentam simplificar o 

processo de orçamentação de capital classificando os projetos em categorias de acordo com 

características de risco e associando uma taxa de desconto para cada categoria. Essas 

classificações, obviamente, tomam maior a possibilidade de falha por não levar em conta 

diferenças importantes no risco entre investimentos pertencentes à mesma classe. 
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3.2.2 Abordagem da taxa ajustada ao risco (CAPM) 

o modelo CAPM oferece uma metodologia da taxa de desconto apropriada ao 

risco de um projeto atrelada ao conceito de diversificação por relacionar o retomo esperado 

por um ativo individual, que pode ser o custo médio ponderado de capital da empresa 

(WACC) ou o retomo do projeto individual ao risco da carteira que representa o mercado 

(risco não-diversificável), baseado na correlação existente entre o retomo de um ativo e o 

retomo do mercado como um todo. 

De acordo com Brandão (2002, p. 20), a taxa de desconto apropriada ao risco 

do projeto é determinada por meio do CAPM, sendo o ajusto feito no denominador da 

equação 3 A. O valor presente neste caso é dado por: 

'" -
VP = E f(t)Ce-k1dt (3.4) 

o 

Onde: 

C(t) = Fluxos de caixa futuros no instante (t) 

k = retomo exigido do ativo 

Rf = taxa livre de risco 

Rm = retomo médio do mercado 

P = beta do ativo 

Em tempo discreto, o valor presente e dado pela equação 3.5: 
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(3.5) 

3.2.3 Abordagem do equivalente certo para ajuste ao risco 

o critério de VPL sob certeza que prefere os projetos com os maiores VPL 

pode ser estendido de maneira direta sob incerteza. O fluxo de caixa incerto em cada ano, Ct, 

é substituído pelo seu valor equivalente-certo, ê(, isto é, o fluxo de caixa certo no ano t que 

tem o mesmo valor presente que o fluxo de caixa incerto naquele ano. Assim, o VPL sob 

incerteza pode ser escrito de acordo com a equação 3.6. 

(3.6) 

onde r é a taxa de juros livre de risco. Assim, 

vp= ê( = E(cJ 
(l+rf (l+kf' 

onde E(ctJ é o fluxo de caixa esperado no ano t e k é o custo de oportunidade 

de capital ou taxa de desconto ajustada ao risco. 

Note que a aproximação equivalente-certo desagrega os efeitos do tempo e 

incerteza sobre o VPL de um investimento, descontando os fluxos de caixa com a taxa de 
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juros livre de risco no denominador, e por levar em consideração a aversão ao risco utilizando 

os equivalente-certos, ê(, no numerador. 

Gitman (2002, p. 346) define equivalentes à certeza como fatores de ajuste ao 

risco que representam a porcentagem de uma entrada de caixa estimada, que os investidores 

ficariam satisfeitos em receber com certeza, ao invés de entrada de caixa possíveis, a cada 

ano. 

3.2.4 Abordagem das probabilidades neutra ao risco 

Nesta abordagem, o ajuste do risco é feito nas probabilidades de mercado 

atribuídas aos diversos estados da natureza. É uma aplicação do princípio da não arbitragem, 

em que os preços dos ativos devem ser consistentes de forma que seja impossível auferir 

lucros sem correr risco. Assim, sempre existirá uma distribuição neutra a risco em relação a 

qual o retomo esperado de qualquer ativo e à taxa livre de risco. Para Brandão (2002) esta 

ferramenta não dá o valor de mercado de um projeto, mas somente um valor que considera a 

aversão ao risco de um determinado investidor. 

3.3 DECISÕES GERENCIAIS DE INVESTIMENTOS EM CONDIÇÕES DE 

RISCO 

Apresentamos a segUIr, outras abordagens como análise de sensibilidade, 

simulação e análise de árvore de decisão, que tentam lidar com incertezas e complexidades, 

além do mais, contam com a possibilidade de tomadas de decisões posteriores que podem ser 
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feitas pelos gerentes das empresas e têm o objetivo de ajudá-los a entender melhor a estrutura 

da decisão de investimento. 

3.3.1 Análise de sensibilidade 

A análise de sensibilidade é uma abordagem comportamental de avaliação do 

risco que revela em quanto o resultado econômico, medido pelo VPL, de um investimento se 

modificará diante de alterações em variáveis estimadas dos fluxos de caixa. Esta metodologia 

é útil para se ter uma noção da variabilidade do retomo em resposta a mudanças na variável 

principal. 

A análise de sensibilidade, também é muito útil na identificação de variáveis 

cruciais que poderiam contribuir mais para o risco de investimentos. Também, indica o quanto 

a estimativa de uma variável pode ser ruim antes que o investimento se tome inaceitável. 

Para Assaf Neto (2003, p. 334) a análise de sensibilidade é uma metodologia 

de avaliação de risco que revela em quanto o resultado econômico (VPL) de um investimento 

se modificará diante de alterações em variáveis estimadas dos fluxos de caixa. 

A Tabela 4 apresenta um exemplo de análise de sensibilidade, que apresenta o 

volume de vendas e a taxa de câmbio como as variáveis de maior influência sobre o VPL do 

projeto. 
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Tabela 4 - Exemplo de uma análise de sensibilidade 

Valor Presente Líquido (VPL) em Milhões de Reais 
Variável VPL Pessimista VPLMais VPL Otimista 

provável 
Volume de Vendas -10 10 20 
Minério de Ferro 
Preço médio do 8 10 12 

Minério 
Custo unitário de O 10 12 

produção 
Taxa de câmbio -8 10 16 

(US$IR$) 
Fonte: Próprio autor 

3.3.2 Avaliação de cenários 

É uma abordagem comportamental similar a análise de sensibilidade, porém de 

escopo mais abrangente. É usada para avaliar o impacto de várias circunstâncias no retomo da 

empresa. A valia o impacto, no retomo da empresa, de mudanças simultâneas em inúmeras 

variáveis, tais como entradas de caixa, saídas de caixa e custo de capital, resultantes de 

diferentes suposições acerca de condições econômicas e competitivas. Esta abordagem 

incorpora a distribuição de probabilidade no estudo da sensibilidade de um projeto. 

3.3.3 Método de Monte Carlo 

O método de Monte Carlo utiliza amostras aleatórias repetidas das 

distribuições de probabilidade de cada uma das variáveis primárias cruciais do projeto para 

obter distribuições de probabilidade ou perfis de risco do VPL de uma dada estratégia de 

gerência (Trigeorgis, 1996). Tenta imitar uma decisão do mundo real utilizando um modelo 
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matemático para capturar as características funcionais importantes do projeto já que trabalha 

através do tempo e encontra eventos aleatórios dependentes da estratégia de operação 

utilizada pela gerência. 

o método de Monte Carlo é um instrumento que permite considerar todas 

(grifo do autor) as combinações possíveis. Por conseguinte, permite-lhe exammar a 

distribuição completa dos resultados do projeto (BREALEY e MYERS, 1998). 

o método de Monte Carlo normalmente segue três etapas pnnclpms 

(TRIGEORGIS, 1996; BREALEY e MYERS, 1998): 

- Etapa 1: Construção do modelo do projeto: consiste em modelar o projeto por 

meio de um conjunto de equações matemáticas para todas as variáveis primárias importantes, 

incluindo uma descrição das interdependências entre as variáveis e através dos diferentes 

períodos de tempo; 

- Etapa 2: Especificação de probabilidades: consiste em especificar as 

distribuições de probabilidade para cada uma das variáveis cruciais, seja subjetivamente ou 

por meio de dados empíricos passados. A análise de sensibilidade deve preceder a simulação 

para se determinar quais variáveis são importantes e quais não são; 

- Etapa 3: Simulação dos fluxos de caixa: Consiste na retirada de uma amostra 

aleatória da distribuição de probabilidade de cada uma das variáveis primárias importantes 

permitindo o cálculo dos fluxos de caixa líquidos para cada período. Isso toma possível a 

determinação do VPL para a amostra; 
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o processo acima é repetido por muitas vezes, cada vez armazenando o fluxo 

de caixa resultante ou o VPL da amostra até que finalmente uma distribuição de probabilidade 

para os fluxos de caixa do projeto ou para o VPL possa ser gerada. 

A Figura 12 apresenta um diagrama esquemático que representa estas três 

etapas principais. 

Esta abordagem é amplamente reconhecida como válida e atualmente pode ser 

feita com auxílio de computador que permite uma investigação fácil do modelo, pois o mesmo 

pode ser alterado e as simulações serem repetidas de forma simples e rápidas. No mercado são 

comercializados softwares para realização destas simulações, os mais conhecidos são o 

@risk® e o Cristal Balr. 

Embora o método de Monte Carlo possa manipular problemas de decisão 

complexos sob incerteza com um número grande de variáveis de entrada, que podem ainda 

interagir umas com as outras ou através do tempo, este procedimento tem as suas limitações. 

Primeiro, mesmo que os analistas responsáveis por estimar as distribuições de 

probabilidade não sejam tendenciosos, será muito dificil capturar corretamente todas as 

interdependências inerentes. A existência de uma complexidade substancial pode induzir a 

gerência a delegar a construção do modelo para especialistas, fazendo com que haja o perigo 

da gerência não compreender corretamente o processo. Com isso o compromisso com os 

resultados da simulação podem ser reduzidos. 
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Segundo, quando o resultado da simulação é um perfil de risco do VPL ao 

invés de um perfil de risco dos fluxos de caixa intermediários, o significado de um resultado 

como a distribuição de probabilidade do VPL passa a ser questionável, já que não fica claro 

que taxa de desconto deve ser usada. 

Terceiro, mesmo que a gerência queira basear uma decisão na distribuição de 

probabilidade ou no perfil de risco do VPL, ainda não existe regra para traduzir este perfil em 

decisões de ação. 

Quarto, os usuários deste método tendem a usar como medida relevante de 

risco a variabilidade dos resultados do projeto, ou seja, o risco total ao invés de utilizar o risco 

sistemático. 

Finalmente, o método de Monte Carlo é uma técnica baseada em uma 

estratégia de operação pré-determinada oferecendo de forma rude distribuições de 

probabilidade simétricas. Sendo assim ela pode ser apropriada para certos problemas que 

dependem de dados passados. No entanto, ela não consegue manipular bem as assimetrias nas 

distribuições introduzidas pela flexibilidade gerencial de rever a sua estratégia pré-concebida 

quando a realização dos fluxos de caixa difere de forma significante das expectativas iniciais. 

Um papel maiS apropriado para a simulação na orçamentação de capital 

tradicional seria avaliar a distribuição de probabilidade não do VPL, mas dos fluxos de caixa, 

a partir dos quais o valor esperado dos fluxos de caixa e a taxa de desconto apropriada 

poderiam ser determinados. Estes seriam usados para a determinação de um VPL esperado de 
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valor único que poderia ser utilizado como uma regra para a tomada de decisão. Assim, a 

simulação ao invés de substituir deve atuar como uma ajuda na implementação do VPL. 
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Fonte: Adaptado de Gitman (2002). 
Figura 12 - Gráfico de Simulação do VPL 

3.3.4 Análise por árvore de decisão 

Uma outra abordagem que considera a incerteza e a possibilidade de decisões 

posteriores por parte da gerência é a análise por de árvores de decisão (DT A - Decision Tree 

Analysis). A DTA ajuda a gerência a estruturar o problema de decisão mapeando todo o 
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contingente de ações gerencIaIS possíveis em todos os estados da natureza de forma 

hierárquica. 

Esta abordagem é particularmente útil quando se deseja analisar decisões de 

investimentos seqüenciais complexas nas quais a incerteza pode ser resolvida em pontos 

discretos no tempo. Para AssafNeto (2003, p. 343) as decisões das empresas apresentam um 

caráter seqüencial, em que uma decisão tomada hoje exige novas decisões no futuro. 

Considerando que a análise tradicional do VPL pode ser mal utilizada por 

gerentes inclinados a enfocar somente a decisão inicial de aceitar ou rejeitar o projeto, ao 

custo de decisões subseqüentes dependentes da decisão inicial, a DT A força a gerência a 

trazer para a superficie sua estratégia de operação e a reconhecer explicitamente as 

interdependências entre a decisão inicial e as decisões seguintes. 

Árvores de decisão ou diagramas de árvores de decisão são representações 

gráficas das relações de várias alternativas de decisões e seus efeitos. São utilizadas em 

finanças como uma ferramenta de identificação de fluxos de caixa incertos. 

Trigeorgis (1996) descreve a estrutura básica do cenário de decisão como 

segue: 

- A gerência se vê em frente a uma decisão de escolher entre caminhos 

alternativos de ação; 
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- A conseqüência de cada ação alternativa depende de eventos futuros incertos 

ou estados da natureza que a gerência pode descrever probabilisticamente por meio de 

informações passadas ou informações adicionais futuras obtidas ao mesmo custo. 

- A gerência finalmente seleciona uma estratégia consistente com a 

maximização da utilidade esperada ou, em um contexto de orçamentação de capital, aquela 

que maximiza o VPL esperado ajustado ao risco. 

A Figura 13 apresenta um exemplo simples de árvore de decisão em que os 

gerentes de uma empresa estão dispostos a investir em uma produção-piloto para testar o 

mercado. A fase preliminar durará um ano e custará $ 125.000,00. O custo de capital da 

empresa é de 10% a.a. Eles consideram que existem 50% de probabilidades de sucesso para 

esta produção e testes de mercado. Se assim, acontecer, será construída um planta de R$ 

1.000.000,00 que dará origem, em regime de perpetuidade, a um fluxo de caixa anual 

esperado, depois dos impostos, de R$ 250.000,00. O VPL previsto neste caso será de R$ 

1.500.000,00 (VPL = -1000+ 250 = 1500). Se os resultados forem negativos, o projeto será 
0,10 

abandonado. 

Conforme apresentado na Figura 13, o DTA, além de permitir a visualização 

das ligações entre as decisões e incertezas, no tempo, explica suposições, que poderiam não 

estar claras, como é o caso da decisão de abandono do projeto. 

As árvores de decisões apresentam limitações no que se refere a situações mais 

complexas do que a apresentada no exemplo acima, pois sua modelagem pode se mostrar 

impraticável para a análise. 
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Brealey e Myers (1998) destacam como outra limitação do DTA a ineficiência 

na determinação dos ajustes que seriam necessários nas taxas requeridas de retorno, que a 

princípio são diferentes em cada opção da árvore. 

Invista $ 1 000 

Sucesso 

50% 
Não invista 

FazerTeste (invista $125) 

125 
Invista $1 000 

Fracasso 

50% 

Não Não invista 
Parar 

Fonte: Adaptado de (BREALEY e MYERS, 1998). 
Figura 13 - Exemplo de Diagrama de árvore de decisão 

3.3.5 Avaliação de projetos minerais 

1500 

O 

·250 

O 

Abordaremos a seguir, as práticas correntes de avaliação de projetos na 

indústria mineral. Destacamos as conclusões realizadas nos trabalhos de Slade (2001), Torries 

(1988) e Runge (1988). 

Para Slade (2001) existe ainda um gap entre a teoria e a prática em algumas 

áreas da economia, em particular na avaliação de projetos na industrial de mineração, pois 

apesar de existirem métodos modernos de avaliação que incorporam o ajuste e a alocação do 

valor da flexibilidade gerencial, que têm revolucionado a tomada de decisão no mercado 

financeiro, analistas da área de mineração ainda usam a versão do fluxo de caixa descontado 
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que é considerada inapropriada para ajustes de riscos e falha em precificar a flexibilidade que 

é inerente ao gerenciamento de ativos de risco. 

o investimento em projetos de mineração tem muitas coisas em comum com o 

exercício de uma opção financeira, pois ambos são pelo menos parcialmente irreversíveis, 

além do mais, o tempo é um fator crucial. Realmente, ter uma ação irreversível significa 

perder a opção de esperar por novas informações referentes às condições de mercado. 

Slade (2001) realizou um estudo em 1996 para determinar como as empresas 

de mineração de metais não ferrosos avaliavam seus projetos. Foram entrevistados vices

presidentes das áreas de desenvolvimento corporativos de custos. Slade concluiu que há uma 

tendência central sobre os métodos de avaliação adotados pelas empresas: 

- virtualmente todas as empresas usam de alguma forma a abordagem do FCD 

para avaliar projetos. A base de cálculo é freqüentemente suplementada com análise de 

sensibilidade para parâmetros-chave como o preço. Alguns analistas usam internamente o 

método de Monte Carlo, mas eles freqüentemente não apresentam estes resultados para os 

gerentes seniores. 

- a maioria das empresas usa commodity de preço de longo prazo, ou seja, elas 

substituem as variáveis randômicas com o seu valor esperado. 

- a maioria das empresas ajusta o risco pelo uso da taxa hurdle, que é uma taxa 

de desconto inflacionada. 
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Pouquíssimas empresas tomaram decisões baseadas na teoria das opções reais 

ou nunca a usaram. 

Apesar das especificidades de um projeto de mineração, Torries (1998) 

estabelece 20 passos básicos para avaliação de projetos minerais indicados para acrescentar a 

análise convencional do fluxo de caixa descontado. Estes passos estão sintetizados e descritos 

a segUIr: 

- estabelecer todos os objetivos da empresa e determinar os riscos aceitáveis e 

os inaceitáveis; 

- devem-se usar os objetivos identificados para definir os critérios de decisão, 

assim como a taxa mínima de retomo e os níveis aceitáveis de risco, baseados no potencial de 

ganhos que podem ser adicionados pelo projeto; 

- identificar todas as alternativas factíveis, inclusive a de não aceitar o projeto. 

Selecionar as alternativas que são obviamente mais desejáveis para análise adicional; 

- obter as informações existentes acerca de avaliações geológicas e 

tecnológicas para estimar valores, quantidades custos de operação e de capital e preços para o 

projeto em questão; 

- identificar e prever todas as variáveis relevantes, tais como preços e custos, 

baseados numa base constante em dólar; 
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- construa um fluxo de caixa em moeda real incluindo impostos e custos com 

royalties conhecidos. Determine também o VPL, a TIR e o tempo que o projeto leva para se 

pagar. A taxa de risco deve ser a mesma para todos os projetos similares e de mesmo nível de 

desenvolvimento. Diferentes tipos de projetos requerem taxas diferentes de desconto; 

- faça uma espécie de jogo da verdade. O resultado do fluxo de caixa inicial faz 

sentido? Como esses resultados se confrontam com o passo 4; 

- deve ser feita uma análise de sensibilidade para identificação de variáveis 

críticas além de valores máximo e mínimo para o projeto; 

- escreva um relatório provisório acerca da viabilidade de modo que as pessoas 

interessadas possam entendê-lo. Este relatório deve identificar os fatores básicos de sucesso 

ou porque a avaliação do processo deve ser ou não adiada, além de definir possíveis 

problemas para análises futuras; 

- determinar se outro método de avaliação como o método de Monte Carlo, 

árvores de decisão, ou análise de opções reais, são apropriados para fornecer as informações 

sobre as quais se baseará a decisão. Isto é importante quando o investidor possui múltiplos 

objetivos que refletem sua tolerância ao risco ou quando a avaliação inicial de FCD 

demonstra resultados levemente contrários ao prosseguimento do projeto; 

- no caso de uma avaliação do governo para um projeto social, outra análise 

pode ser necessária para identificar todos os beneficios sociais relevantes e seus custos; 
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- construa as premissas de receita baseadas em moeda real, visando determinar 

o efeito que o projeto poderá ter na organização como um todo. No caso de um projeto social, 

isto é o equivalente à análise de entradas e saídas ou a modelação econométrica; 

- pode ser desejável neste ponto, prever taxas de inflação futuras e de câmbio, 

além de construir um fluxo de caixa a moeda nominal mostrando o VPL, a TIR e o tempo que 

o projeto leva para se pagar; 

- faça conclusões a respeito do valor do projeto pelo ponto de vista do 

investidor e da organização. Esteja certo que a análise inclui indicações do que pode sair 

errado assim como do que pode dar certo. Uma estimativa acerca da probabilidade desses 

eventos ocorrerem e das prováveis conseqüências deles; 

- faça outro relatório que discuta de ponta a ponta a viabilidade do projeto. Ele 

deve combinar as informações obtidas durante a avaliação com os objetivos do investidor e 

use a análise de decisão para fazer as recomendações apropriadas; 

- se o projeto aparentar ser viável e se ele for bastante grande 

proporcionalmente ao patrimônio do investidor, é geralmente necessário conduzir uma análise 

de financiamento da dívida (busca de capital de terceiros). 

- se o projeto ainda apresentar viabilidade, determinar o valor do projeto pelo 

ponto de vista dos outros participantes dele, quer sejam os credores, o governo, ou outras 

corporações privadas. Identificar a distribuição da renda econômica entre esses participantes; 
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- reconciliar as diferenças estimadas quanto ao valor do projeto, seus riscos 

entre os participantes e apresentar as conclusões; 

- concluir o projeto e escrever o relatório final de avaliação. De novo, estar 

certo de incluir uma análise do que pode dar errado assim como do que pode dar certo. Julgar 

os riscos a luz das experiências anteriores na organização e considerar a postura da 

organização frente ao risco; 

- após o projeto ser aceito e concluído, conduzir uma auditoria sobre o mesmo 

e sobre o processo de avaliação para determinar como ele foi realizado. Embora uma auditoria 

posterior a um investimento não sej a parte do processo de avaliação, ela irá prover a empresa 

de informações adicionais para usos futuros. 

Torries (1988) afirma que a metodologia utilizada e os esforços despendidos 

para avaliar um projeto independe do seu tamanho, pois grandes oportunidades de 

investimento podem apresentar maior potencial de sucesso ou fracasso financeiro do que 

pequenas oportunidades e geralmente necessitam esforços adicionais de avaliação. Entretanto, 

negócios entre grandes empresas são freqüentemente resultados de negociações entre altos 

executivos que baseados na confiança, experiência e capacidade de julgamento, determinam 

valores em curtos espaços de tempo. Este tipo de situação simplesmente realça o fato de que 

os seres humanos são quem tomam as decisões de investimento e não os métodos de análise 

(grifo nosso). 

Cita ainda que podemos ter erros potenciais na avaliação de projetos e riscos, 

pois o processo de avaliação de projetos é amplo e os erros podem surgir por procedimentos 



84 

errados ou falta de habilidade dos analistas em prever o futuro. Os efeitos individuais podem 

ser pequenos ou grandes, depende de sua magnitude e de sua complexidade. 

Os principais erros na avaliação de projetos minerais são: excesso de otimismo, 

erros com a utilização de moeda nominal e real, erros nas avaliações tecnológicas e 

geológicas, erros nas avaliações econômicas, erros na escolha da taxa de desconto ou 

avaliação de riscos e inconsistência nas avaliações de risco. 

Runge (1988) cita que existem três ferramentas aplicadas pelos avaliadores de 

investimentos estratégicos em projetos de mineração, o uso da abordagem do FCD, o método 

de payback e a análise de sensibilidade. 

3.4 O MERCADO DE OPÇÕES 

O mercado de opções existe de maneira informal há várias décadas, mas foi 

apenas em 1973 que a Chicago Board Dptions Exchange (CBDE) começou a negociar opções 

em ações. Em 1975 e 1976 a American, Ph iladelph ia, e a Pacific Stock Exchange começaram 

a negociar opções de compra e em 1977 todas as bolsas de valores americanas já as 

negociavam (SANTOS, 1999). 

De acordo com Bessada (1995) no Brasil o mercado organizado de opções 

existe desde 1979, que foi implantado inicialmente na Bolsa de Valores de São Paulo com 

opções de compra coberta, depois se permitiu o lançamento de opções de compras a 

descoberto. O lançamento de opções de vendas foi no mercado de ouro da Bolsa de 
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Mercadoria e Futuros (BM&F). Neste mercado não existe negociação do produto, chamado 

título-objeto, mas de direitos sobre ele. 

Os contratos de opções são considerados uma evolução dos contratos de 

futuros das commodities mais negociadas e são operados e regulados igualmente pelas bolsas 

de futuros e, no caso de opções de ações, pelas bolsas de valores. 

O mercado de opções é dotado de grande flexibilidade, permitindo aos agentes 

financeiros diversas estratégias operacionais, tanto especulativas como de proteção. As 

opções possuem uma característica peculiar entre os ativos financeiros no gerenciamento de 

risco. Elas atuam como um seguro, permitindo ao investidor proteger-se do mau resultado 

sem privá-lo dos resultados favoráveis, por meio do pagamento de um prêmio, ou seja, o 

preço da opção. 

As opções são criadas e vendidas em certos mercados, podem ser compradas pelos 
investidores para obter o direito de comprar ou vender o número específico de ações 
ordinárias em uma data futura, ou antes, dela, a um preço determinado (GITMAN, 
2002, p. 567). 

3.4.1 Definição de opções 

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

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

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

(MINARDI, 2004, p.25). 
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Uma opção proporciona para o proprietário o direito de comprar ou vender uma 
quantidade especificada de um ativo básico a um preço fixo na data, ou antes, da 
data de expiração da opção. Desde que é um direito e não uma obrigação, o 
proprietário pode escolher não exercer o direito e permitir a expiração da opção 
(DAMODARAN, 2000, p. 4-5). 

Gitman (2002, p. 67) define opções como um instrumento que possibilita ao 

seu portador a oportunidade de comprar ou vender um ativo específico a um preço 

determinado na data de seu vencimento, ou antes. 

As opções podem ser americanas ou européias. É dita americana se puder ser 

exercida a qualquer momento antes do vencimento e, é dita européia se só puder ser exercida 

na data do vencimento. 

Conceitos básicos utilizados no mercado de opções de acordo com Bessada 

(1995): 

Titular: o comprador da opção, aquele que adquire o direito de exercer a 

opção, pagando por isso, um prêmio ou um preço; 

Lançador: o vendedor da opção, aquele que cede o direito a uma contraparte, 

recebendo por isso um prêmio; 

Preço de exercício: é o preço que o titular deve pagar ao lançador por seu 

título-objeto (opções de compra), se o primeiro exercer o direito de comprar ou o preço que o 

lançador dever pagar ao titular se este exercer seu direito de vender seu título-objeto ao 

lançador (opção de venda). 
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Vencimento: data em que cessam os direitos do titular de exercer sua opção. 

3.4.2 Tipos de opções 

Conforme descrevem Hull (2005; 2005a), Damodaran (2000), Minardi (2004) 

e Bessada (1995) existem dois tipos básicos de opções: a opção de compra (cal!) e a opção de 

venda (put). 

3.4.2.1 Opção de compra 

Uma opção de compra dá ao seu titular o direito de comprar o objeto da opção, 

ao preço do exercício, a qualquer instante, até a data de vencimento. Após essa data, se não 

exercida, a opção deixa de existir. 

Para Damodaran (2000), uma opção de compra (cal!) dá ao comprador da 

opção o direito de comprar o ativo básico a um preço fixado, chamado preço do exercício (X), 

a qualquer hora antes da data de expiração da opção. O comprador paga um preço por este 

direito. Se no vencimento, o valor do ativo for menor que o preço de exercício, a opção não é 

exercida e deixa de existir. 

Por outro lado, se o valor do ativo for maior que o preço de exercício, a opção 

é exercida - o comprador compra a ação ao preço de exercício e a diferença entre o valor do 

ativo e o preço de exercício representa o lucro bruto no investimento. O lucro líquido no 

investimento será a diferença entre o lucro bruto e o preço pago inicialmente pela opção cal!. 
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A Figura 14 ilustra o diagrama de retomo de uma opção cal! no seu 

vencimento. Para uma opção tipo cal! o retomo líquido é negativo se o valor do ativo básico é 

menor que o preço de exercício. Se o preço do ativo básico exceder o preço de exercício, o 

resultado bruto será a diferença entre o valor do ativo básico e o preço de exercício, e o 

retomo líquido é a diferença entre o retomo total e o preço da cal!. 

Preço do 
exercício 

Retorno líquido 

Valor do ativo básico 

Fonte: Adaptado de Damodaran (2000) 
Figura 14 - Diagrama de retomo de uma opção de compra 

3.4.2.2 Opção de venda 

Uma opção de venda dá ao seu titular o direito de eXlgu a compra, pelo 

lançador, do objeto da opção ao preço do exercício, na data prefixada. 

De acordo com Damodaran (2000), uma opção de venda (put) dá ao comprador 

da opção o direito de vender o ativo básico a um preço fixado, chamado preço do exercício 

(X), a qualquer hora antes da data de expiração da opção. O comprador paga um preço por 

este direito. Se no vencimento, o valor do ativo for maior que o preço de exercício, a opção 

não será exercida e deixa de existir. 
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Por outro lado, se o valor do ativo for menor que o preço de exercício, a opção é 

exercida e o titular vende a ação ao preço de exercício e a diferença entre o valor do ativo e o 

preço de exercício representa o lucro bruto no investimento. O lucro líquido no investimento é 

a diferença entre o lucro bruto e o preço pago inicialmente pela opção puto 

A Figura 15 ilustra o diagrama de retorno de uma opção put no seu vencimento. 

Para uma opção tipo put o retorno líquido é negativo se o valor do ativo básico exceder o 

preço de exercício, e retorno total é a diferença entre o preço de exercício e o valor do ativo 

básico se o valor do ativo for menor que o preço de exercício. 

Retorno líquido 

Preço do 
exercício 

Valor do ativo básico 

Fonte: Adaptado de Damodaran (2000) 
Figura 15 - Diagrama de pagamento de uma opção de venda 

3.4.3 Avaliação de opções em empresas de recursos naturais 

Brennan e Schwart (1985) foram os pIOneIros na aplicação de modelos de 

precificação de opções à avaliação de investimentos em recursos naturais aplicando-os na 

avaliação de uma mina de ouro. 
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Para se avaliar investimentos em recursos naturais como opções são 

necessárias pressuposições sobre uma série de variáveis tais como: 

- reservas disponíveis do recurso; 

- custo estimado de desenvolvimento do recurso; 

- tempo a decorrer até o vencimento da opção (vida de uma opção de recursos 

naturais); 

- variância do valor do ativo fixo (variabilidade no preço do recurso e 

variabilidade na estimativa de reservas disponíveis); 

- Como os dividendos reduzem o valor de uma ação e produzem um fluxo de 

caixa para os acionistas, a produção em bases anuais valor do recurso natural subjacente e 

cria um fluxo sobre o ativo. 

Para Damodaran (1997, p 474) uma questão importante no uso de modelos de 

precificação para avaliar opções de recursos naturais é o efeito de atrasos de 

desenvolvimento sobre os valores dessas opções. É necessário considerar uma defasagem 

de tempo entre a decisão de se extrair os recursos e a extração em si, pois os recursos 

naturais não são extraídos instantaneamente. 

Kazakidis e Scoble (2003) descrevem as principais fontes de incertezas em 

projetos na indústria mineral, classificando-as em incertezas externas e internas: 

- Externas: preços, relações industriais, legislação, regulação, nsco político, 

política de governo, questões ambientais e questões sociais; 
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- Internas: mão-de-obra, eqmpes de gestão e de operação, equipamentos, 

relação estéril/minério e método de recuperação. 

A Figura 16 apresenta o diagrama de retomo líquido de reserva extrativista. O 

investimento numa opção de recursos naturais tem uma função semelhante à de uma 

opção de compra. 

Custo de desenvolvimento 
da reserva 

Retorno liquido 
sobre reserva 

extrativista 

Valor da reserva estimada 
do recursos natural 

Fonte: Damodaran (1997) 
Figura 16 - Diagrama de retornos: retomo líquido de reserva extrativista 

3.5 AVALIAÇÃO DE OPÇÕES REAIS 

A abordagem do fluxo de caixa descontado, apesar de ser a mais utilizada na 

avaliação de projetos de investimentos, vem sendo questionada por não conseguir capturar a 

flexibilidade gerencial de adaptar e revisar decisões em resposta a movimentos inesperados do 

mercado que é caracterizado por constantes mudanças, incertezas e interações competitivas. 
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Para Trigeorgis (1996) à medida que as incertezas sobre as condições de 

mercado e fluxos de caixa futuros são gradualmente resolvidas, a gerência passa a ter uma 

flexibilidade valiosa para alterar sua estratégia inicial de operação para capitalizar 

oportunidades futuras favoráveis ou para reagir de forma a minimizar as perdas. De posse 

destas novas informações, a gerência pode ser capaz de deferir, expandir, contrair, abandonar, 

ou alterar de outra forma um projeto em vários estágios de sua vida útil. 

Minardi (2000, p. 76) afirma que o valor presente líquido pode ser aplicado 

sem problemas quando as flexibilidades gerenciais não são significativas. Caso contrário, 

precisa ser remodelado para capturar o valor dessas flexibilidades (equação 3.7). 

VPLEXPANDIDO = VPLTRADICIONAL + VALORFLREXIBILlDADEGERENClAL (3.7) 

A flexibilidade gerencial é comparada com as opções financeiras. Uma opção 

de compra sobre um ativo dá o direito, sem obrigação, de adquirir o ativo implícito pelo 

pagamento de um preço pré-especificado (preço de exercício) no momento, ou antes, da 

maturidade. De maneira similar, uma opção de venda dá o direito de vender o ativo implícito 

e receber o preço de exercício. A assimetria derivada de se ter o direito e não a obrigação de 

exercer a opção consiste no coração do valor da opção. 

Como em opções sobre ativos financeiros, a flexibilidade gerencial de adaptar 

suas futuras ações em resposta às alterações das condições de mercado introduz uma 

assimetria na distribuição de probabilidade do VPL que expande o valor da oportunidade de 

investimento de capital já que aumenta o seu potencial de ganho e limita o potencial de perda 

relativo às expectativas iniciais de uma gerência passiva (Figura 17) e equação 3.7. 
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Fonte: Adaptado de Santos (1999) 
Figura 17 - Flexibilidade gerencial ou opções introduzem uma assimetria na 
distribuição de probabilidade do VPL 
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De acordo com a análise da Figura 17 e da equação 3.7, um investimento em 

ativos reais em que a gerência tem a flexibilidade de mudá-lo ou adaptá-lo na medida em que 

o tempo passa pode ser muito mais valioso do que um investimento na qual ela não tenha essa 

flexibilidade. Esse valor adicional pode vir da habilidade de expandir a escala de um 

investimento que está melhor do que o esperado, ou tomar vantagem de novas oportunidades 

provenientes do investimento atual. De forma alternativa o valor pode vir da flexibilidade de 

contrair ou mesmo de abandonar por completo um investimento que se toma ruim. Quanto 

maior a incerteza, ou mais tempo ela durar, mais valiosa a flexibilidade se toma. A análise 

formal da teoria de opções reais reconhece e quantifica este valor. 
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Para Brandão (2002) três condições básicas são necessárias para que um 

projeto apresente valor de opção: que o investimento seja total ou pelo menos parcialmente 

irreversível, que exista flexibilidade suficiente no projeto que permita o gerente operar o 

projeto de forma diferenciada (p. ex. adiar ou expandir um projeto) dependendo do estado da 

natureza que venha ocorrer no futuro, e que tenha incerteza sobre o nível de fluxo de caixa 

futuros que o projeto possa gerar. A Figura 18 apresenta como a relação do nível de 

flexibilidade e do grau de incerteza impacta no valor da opção. 
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Fonte: Adaptado de Brandão (2005a) 
Figura 18 - Como a flexibilidade afeta o valor da opção 

Copeland et ai (2000, p. 424) recomenda que devido à complexidade da 

avaliação das opções reais, ela só deve ser aplicada em situações em que os benefícios são 

claros. Apresenta três situações em que a avaliação das opções reais é eficaz: 

- O cálculo do FCD tradicional é negativo ou está próximo à zero; 

- Alto valor da flexibilidade que precisa ser quantificado; 

- Valor estratégico que não pode ser calculado pelo FCD tradicional 
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3.5.1 O que são opções reais 

Uma opção real é o direito, mas não a obrigação, de empreender uma ação (por 

exemplo: de diferir, expandir, contrair ou abandonar) a um custo predeterminado que se 

denomina preço de exercício, por um período preestabelecido - a vida da opção 

(COPELAND e ANTIKAROV, 2001, p. 6). 

Analogicamente às opções financeiras, o valor das opções reais depende de seis 

variáveis básicas: 

- valor do ativo subjacente sujeito a risco: a opção de expandir um projeto 

(opção de compra), aumenta a escala de operações e, portanto, o valor do projeto em troca de 

um investimento adicional (o preço do exercício); 

- preço do exercício / custo de investimento: o preço do exercício é o 

investimento exigido para expandir. O valor da opção de expansão aumenta à medida que o 

custo de expansão diminui; 

- volatilidade do valor de projeto: como a decisão de expandir é voluntária, 

você só expandirá o projeto quando o valor da expansão ultrapassar o custo. Quando o valor 

for menor que o custo e não tiver variabilidade, a opção não valerá nada. Se o valor for 

volátil, haverá uma chance de que o valor possa subir e ultrapassar o custo, tomando a opção 

valiosa. Portanto, o valor da flexibilidade varia diretamente com a incerteza dos resultados 

futuros. 
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- prazo de vencimento: o valor da flexibilidade aumenta à medida que o 

prazo de vencimento se alonga, porque há uma chance maior de o valor da expansão aumentar 

quanto mais tempo você esperar; 

- taxa de juros livre de risco ao longo da vida da opção: à medida que a taxa 

de juros livre de risco aumenta, o valor da opção também se eleva, porque o preço do 

exercício é pago no futuro; 

- dividendos: o fluxo de caixa produzido pelo projeto. Quando há pagamento 

de dividendos, diminui-se o valor do projeto e, portanto, o valor da opção sobre o projeto. 

A Tabela 5 ilustra apresenta o efeito de cada uma das variáveis acima no valor 

das opções. 

Tabela 5 - Fatores que afetam o valor da opção 
Fator 

Aumento no preço do ativo básico (S) 
Aumento no preço do exercício (X) 
Aumento na volatilidade (cr) 
Aumento no prazo para expiração ('r) 
Aumento na taxa de juros (r) 
Aumento nos dividendo pagos (o) 

Fonte: Adaptado de Damodaran (2000) 

Efeito na 
Cal! 

Aumenta 
Diminui 
Aumenta 
Aumenta 
Aumenta 
Diminui 

3.5.2 Analogia entre opções financeiras e opções reais 

Efeito na 
Put 

Diminui 
Aumenta 
Aumenta 
Aumenta 
Diminui 
Aumenta 

As opções financeiras são análogas às opções reais, porém apresentam algumas 

diferenças. Para Minardi (2000, 2004) as opções reais podem ser precificadas de maneira 

análoga a opções financeiras. 
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De acordo com Sick (apud Minardi, 2004, 59-60) as principais diferenças entre 

opções reais e financeiras são: 

- opções financeiras típicas têm vida curta (inferior a um ano para expiração, 

embora existam algumas warrants de 5 a 10 anos). Opções reais têm vidas longas, sendo 

perpétuas em alguns casos; 

- embora opções financeiras possam ser exercidas antecipadamente (antes do 

vencimento), a análise desse exercício é secundária, pois, dada a vida curta da opção, o custo 

de não a exercê-la no momento ótimo não é significativo. Em opções reais, no entanto, a 

decisão de exercer antecipadamente uma opção ou de se adotar um projeto é crítica; 

- os ativos-objetos de opções financeiras são comercializados em vários 

mercados e, como seus preços nunca serão negativos, a escolha dos processos aleatórios para 

a precificação do ativo objeto é mais limitada. Em opções reais, o ativo-objeto (projeto) 

geralmente não é comercializado e nada garante que seu valor não se tome negativo, o que 

pode implicar trabalhar com uma maior gama de processos aleatórios para o valor do ativo

objeto. 

- opções financeiras geralmente envolvem uma única opção. Opções reaIS 

geralmente são compostas. 

As opções financeiras são exclusivamente de quem as possui, já as opções reais 

podem ser partilhadas com competidores. Por outro lado, ao contrário das opções sobre ações, 
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as opções reais não são normalmente transacionáveis, sendo as opções reais freqüentemente 

interdependentes, interagindo umas com as outras. 

Para Copeland e Antikarov (2001, p. 112) o ativo subjacente de uma opção 

financeira é um valor mobiliário tal como uma ação ordinária ou um título, o que no caso das 

opções reais vem a ser algo tangível, como por exemplo, uma unidade de negócios ou um 

projeto. Os dois tipos de opção constituem o direito e não a obrigação de empreender uma 

ação. 

Uma outra diferença importante entre opções financeiras e reais, destacada por 

Copeland e Antikarov (2001, p. 113), é que a maioria das opções financeiras é constituída de 

apostas secundárias. Elas não são emitidas pelas empresas cujas ações se alicerçam, mas por 

agentes independentes que as lançam e compram aquelas opções que foram lançadas. Sendo 

assim, o agente que lança uma opção de compra não tem nenhuma influência sobre o que a 

empresa faz e conseqüentemente, nenhum controle sobre os preços das ações. No caso das 

opções reais é diferente, pois a gerência controla o ativo subjacente em que se alicerçam as 

opções. 

Tanto nas opções financeiras quanto nas opções reais, supõe-se que o risco seja 
exógeno. A incerteza quanto à taxa de retomo de uma ação ordinária, foge 
completamente ao controle das pessoas que negociam esse tipo de opção, enquanto 
que com as opções reais, as atividades da empresa podem afetar os concorrentes e, 
em conseqüência a natureza da incerteza com que esta empresa se depara 
(COPELAND e ANTIKAROV, 2001) 

A Tabela 6 apresenta a comparação entre uma opção financeira e uma opção 

real sobre um projeto de investimento. 
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Tabela 6 - Analogia entre opções financeiras e opções reais 
o ções Financeiras O ções Reais 

Opção de compra (cal!) Opção de investir 
Valor da ação Valor presente do projeto 
Preço de exercício (K) Valor presente do investimento 
Tempo para expiração (1") Tempo de expiração 
Taxa livre de risco Taxa livre de risco 
Volatilidade da ação Volatilidade do projeto 
Dividendos Fluxo de caixa do projeto 

Fonte: Adaptada de Brandão (2005a) 

3.5.3 A importância da análise das opções reais 

Diversos autores reconhecem que a avaliação de projetos por opções reais é a 

ferramenta adequada para quantificar o valor da flexibilidade gerencial e que o uso do 

fluxo de caixa descontado não é eficiente quando se têm incertezas no projeto. Trigeorgis 

(op cit.) considera o as abordagens do VPL e do FCD inadequadas para orçamento de 

capital por ignorar ou não capturar a flexibilidade gerencial. 

Para Amran e Kulatilaka (1999) as técnicas tradicionais só funcionam 

corretamente quando não existem opções associadas no projeto e, se caso exista, não se 

verifica qualquer tipo de incerteza. 

A abordagem das opções reais é uma visão de análise de projetos que utiliza 

conceitos de valoração de opções para valorar projetos com flexibilidade gerencial. O grau da 

flexibilidade gerencial e o nível de incerteza aumentam o valor de um projeto de opções reais. 

Esta abordagem consegue resolver o paradoxo do VPL, oferece uma valoração 

mais consistente do projeto e uma regra de decisão mais específica e detalhada. 
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Para Copeland et ai (2000, pA03) a análise do fluxo de caixa descontado tende 

a subestimar o valor de um projeto, por não conseguir capturar adequadamente os beneficios 

da flexibilidade gerencial ou da flexibilidade da estratégia. 

A Figura 19 apresenta um resumo comparativo das principais 

abordagens de avaliação de investimentos, destacando a superioridade da avaliação por 

opções reais. 

Ordem AbordageM I FCD/Wacc Teoria financeira Análise de Decisão Avaliação por opções 
Fatores Reais 

1 Fonte de Valor Caixa Caixa Dinheiro Dinheiro 

2 Julgamento de valor Negócio Investidor Gerente 
Gerente como agente 

do investidor 

3 Tratamento do Taxa de desconto com Taxa de desconto com Taxa de desconto livre Taxa de desconto livre 
Tempo riSCO risco de risco de risco 

Com a taxa de Com a taxa de 
Com função de utilidade 

4 Tratamento do Risco desconto simples no desconto simples no Com função de utilidade 
tempo tempo 

para aversão aos risco 

Tratamento da 
5 flexibilidade e Pobre Regular Bom Bom 

sinergia 

~mentodes 
6 unidades de Pobre Bom Pobre Bom 

mercado 

7 Premissas: Gerentes 
Comportamento Comportamento 

racional racional 

Completa, eficiente e 
Parcialmente completa 

8 Premissas: Mercado restritiva 
e principalmente 

eficiente 

9 Tipo de Resposta Valor 
Valor + plano limitado Valor + plano limitado Valor + plano extensivo 

de recursos de recursos de recursos 
10 Grau de dificuldade 1 2 2 2+ 

Fonte: Adaptada de vários autores 
Figura 19 - Resumo comparativo das principais abordagens de avaliação de 
investimentos. 

3.5.4 Tipos de opções reais 

As opções reais são classificadas em categorias mutuamente excludentes de 

acordo com o grau de flexibilidade que oferecem, destacaremos, as classificações mais 

comuns: 
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3.5.4.1 Opções de abandono 

Se as condições de mercado pIOrarem drasticamente, os gerentes podem 

abandonar permanentemente as operações correntes e vender os equipamentos ou outros 

ativos a um valor residual. Este tipo de opção é importante em indústrias de capital intensivo, 

serviços financeiros e para introdução de novos produtos em mercados incertos. Copeland et 

ai (2000) compara este tipo de opção a uma do tipo americana de vendas de ações. 

Trigeorgis (1996) divide a opção de abandono em dois tipos: opção de 

abandonar quando o projeto estiver em curso e a de abandonar pelo valor residual. 

a) Opção de abandonar quando o projeto estiver em curso: 

Este tipo de opção geralmente é encontrada em projetos em que o investimento necessário 

não se concentra em uma despesa inicial, ou seja, o investimento é fracionado ao longo do 

projeto, criando opções para desistir do mesmo em qualquer fase. 

b) Este tipo de opção é encontrada quando por qualquer motivo de mau 

desempenho, a gerência não necessita de continuar a incorrer com os custos fixos 

deste investimento. Esta opção de abandono completo do investimento é feita em 

troca do seu valor residual de mercado, ou seja, pelo preço de venda dos equipamentos 

e/ ou outros ativos relacionados ao investimento. 
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3.5.4.2 Opção de fechar temporariamente um projeto 

Se as condições de mercado são instáveis, uma empresa pode não operar 

continuamente por todo tempo, por exemplo, se os preços de minérios são tais que os fluxos 

de caixa não são suficientes para cobrir os custos variáveis de operação, pode ser melhor 

suspender temporariamente as operações, principalmente se os custos de troca entre os modos 

operação e suspensão das operações são pequenos. Se os preços aumentarem suficientemente, 

as operações podem ser retomadas. 

Este tipo de opção é importante em todas as indústrias de pesqUIsa e 

desenvolvimento, principalmente na indústria farmacêutica e projetos de capital intensivo de 

longo prazo de desenvolvimento. 

3.5.4.3 Opção de troca de um conjunto de produto por outro 

Se os preços ou as demandas mudarem, o gerente pode mudar o mix de 

produtos da empresa, criando a flexibilidade no produto, ou alternativamente, manter a 

produção do mesmo produto e usar diferentes tipos de matérias-primas ou fornecedores, 

criando a flexibilidade no processo. Este tipo de opção é importante para qualquer bem 

vendido em pequenos lotes ou sujeito à demanda volátil, brinquedos, eletrônicos, e papéis. 

3.5.4.4 Opção de crescimento futuro 

Consiste numa opção de compra no qual o valor das oportunidades de 

crescimento depende do investimento futuro efetuado pela empresa. Este tipo de opção é 
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importante para todas as indústrias de infra-estrutura base ou indústrias estratégicas, 

especialmente as de alta tecnologia e indústrias com múltiplos produtos. 

3.5.4.5 Opção de adiar o investimento 

Uma das opções mais freqüentes nos investimentos em ativos reais é a opção 

de adiar o investimento, pois muitas vezes, os projetos são analisados com base em um 

determinado fluxo de caixa esperado e uma taxa de desconto que possuem um VPL negativo. 

A gerência possui a opção de esperar antes de fazer o investimento para ver se as condições 

de mercado o justificam. Esta opção é importante em indústrias de extração de recursos 

naturais, agricultura, produtos derivados do papel, entre outras, devido às altas incertezas 

envolvidas e os longos horizontes de investimento. 

3.5.4.6 Opção de expansão 

Ao iniciar um projeto, os gerentes podem ter flexibilidade para alterá-lo de 

diversas formas ao longo de sua vida útil, ou seja, caso as condições de mercado se tomem 

mais favoráveis do que o esperado, a empresa pode expandir a escala de produção ou acelerar 

a utilização dos recursos incorrendo no custo necessário a esta expansão. Esta opção é similar 

a uma opção de compra (call). Esta opção é importante em indústrias de recursos naturais, 

como mineração, indústria da moda e bens de consumo. 
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3.5.4.7 Opção de contração 

De modo análogo ao da opção de expansão, existe a opção de contrair o 

investimento se as condições de mercado se tomarem mais fracas do que originalmente 

esperado, a gerência pode operar abaixo da capacidade ou até mesmo reduzir a escala de 

operações, salvando dessa forma parte dos investimentos planejados. Essa flexibilidade de 

diminuir as perdas é análoga a uma opção puto Esta opção é importante em indústrias de 

recursos naturais, como mineração, industria da moda e bens de consumo. 

3.5.4.8 Interação entre opções 

Na vida real, os projetos freqüentemente envolvem uma coleção de várias 

opções. Brennan & Schwartz (1985), valoraram uma mina de cobre considerando a interação 

entre as opções reais (investimento, parada temporária, reativação e abandono da mina). Esta 

opção é importante para maioria das empresas. 

3.5.5 Modelo de Black & Scholes de precificação de opções 

Copeland e Antikarov (2001) descrevem que o modelo de Black e Scholes, 

apresentado em 1973, por Fischer Black e Myron Scholes foi o primeiro de uma série de 

artigos que trataram do apreçamento de vários tipos de opções e testaram empiricamente suas 

previsões. Este modelo pressupõe: 

- a opção só pode ser exercida no vencimento (européia); 
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só há uma fonte de incerteza (supõe-se que as taxas de Juros sejam 

constantes) ; 

- a opção está embasada em um único ativo subjacente sujeito a risco (não 

inclui opções compostas); 

- o ativo subjacente não paga dividendo; 

- o preço de mercado corrente e o processo estocástico seguido pelo ativo 

subj acente são conhecidos; 

- a variância do retomo sobre o ativo subjacente é constante ao longo do 

tempo; 

- o preço do exercício é conhecido e constante. 

Segundo Ferreira (2003, p. 64), na prática, o modelo é amplamente utilizado 

por agentes econômicos na precificação de opções européias. A sua principal hipótese é que 

os preços do ativo seguem uma distribuição lognormal, isto é, a distribuição probabilística dos 

retornos do ativo em uma data futura, calculados de forma contínua e composta a partir dos 

seus preços é normal. 

A equação de Black e Scholes (3.8) se baseia na idéia de um portfólio, que 

garante ao investidor retomo igual ao da taxa livre de risco. 

(3.8) 

Onde: 

So = preço do ativo subjacente 

N(dI) = probabilidade normal acumulada de uma unidade normal da variável dI 

N(d2) = probabilidade normal acumulada de uma unidade norma da variável d2 
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x = preço do exercício da opção 

T = prazo do vencimento da opção 

rf = taxa livre de risco 

e = base dos logaritmos naturais 

_ In(S / X) + rfT 1 r;;; 
d l - Fr +-(Y'\jT 

(Y T 2 

o processo de avaliação utilizando o modelo de Black e Scholes envolve os 

seguintes passos: 

- os dados de entrada para o modelo são utilizados para estimar d j e d2 ; 

as funções cumulativas da distribuição normal, N(dj ) e N(d2) , 

correspondentes a estas variáveis normais padronizadas, são estimadas; 

- o valor presente do preço do exercício é estimado, utilizando-se a versão de 

tempo contínuo da fórmula de valor presente Ke- rt
. 

- o valor da opção da compra é estimado pelo modelo. 

o modelo de Black e Scholes apresenta limitações em situações maiS 

complexas, como na análise de opções reais: 

- projetos geram fluxos de caixa / dividendos; 

- projetos geralmente têm mais de uma fonte de incerteza; 

- projetos podem ter múltiplas opções interagindo entre si; 

- na maioria das vezes as opções são do tipo americana. 
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3.5.6 Processos estocásticos 

Um processo estocástico descreve uma variável que se comporta ao longo do 

tempo, em parte, de forma aleatória, assumindo valores imprevisíveis. Para Araújo (2004, p. 

34), um dos aspectos mais importantes na avaliação de opções reais é determinar de que 

forma serão tratadas as incertezas do projeto. Na maioria dos estudos sobre avaliação de 

opções reais, assume-se que os fatores de incerteza seguem um processo estocástico. Os 

processos estocásticos podem ser contínuos ou discretos, dependendo da variável de tempo 

ser respectivamente contínua ou discreta. 

Os principais processos estocásticos considerados em estudos de opções reais 

são: 

- processo de Wiemer, também chamado de movimento Browniano. É um 

processo estocástico contínuo. Utilizado para explicar a evolução dos preços dos ativos; 

- processo de !to. O drift e a variância são funções do estado e do tempo. 

- Movimento Geométrico Browniano (MGB). A maior parte dos estudos de 

opções reais assume que os fatores de incerteza seguem um MGB. 

3.5.7 O modelo binomial de precificação de opções 

O modelo binomial é um dos métodos mais utilizados para a avaliação de 

ativos. A idéia básica do método é tomar discreto o processo de neutralidade ao risco 
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representado pela equação de Black e Scholes e então aplicar a programação dinâmica para 

determinar o valor do ativo. 

De acordo com Brandão (2002, p. 37) a distribuição de probabilidade 

lognormal contínua pode ser modelada por meio de uma árvore binomial discreta. Nesta 

modelagem, a cada passo, o preço (S) é multiplicado por uma variável aleatória que pode 

tomar dois valores, u e d (Figura 20). 

s 

Fonte: Brandão (2002) 
Figura 20 - Árvore binomial de três passos 

Na Figura 20, S é o preço atual do ativo, u é o fator de subida dos preços com 

uma probabilidade p e d é o fator de queda dos preços com uma probabilidade 1 - p. A árvore 

representa os possíveis caminhos que o preço do ativo pode seguir ao longo do tempo. 

Ainda citando Brandão (2002), para que a árvore binomial emule uma 

distribuição lognormal, é necessário escolher valores apropriados para u, d e p, de forma que 

a média (~) e a variância (a2
) dos retornos S sejam os mesmos que os parâmetros do 

Movimento Geométrico Browniano (Figura 21). 



s 

Fonte: Brandão (2005a) 
Figura 21 - Processo MGB aproximado por uma malha binomial 

As fórmulas para os parâmetros do modelo binomial são: 

eJit 
- d 

p=---
u-d 
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(3.9) 

(3.10) 

(3.11 ) 

Para ilustrar o uso do modelo binomial de precificação de ações temos o 

seguinte exemplo (MINARDI, 2004): 

Uma empresa de petróleo tem uma oportunidade de investimento em um 

projeto de Ia = $ 104 milhões. O valor bruto do projeto V, pode tanto subir em 80% (u = 1,80) 

quanto cair em 40% (d = 0,6) a cada ano, dependendo da volatilidade do preço do petróleo. 

Daqui a um ano, se o preço do petróleo subir, o valor presente das expectativas de fluxo de 

caixa (V) será $ 180 milhões, e se o preço cair, V = 60 milhões. A probabilidade de o preço 
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subir ou cair e de 50%. Tanto o projeto quanto o preço do petróleo têm uma taxa esperada de 

retomo k = 20% e a taxa livre de risco r = 8%. A Figura 22 mostra a árvore do 

comportamento do valor do projeto, que foi obtida a partir da árvore do preço do petróleo. 

pOIS: 

_ yV""" =583 

• V""-324~, 

Vo = 100 Vud = 108 

Vd =60 <, Vudd =65 

'qe < Vdd = 36 
O'~ 

-6' 

Fonte: Adaptada de Minardi (2004, p.67) 
Figura 22 - Árvore do valor presente do projeto 

o valor do projeto é dado por: 

V
o 

= (0,5X180 + 0,5X 60) = 100 
1,2 

Vddd = 22 

Se as flexibilidades gerenciais não forem consideradas, o projeto será rejeitado, 

VPL = 100 -104 = -4 Milhões. 

Analisando pela teoria das opções reaiS, inicialmente se calcula as 

probabilidades neutras ao risco de subida e descida (p e l-p, respectivamente): 



p = r - d = 1,08 - 0,6 = 0,4 
u -d 1,8-0,6 

1- P = 1- 0,4 = 0,6 

Admitindo-se uma opção de adiar o projeto: 
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A empresa tem um ano de arrendamento, que lhe dá o direito de adiar o projeto 

por um ano. O ativo básico é o valor bruto do projeto e o preço do exercício é o valor do 

investimento. 

O investimento no projeto de $ 104 milhões é corrigido pela taxa de juros livre 

de risco: 

II (valor do investimento no ano 1) = lo x 1,08 = 104 x 1,08 = 112,32 milhões 

De acordo com a Figura 22, no ano 1, se o preço do petróleo subir, temos o 

valor presente do projeto = $ 180. Então, 

Eu = max (Vu -h; O) = max (180 -112,32; O) = 67,68 milhões. 

E se o preço do petróleo cair, o valor presente do projeto = $ 60. Então, 
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o valor presente líquido expandido do projeto hoje (3.12) corresponde à 

expectativa do valor para o próximo ano, descontada pela taxa livre de risco: 

Eo = pXEu + (1- p)XEd 

r 

E - 0,4X67,68 + (1- O,4)XO - 25 07 'lh-
O - - mI oes 

108 ' , 

(3.12) 

A Figura 23 apresenta a árvore do valor expandido do projeto com a opção de 

adiar em um ano. 

Ano C Ano 1 

Eo= 25,07 

Fonte: Adaptada de Minardi (2004, p.67) 
Figura 23 - Árvore do valor expandido do projeto com opção de adiar. 

A análise pelo valor presente expandido do projeto resulta positiva. Conclui-se 

que o valor de adiar é: 

Valoropçào = 25,07 - (-4) = 29,07 milhões. 
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A Tabela 7 apresenta um comparativo entre as abordagens de avaliação das 

opções reais Black & Scholes e Árvore Binomial. 

Tabela 7 - Comparativo entre as abordagens Black & Scholes e árvore binomial 
Black Scholes Arvore Binomial 

Opção européia 
Uma única fonte de incerteza 
Uma única opção 
Sem dividendos 
Preço corrente da ação 
Ativo básico (ação) segue um MGB 
Preço de Exercício 
Taxa livre de risco 
Fonte: Brandão (2005). 

3.5.8 Limitação das opções reais 

Opção européia e americana 
Permite múltiplas incertezas 
Permite múltiplas opções 
Permite dividendos 
Valor Presente do projeto 
Ativo básico (projeto) segue um MGB 
Custo de investimento 
Taxa livre de risco 

A abordagem da teoria das opções reais surgiu como um método eficaz para 

capturar as flexibilidades gerenciais e resolver o problema da abordagem do fluxo de caixa 

descontado baseado no VPL quando se têm incertezas em um projeto, no entanto, tem sido 

pouco utilizado na prática em função de vários motivos dos quais destacamos os principais: 

- é um conceito relativamente novo e inovador de conhecimento maior por 

parte dos acadêmicos; 

- envolve uma matemática complexa e não intuitiva; 

- requer que a fonte de incerteza do projeto seja uma commodity negociada no 

mercado, como petróleo, ouro, cobre ou soja; 
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Avanços recentes nos permitem resolver algumas destas limitações e obter 

resultados aproximados. Uma destas técnicas é a utilização de árvore de decisão para a 

modelagem das flexibilidades de um projeto. Essa ferramenta requer o uso intensivo de 

computador para resolver automaticamente os modelos matemáticos. 

Neste capítulo apresentamos uma revisão de literatura refere às abordagens 

tradicionais de avaliação de projetos de investimentos e a teoria das opções reais, que 

surgiram como solução viável, quando existirem flexibilidades gerenciais inerentes a estes 

projetos. 

4 MODELAGEM 

o presente capítulo apresenta a modelagem adotada para o estudo de caso. 

Destacaremos as principais variáveis envolvidas na avaliação de projetos minerais e a 

modelagem em tempo discreto. 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A modelagem utilizada baseia-se em Copeland e Antikarov (2001) e Brandão e 

Dyer (2005) estruturada em quatro etapas. É uma metodologia discreta que utiliza a árvore 
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binomial replicante. Ela permite uma modelagem clara e flexível das opções reais existentes 

no projeto. 

Copeland e Antikarov (2001) propõem uma alternativa, a abordagem do tempo 

discreto para avaliar opções reais fundamentado em três premissas básicas: A primeira é que o 

VPL do proj eto sem flexibilidade, calculado pelo método de fluxo de caixa descontado 

tradicional utilizando o CAPM é o melhor estimador não tendencioso do seu valor de 

mercado, (Marketed Asset Disclaimer - MAD) que permite a utilização de um portfólio 

replicante e do princípio da não arbitragem para determinar as probabilidades neutras de risco, 

assim, o mercado se toma completo para as opções de projeto. 

A segunda premissa é que podemos modelar o processo estocástico do valor 

presente do projeto por meio de um Movimento Geométrico Brawniano, pois as variações do 

seu valor do presente seguiram um caminho aleatório (random walk). Esta premissa permite a 

combinação de qualquer incerteza presente no modelo em uma única incerteza que seja 

representativa, com o auxílio do método de Monte Carlo. 

A terceira premissa é que podemos separar os riscos de mercado dos riscos 

privados de um projeto. Com este tratamento diferenciado, podemos considerar o mercado 

completo para o risco de mercado e utilizar uma função de utilidade para calcular o 

Equivalente Certo do risco privado. 
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4.2 AV ALIAÇÃO DE PROJETOS MINERAIS 

Para as empresas de mineração nas quais os gerentes atuam de acordo com a 

teoria das opções reais, as decisões de abrir, fechar, retrair ou expandir uma mina, estão 

relacionadas às características econômicas da mina, bem como as condições de mercado. 

Para Moel e Tufano (2002, p.44), os gerentes da indústria mineral lidam 

diariamente com as seguintes predições: 

- a probabilidade de uma mina manter-se funcionando é tão alta quanto à de 

fechar; 

- os preços dos metais; 

- volatilidade; 

- custos operacionais; 

- custos improdutivos; 

- custos de reinício de operação; 

- custos de manutenção; 

- reservas; 

- impostos. 

Em um investimento em recursos naturais, o ativo básico é o recurso natural e 

o valor dos ativos é baseado em duas variáveis: a quantidade estimada e o preço dos recursos 

(DAMODARAN, 2000, p. 37). 

De acordo com Damodaran (2000), para que os investimentos em recursos 

naturais sejam uma opção, devemos assumir um número de variáveis abaixo: 
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- os recursos de reservas disponíveis; 

- o custo estimado para desenvolver os recursos; 

- o tempo para expirar a opção; 

- a variância do valor do ativo básico; 

- custos de atrasos; 

4.3 MODELO DE TEMPO DISCRETO 

Os métodos de avaliação de opções reais em tempo contínuo têm algumas 

limitações práticas, pois os mercados são incompletos para a maioria dos projetos, até 

mesmo quando as condições ideais associadas com mercados completos ocorrem, se 

tomado muito dificil determinar um portfólio de mercado que tenha uma perfeita 

correlação com o risco do projeto, ficando impraticável encontrar uma taxa de desconto 

apropriada para um projeto individual (BRANDÃO e DYER, 2005). 

O modelo proposto por Copeland e Antikarov (2001) para análise de opções 

reais em tempo discreto assume duas hipóteses para superar estas limitações. A primeira 

é a do Marketed Asset Disclaimer - MAD e a segunda é que as variações do valor 

presente do projeto seguem um caminho aleatório, já detalhados em 4.1. 

Brandão e Dyer (2005) propõem uma terceira etapa como solução 

metodológica alternativa baseada na árvore binomial que oferece uma vantagem lógica e 

computacional. 
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A modelagem do problema será realizada em quatro etapas, inicialmente, o 

projeto é analisado em condições de certeza para determinar o valor presente esperado no 

instante inicial, que de acordo com a primeira premissa, será o seu valor de mercado. Em 

seguida é realizada o método de Monte Carlo com o objetivo de reduzir as fontes de 

incertezas a uma só (processo estocástico do valor do projeto). A terceira etapa envolve a 

criação da árvore binomial do projeto. A quarta etapa envolve a elaboração da árvore de 

decisão com a incorporação dos instantes de decisão que representam as opções reais 

(cálculo do valor presente expandido). 

4.3.1 Modelagem determinística: FCD 

A determinação do Valor Presente do projeto foi feita por meio da abordagem 

do fluxo de caixa descontado tradicional, com o uso de planilha Excel®. Calculamos o valor 

esperado dos fluxos de caixa do projeto em condições de incertezas, bem como a Taxa Interna 

de Retomo (TIR) e a análise de sensibilidade das variáveis preço e custos variáveis. Os fluxos 

de caixa foram descontados pelo custo médio ponderado de capital (W ACC) para as 

indústrias de metais e mineração (DAMODARAN, 2006). O valor presente do projeto no 

instante inicial (Vo) é dado por (equação 3.13): 

Onde, 

Vo = f E[C1J 
1=1 (1 + flr 

J.l = taxa de risco (CAPM) 

m = número de períodos 

Ct = fluxo de caixa esperado em cada período 

(3.13) 
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4.3.2 Método de Monte Carlo 

De acordo com Brandão (2002) a distribuição lognormal do valor do projeto 

pode ser completamente definida pela média e desvio padrão de seus retornos. O desvio 

padrão dos retornos, ou seja, a volatilidade do projeto, pode ser determinada pelo método de 

Monte Carlo do MAB dos retornos d In V = vdt + adz. O método irá gerar n conjuntos de 

fluxo de caixa esperados e calcula o valor do projeto em t = 1 para cada interação (10.000 são 

suficientes). O retomo v é definido de acordo com a equação (3.14). O retomo v e o desvio 

padrão (J' são suficientes para caracterizar completamente o processo estocástico do valor do 

projeto. 

(3.14) 

Onde, E(V) = v. 

A Figura 24 ilustra como os softwares combinam as múltiplas 

incertezas em uma única, executando-as via planilhas Excel®. 

Entrada 

Incertcza 1 

Simulação de 
Monte Carla 

Ano 1 Ano 2 ... Ano T 

Incertcza 2 -----~, 
Modelagem de 
valor pruente 

Incerteza n 

Pro b abilldade 
doVP 

o 

Saída 

Fonte: Adaptada de Copeland e Antikarov (2001, p. 246) 

VP 

Figura 24 - Emprego do método Monte Carlo em árvore de decisão 
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4.3.3 Árvore binomial 

o valor do projeto Vo é modelado no tempo como um processo estocástico lognormal com 

volatilidade s por meio de um árvore de decisão binomial recombinante discreta, como 

mostrado na Figura 25. 

11 
o 2 

(l·p) 

V d2 
fi (1.p 

Fonte: Brandão e Dyer (2005, p. 30) 
Figura 25 - Árvore binomial recombinante 

.. 
:) 

......... o 

,.,. ..... 1 

onde, u = eO'JM e d = e-O'JM. A probabilidade de subida é dada por 

n 

eJiI 
- d 

p = e Vij = VoU
i
-
i di e i= períodos (i = o, 1,2, .... ,m) ej = estados (j = 1,2, ...... , i) 

u-d 

4.3.4 Árvore de decisão do projeto 

Ao incorporamos as opções reais do projeto na árvore binomial (incertezas) da 

Figura 25, a transformamos em uma árvore de decisão (incertezas + opções). Nesta condição, 

é realizada uma transformação algébrica para explicitar o valor do projeto em uma série de 
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fluxos de caixa artificiais que o processo estocástico siga o mesmo Movimento Geométrico 

Browniano. Esses fluxos, denominados pseudo fluxos de caixa, serão em função dos fluxos 

determinísticos do projeto C ( i = 1,2,3, ............ ,m) , do drift )...l e dos parâmetros u e d do 

modelo binomial. A Figura 26 apresenta a árvore binomial na qual o valor do projeto está 

expresso em função de pseudofluxos de caixa. 

c/ ." ...... 

Fonte: Brandão (2002, p.63) 
Figura 26 - Pseudofluxos de caixa do projeto 

A fórmula do valor do projeto como função de pseudofluxos de caixa, para 

programas geradores de árvore de decisão com estrutura incrementaI, é dada por: 

(1+ rY (3.15) 
1=0 j=O 

A determinação do valor do projeto em outros períodos e estados que não o 

inicial, é dada por: 



122 

v = "m "i~s-t Elc,,) J 
(,s ~i=( ~)=s (1 + r)' ( (3.16) 

onde, 

t = período 

s = estados da natureza 

E = [C .] = [i - t J i-(-i+s (1- )i-s C. . 
I,) • P P I,) 

} -s 

4.3.5 Modelagem das opções 

As opções reais, ou seja, as flexibilidades gerenciais, são incluídas no modelo 

do valor do projeto no instante de decisão onde será maximizada a função do seu valor. 

De acordo com Brandão (2002, p. 65), a cada oportunidade de se exercer uma opção do 

projeto, a decisão ótima será do tipo: 

Max (valor de continuação; valor da opção) 

o valor de continuação é dado pela fórmula (3.16). Já o valor da opção 

dependerá das características da flexibilidade gerencial naquele período. Uma opção de 

expansão, por exemplo, pode multiplicar o valor dos fluxos de caixa futuros por um fator 

qualquer, menos o custo do novo investimento. Se esta opção for exercida, o novo valor 

do projeto daquele instante para frente deve ser determinado para ser comparado com o 

valor do projeto sem o exercício da opção, e escolhido o maior. 
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o presente capítulo descreveu a modelagem em tempo discreto adotada para o 

estudo de caso e destacamos as principais variáveis envolvidas na avaliação de projetos 

mmeraIs. 

5 APLICAÇÃO AO CASO DE UMA MINA DE MINÉRIO DE FERRO 

o presente capítulo apresenta a aplicação da teoria das opções reais com uma 

abordagem em tempo discreto utilizado árvore de decisão binomial proposta por Copeland e 

Antikarov (2001) e Brandão e Dyer (2005). 

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O estudo de caso foi desenvolvido no Sistema Norte da Companhia Vale do 

Rio Doce (CVRD). Visando preservar dados confidenciais e não autorizados pela empresa, os 

valores referentes a preços e custos de produção foram alterados. Os outros dados foram 

obtidos no site oficial da empresa e documentos e informações sobre a empresa e o tema 

disponíveis na internet. 

Apesar do minério de ferro não ser uma commodity, a aplicação da teoria das 

opções reais neste negócio é possível, principalmente, por haver uma demanda crescente por 

minério de ferro no mercado mundial para os próximos cinco anos, impulsionada 

principalmente pela China, que tem uma previsão de crescimento acelerado de sua economia 
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até o fmal desta década (Figura 27) e nos últimos três anos teve o crescimento de suas 

importações de minério de ferro a uma taxa de 31 % ao ano (Figura 28) que influencia 

diretamente na negociação dos preços anuais deste minério gerando uma certa volatilidade. 

Fonte: CVRD (2006c) 
Figura 27 - Crescimento do PIB Chinês de 1980-2005 e estimativa até 2010. 
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Fonte: CEIC apud CVRD (2006c) 
Figura 28 -Volume importado de minério de ferro - China 2002 - 2006 

Outro motivo é que existe uma variação nos custos dos produtos vendidos 

(CPV) da empresa e uma influência da taxa cambial por se tratar de um produto, que na sua 

maioria é exportado (Figura 29). Além deste fatores, existem outros neste tipo de negócio que 

podem influenciar na volatilidade. 
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Fonte: CVRD (2006c) 
Figura 29 - Comparativo dos Custos do Produto Vendido (CPV) 

5.1.1 A empresa 

Constituída em 10 de j unho de 1942 como empresa do Governo Federal e 

privatizada em 6 de maio de 1997, a Companhia Vale do Rio Doce é um dos mais importantes 

e produtivos grupos empresariais brasileiros, com atuação internacional, operações em 14 

estados brasileiros: Pará, Maranhão, Tocantins, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, 

Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 

Amazonas. 

No exterior, tem empresas controladas e coligadas nos Estados Unidos, 

Argentina, Chile, Peru, França, Noruega e Bahrain, e escritórios em Nova York, Bruxelas, 

Gabão, Tóquio e Xangai. 
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As pesquisas geológicas e tecnológicas são de importância estratégica na 

atuação da CVRD no setor mineral, cuja meta é estar entre as três maiores mineradoras 

diversificadas do mundo até o ano de 2010. Responsável pelo maior programa de pesquisa 

geológica já realizado no Brasil, a Companhia está presente também em países como a 

Mongólia, Moçambique, Argentina, Cuba, Venezuela, Peru, Chile, Bolívia, Gabão, Angola e 

China. A Figura 30 apresenta os locais onde a empresa possui exploração mineral. 

Fonte: CVRD (2006a) 
Figura 30 - Projetos de exploração mineral da CVRD no mundo. 

É a maior empresa de mineração diversificada das Américas, opera mais de 9 

mil quilômetros de malha ferroviária e 10 terminais portuários próprios. 

É uma empresa de recursos naturais e de logística. Possui um amplo portfólio 

de produtos minerais. Líder mundial no mercado de minério de ferro e pelotas. Segunda maior 

produtora integrada de manganês e ferroligas, além de maior prestadora de serviços de 
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logística do Brasil. Maior exportadora global de minério de ferro e pelotas. Comercializa seus 

produtos para indústrias siderúrgicas do mundo inteiro. 

Para atender a demanda global crescente de minério de minério de ferro e pelotas, a 

CVRD tem investido intensivamente na ampliação de sua capacidade nos últimos dez anos 

(Figura 31). 

US$ Milhões 

4600 18020 

4161 I 
I 1.956 

1988 • 898 I 1537 • 1602 • 343 • 469 466 --1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006E Total 

Fonte: CVRD (2005a) 
Figura 31 - Evolução dos investimentos da CVRD de 1997 a 2006(E) 

No Brasil, o produto da CVRD é explorado em dois sistemas integrados, cada 

um formado por mina, ferrovia, usina de pelotização e terminal marítimo. A Figura 32 

esquematiza os seus dois principais sistemas, destacando a sua capacidade de reservas de 

minério de ferro, consideradas as maiores reservas de minério de ferro do mundo que 

proporciona uma excelente plataforma para o crescimento contínuo. 



Fonte: CVRD (2005) 
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Figura 32 - Projetos de exploração mineral da CVRD no Brasil. 
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o sistema norte da CVRD é composto por um sistema mina-usina de 

beneficiamento-ferrovia-porto e pelotização que fazem parte do projeto Carajás com 

investimento inicial de US$ 2,9 bilhões, sendo distribuído da seguinte forma: 56% para a 

estrada de ferro; 20% para a mina; 14% para o porto; 10% para a infra-estrutura. 

A construção do Projeto Carajás levou sete anos (1980 a 1987). Três níveis de 

capacidade foram planejados: 15 milhões de toneladas por ano (mtpa) até janeiro de 1986; 25 

mtpa até julho de 1986; 35 mtpa até dezembro de 1987. Atualmente estão sendo planejados e 

desenvolvidos projetos para 100 mtpa. 
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5.1.2 Metodologia utilizada para análise de projetos de investimentos 

A avaliação de projetos de investimentos no Departamento de Ferrosos Norte 

da Companhia Vale do Rio Doce, segue um modelo padronizado e adequado ao modelo 

corporativo. Os principais passos deste padrão estão descritos abaixo: 

a) Inicialmente, para cada projeto, é elaborado um sumário executivo que é a 

descrição racional do projeto. Consolida seus principais pontos como: 

Definição clara do objetivo do projeto de investimento; 

Alinhamento estratégico; 

Identificação de novas oportunidades, problemas ou novas 

necessidades; 

Principais premissas sobre volumes, preços, custos e valor do projeto; 

Principais resultados e indicadores de desempenho. 

b) Definição do grupo que decidirá a continuidade ou não do projeto em todas 

as etapas de validação, definição de prazos e objetivos e formação da equipe de trabalho. Este 

grupo varia de nível hierárquico dependendo do valor total do projeto. 

c) Formação da equipe, que cria alternativas do projeto, elabora conceitos para 

estabelecimento de premissas, pessoas-chave, ganhos esperados (custo, capacidade, 

redução problemas ambientais, dentre outros). 
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c) metas de desempenho: o valor do projeto será expresso em VPL do fluxo de 

caixa líquido descontado a uma taxa mínima de retomo hurdle rate (taxa de corte, que 

pode ser igualou maior ao W ACC), definido pela empresa em função de sua estrutura 

de capital. 

d) atividades da equipe de projetos: 

Visita à área para conhecer o local e aspectos particulares do 

investimento; 

Avaliar implicações relativas à segurança do trabalho e ao melO 

ambiente; 

Levantamento e coleta de dados técnicos; 

Preparação de planilha; 

Consolidação/ confirmação dos dados; 

Conclusão da análise com fluxo de CaIxa, análise de viabilidade 

/sensibilidade, contendo VPL, VPI, VPLNPI e TIR; 

Preparação de do relatório para apresentação ao grupo de decisão; 

Preparação dos documentos necessários para aprovação do Conselho de 

Administração ou Diretoria Executiva; 

Conclusão do trabalho e arquivamento em pasta com cópias impressas 

das análises, da apresentação e dos dados enviados por outras áreas. 
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5.2 CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 

O projeto em estudo trata-se de uma expansão de capacidade de um complexo 

de mineração de ferro composto de um sistema integrado mineração, usina de beneficiamento, 

transporte ferroviário operações portuária. Para viabilizar esta análise estamos supondo: a 

criação de um projeto de expansão de capacidade 15 milhões de toneladas de minério de ferro 

por ano; o capital necessário para este investimento será da própria empresa (re-

investimento); a geração de receita será oriunda da venda total da capacidade acima; existem 

incertezas de preços e de volumes; o projeto apresenta flexibilidade gerencial de duplicação 

desta capacidade (opção de expansão) caso o ambiente futuro seja favorável e de abandono 

caso seja desfavorável; e não paga dividendos. 

A Tabela 8 apresenta os principais dados utilizados na modelagem financeira 

do projeto: 

Tabela 8 - Dados do projeto 
Variável 

Projeção do fluxo de caixa 
Capacidade inicial do projeto 
Início de operação 
Investimento 
Taxa livre de risco 

WACC 
Volatilidade preço minério de 
ferro Caraj ás 
Volatilidade dos preços do 
minério de ferro 1985 a 2002 
Volatilidade dos preços do 
minério de ferro 2002 a 2003 
Volatilidade dos preços do 
minério de ferro 1985 a 2002 
Retomo médio sobre capital 
investido CVRD (ROI) 2001- 05 
Impostos 
Fonte: Dados do estudo 

Valor 
2006 a 2030 

15 
Jan.2007 

647,30 
4,77 

9,33 
10 

2,49 

2,50 

2,49 

32 

34 

Unidade 
Anos 
Mtpa 

US$ x 1000 
% 

% 
% 

% 

% 

% 

% 

% 

Fonte 

T-Bond 10 anos 
(23/03/2006) 

Damodaran (2006) 
CVRD (2006b) 

CRU (2005) 

CRU (2005) 

CRU(2005) 

CVRD (2006) 
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5.2.1 Investimento e depreciação 

Os investimentos serão realizados nos dois primeiros anos do projeto na mina, 

usina, ferrovia e porto, sendo no primeiro ano US$ 360.00 milhões e no segundo US$ 287.30, 

num total de US$ 647.30. 

Os investimentos realizados serão depreciados de forma linear distribuídos nos 

seguintes horizontes de acordo com a Tabela 9: 

Tabela 9 - Tempo para depreciação 
Etapas do Processo 

Mina 
Usina 
Ferrovia 
Porto 
Investimentos correntes 

Fonte: dados do estudo 

5.2.2 Custos operacionais 

Tempo em anos 
10 
25 
50 
50 
10 

Os custos operaCIOnaiS envolvem custos com mineração, tratamento e 

expedição, transporte ferroviário, estocagem, embarque e atividades de apoio operacional. 
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5.3 DADOS OBTIDOS PELA ANÁLISE TRADICIONAL 

5.3.1 Modelagem determinística: FCD sem opções 

Baseado nas informações de receita, custos, depreciação e impostos, 

determinamos o Valor Presente do projeto sem opções, com e sem perpetuidade, por meio da 

abordagem do fluxo de caixa descontado tradicional, com o uso de planilha Excel® construída 

especificamente para esta avaliação. 

A Tabela 10 apresenta o fluxo de caixa resumido do projeto sem opções e com 

a receita constante, que é uma prática adotada pela empresa em sua análise de projetos a 

fixação dos preços para os períodos seguintes. Já o fluxo de caixa resumido apresentado na 

Tabela 11, considera uma variação na receita pelo acréscimo anual de 2,5% no preço do 

minério de ferro considerando o desvio padrão do preço do minério de ferro no período de 

1985 a 2003 (CRU, 2005) e de 2,0% nos custos operacionais adotadas pelo autor. Os fluxos 

de caixa detalhados estão apresentados nos Apêndices 1 e 2. 

Tabela 10 - Fluxo de caixa do projeto "Expansão + 15Mtpa" sem opções, com receitas e 
custos constantes. 

FLUXO DE CAIXA I uss .... [ 200) 2007 ( 2008 [ 2008 ( 2010 ( 2011 ( 2012 (2029 (2030 

R.ceias Op.rlCionaillíquida. 481,0 481,0 481,0 481,0 481,0 481,0 481,0 481,0 
Custo dos Produtos e Serviços 266,3 266.3 266.3 266.3 266.3 266.3 266.3 266,3 
Depreciaç60 e Amorhzaç60 21.7 21.7 232 242 25,2 262 20,6 21,6 

Lucro Bruto 192,9 192,9 191,6 190,6 189,5 188,6 194,0 193,0 

Despesas de Vendas 
Despesas Admin~1rativas 

EBrrDA 214,7 214,7 214,7 214,7 214,7 214,7 214,7 214,7 

Impo.to. Sob .. Lucro Op.ro.ionot [K] 65,1 lU 15,1 14,8 14,4 14,1 51,0 lU 

Lucro Op.ro.io .. 1 J.pó.lmposlo. 127,3 127,3 12&,4 125,7 125,1 124,4 128,1 127,4 
Depreciação e Amortização 21.7 21.7 232 242 252 262 20,6 21,6 

Fluxo d. CoiJo Op.ro.lo .. 1 149,1 149,1 149,1 149,9 1110,3 1110,1 148,7 14',0 

1" ... llm."t .. 350,0 287,3 31,1 28,9 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
Imresbmentos em Imobilizado e Capllal de GirO 360,0 287,3 31,1 28,9 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Fluxo d. CoiJo Liquido l350,O) (138,2) 117,9 120,1 119,9 120,3 120,_ 118,7 111.0 
Ptrpsluldad. (SIUol ;NÃOoO) c::o UJU 
Fluxo d. CoiJo Totol 

Fonte: Dados do estudo 
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Tabela 11- Fluxo de caixa do projeto "Expansão + 15Mtpa" sem opções, com receitas e 
custos com variações. 

fLUXO DE CAIXA I us,.... r 2006 r 2007 r 2008 r 2008 r 2010 r 2011 r 2012 r 2029 r 2030 

R.ceü .. Op.racionllis Líquida. 
Custo dos ProdlJ1os e SeMços 
Depreciação e Amorbzação 

Lucro B",to 

Despesas de Vendas 

Despesas Adminstrativas 

EBITDA 

Impo.to. Sobre lucro Op.",.io,,"1 

lu.ro Op.",.io,,"1 Ap •• Imposto. 
Depreciação e Amortização 

FIUIO d. Cabra Op.",.io".1 

Iny"tim.nto. 
Inves~mentos em Imobll~ado e Capnal de GirO 

FIUIO d. Caia liquido 
Porpd1lldad. (SIMol ;NÃOoO) 
FIUIO d. CaiJ:a Total 

Fonte: Dados do estudo 

310,0 

360,0 

(310.0) . 

U3,O 

266,3 
21,7 

20U 

221,7 

&9,7 

135,3 
21,7 

157,0 

287,3 

287,3 

(130,3) 

505,3 
271,0 

21,7 

212,1 

234,3 

72,3 

140,3 

21,7 

112,0 

31,1 

31,1 

130,9 

518,0 530,9 

275,8 280,7 
23,2 24,2 

218,9 221,0 

242,1 250,2 

74,4 71,8 

1",5 lU,1 

23,2 24,2 

111,7 173,3 

28,9 30,0 

28,9 30,0 

544,2 557,8 848,7 870,0 

285,7 m,8 395,0 402,3 

25,2 26,2 20,6 21,6 

233,3 2'll,8 433,1 "1,0 

258,4 211,9 

79,3 81,9 

1153,9 158,9 

25,2 26,2 

ln,l 185,1 

30,0 30,0 

30,0 30,0 

453,7 

147,2 

~,8 

20,6 

301,5 

30,0 
30,0 

41l.1 
151,1 

294,4 
21,6 

311,0 

30,0 

30,0 

138,8 143,3 lU,1 leG,l 27U ....-_ "-.._ ...... ..-_ ;..."., 211.0 
IIIU 

(36001 \1303/ 1309 13BB 1433 1491 1551 2765 33514 

As Figuras 33 e 34 apresentam os fluxos de caixa total do projeto sem opções 

para as duas condições acima. 

1500 
1395 

1400 

1300 

1200 

1100 
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~ 
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200 118 121 120 120 121 121 121 122 122 122 123 123 123 124 121 121 121 121 121 ,,9 119 119 

100 

o 
-100 

-200 ·138 

-300 

-400 ·360 

-500 

Fonte: Dados do estudo 
Figura 33 - Fluxo de caixa do projeto "Expansão + 15Mtpa" sem opções, com receitas 
e custos constantes 
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Fonte: Dados do estudo 
Figura 34 - Fluxo de caixa do projeto "Expansão + 15Mtpa" sem opções, com receitas 
e custos com variações 

5.3.2 VPL e análise de sensibilidade do projeto 

o valor presente líquido e a taxa interna de retomo do projeto de expansão + 

15 Mtpa estão resumidos na Tabela 12_ 

T b I 12 VI d E - + 15 Mt " a e a - a ores o projeto xpansao rpa sem opçoes 
VPL com perpetuidade VPL sem perpetuidade TIR com perpetuidade TIR sem perpetuidade J 
Custo e Custo e receita Custo e receita Custo e receita Custo e 

Custo e 
Custo e receita Custo e receita 

receita com 
receita fixos com variação fixos com variação receita fixos 

variação 
fixos fixos variação 

658,940 1_330,58 516,904 989,326 21,3 26,7 20,7 26,3 

Fonte: Dados do estudo 

As Figuras 35 e 36 apresentam a análise de sensibilidade do projeto em relação 

às duas variáveis cruciais preço e custos variáveis_ Sendo a primeira com perpetuidade e 
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considerando os preços e custos sem variação ao longo do tempo e a segunda considera as 

variações das variáveis acima. 

100 200 300 400 

VPL Base U5$ 658,94 Mil 

6001700 800 500 900 1000 

VPL U5$ Mil 

Preço c:::::::> - 10% 

Custo c:::::::> +10% 
Variável 

F ante: Dados do estudo 
Figura 35 - Análise de sensibilidade do projeto Expansão + 15Mtpa" com 
perpetuidade e custos e receitas fixos 

VPL Base US$ 1.330,50 Mil 

I 

+ 10% 

-10% 

800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 

Preço c::=::> -10% +10% 

Custo c::=::> +10% -10% 
Variável 

Fonte: Dados do estudo 
Figura 36 - Análise de sensibilidade do projeto "Expansão + 15Mtpa" com 
perpetuidade e custos e receitas com variações. 

De acordo com a Tabela 12, podemos verificar que o projeto apresenta VPL 

positivo mesmo sem perpetuidade. As taxas internas de retornos são superiores à mínima 

exigida de 9,33%. Pelos dados apresentados o projeto se caracteriza como viável. Verificamos 
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também, que na análise de sensibilidade (Figuras 35 e 36), a variável preço tem maior 

influência no valor do VPL do projeto. 

5.4 AVALIAÇÃO DO PROJETO PELA TEORIA DAS OPÇÕES 

Nesta etapa determinamos a volatilidade do projeto utilizando o @Risk® para 

montagem da árvore binomial, incorporamos a opção de expansão e calculamos o seu 

valor. 

5.4.1 Definição das variáveis 

A volatilidade do projeto para montagem da árvore binomial foi calculada 

utilizando o modelo de Monte Carlo, com base na projeção do fluxo de caixa livre do 

item 5.3.1 e na estimativa de volatilidade das variáveis incertas. 

Neste caso, temos uma única incerteza, que é o valor futuro da receitas. 

Assumimos que a mesma assume um Movimento Geométrico Browniano. 

Para a simulação foi utilizado o software @risk®. Na planilha de projeção do 

fluxo de caixa foram introduzidos as interfaces com este software. Após, 10.000 

interações, foram obtidos uma média v = 7,31% e uma volatilidade única do projeto 

cr = 42,14%. A Figura 37 apresenta a distribuição obtida nesta simulação (nível de 

confiança de 90%). 
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x <-0,65 I 0,9 
5% 
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Fonte: Dados da Simulação 
Figura 37 - Distribuição dos fluxos de caixa 

Os dados obtidos serão utilizados para modelar o ativo básico como um MGB 

com os seguintes parâmetros (Tabela 13): 

Tabela 13 - Parâmetros do projeto 
Parâmetros Valor 

Valor presente US$ 1.953 
WACC 9,33% 

Volatilidade 42, 14% 
Taxa livre de risco 4,77% 

Fonte: Dados do estudo 

5.4.2 Aplicando o modelo binomial 

De posse do Valor Presente do Projeto (VP) e de usa volatilidade (0'), 

utilizando o software DPC
M

, podemos modelar a distribuição estocástica do projeto como um 

Movimento Geométrico Browniano por meio de um modelo Binomial (BRANDÃO, 2002), A 

/1 .1 d 
probabilidade de subida é dada por p = e - , onde, u = euJtJ e d = e-uJtJ . 

u - d 
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Calculando os parâmetros u, d, p e l-p: 

u =O,4214J] = 15241 , 

d=~= 1 =06561 
u 1,5241 ' 

= (1 + rr -d = 1,0477 - 0,6561 = 0,3916 = ° 4512 
P u - d 1,5241- 0,6561 0,8680 ' 

1- P = 1- 0,4512 = 0,5488 

Para esta modelagem, utilizamos o método alternativo ao de Copeland e 

Antikarov (2001) proposto por Brandão (2002), que utiliza a árvore de decisão como um 

modelo binomial para modelar o valor de projeto em função de seus fluxos de caixa 

estocásticos, de maneira que o valor do projeto siga um Movimento Geométrico Browniano. 

De acordo com Brandão (2002), este método têm vantagem de aplicação pelos 

seguintes fatores: é de simples aplicação; pode ser utilizado em softwares de árvore de 

decisão, que permite a modelagem das flexibilidades diretamente no modelo; e os fluxos de 

caixa de cada ano mantêm uma relação linear com as entradas do projeto, que facilita a 

modelagem das opções. 

o Apêndice 3 apresenta o modelo da árvore binomial do projeto com um 

número de estágios 225
, no qual cada nó de incerteza indica que ela ocorre em cada um dos 

estágios do período anterior. 
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A árvore de decisão gerada a partir do modelo com probabilidades neutras a 

riscos, que está apresentada com apenas cinco períodos no Apêndice 4, tem como resultado 

US$ 1.360.27 milhões semelhante ao calculado pelo método tradicional de FeD. 

5.4.3 A opção de expandir a capacidade de produção 

Na árvore anterior, foram incorporadas duas opções de expansão que 

representam oportunidades para expandir a capacidade do projeto para 30 Mtpa em 2007 com 

um investimento de US$ 650 milhões ou expandir para mesma capacidade em 2010 com um 

investimento de US$ 700 milhões. O Apêndice 5 apresenta o modelo da árvore binomial de 

decisão com opção de expansão. 

O Apêndice 6 apresenta o valor do projeto com a opção de expansão de US$ 

1.863,22. Verificamos que o valor do projeto aumenta de US$ 1.360,27 milhões para 1.863,22 

milhões com a presença das opções de expansão do projeto. A diferença entre estes valores, 

que é igual a US$ 502,95 milhões representa o valor da opção de expansão. 

Analisando a Figura 38, verificamos que a política ótima de investimento será 

a não expansão da capacidade em 2007 ou 2010. 
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Expandir 2007 Expandir 2010 

Expandir Expandir 

o o 
Continuar Continuar 

(does not occur) (does not occur) 

o o 

Fonte: Dados do estudo 
Figura 38 - Política ótima de investimentos - opção de expansão 

5.4.4 A opção combinada de expandir e de abandonar a produção 

Para o mesmo projeto, incluímos duas opções de abandono pelo valor residual 

dos investimentos, sendo a primeira no ano 2007 se as condições de mercado não forem 

favoráveis, abandonaremos o projeto de expansão a um valor de US$ 600 milhões. A segunda 

será em 2010 a um valor de US$ 479 milhões. O apêndice 7 apresenta o modelo da árvore 

binomial de decisão com opção de expansão e de abandono da produção. 

O Apêndice 8 apresenta a árvore com cinco períodos. O valor do projeto 

aumenta para US$ 1.947,91 milhões. O Valor desta opção é US$ 587,64 milhões. 

Analisando a Figura 39, verificamos que a política ótima de investimento será 

a expansão da capacidade em 2007 e o abandono pelo valor residual em 2010. 



142 

Ex pandir 2007 Ex pandir 2010 

Abandonar Ex pandir 

o o 
Continuar 

o 
Abandonar 

o 
(does not occur) (does not occur) 

o o 

Fonte: Dados do estudo 
Figura 39 - Política ótima de investimentos - opções combinadas 

A Figura 40 apresenta os valores do projeto sem flexibilidade e com a 

incorporação das flexibilidades de expansão e combinada (expansão e abandono). Os dados 

confirmam a captura do valor da flexibilidade gerencial pelo uso da abordagem da teoria das 

opções reais. 

587,64 

502,95 

1360,27 • 
VPL Trad icional Opção Expansão Opção Combinada 

Fonte: Dados do estudo 
Figura 40 - Valor das opções 

1863,22 

VPL ROV 
Expansão 

1947,91 

VPL ROV Opção 
combinada 

O presente capítulo demonstrou a aplicação da teoria das opções reais com a 

abordagem em tempo discreto, com o uso de árvore de decisão binomial proposta por 

Copeland e Antikarov (2001) e com o uso de software computacional proposto Brandão e 

Dyer (2005). Apresentou os resultados de um estudo de caso na indústria de mineração de 

ferro. 
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6 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

No mundo corporativo, as decisões de finanças prioritariamente tomadas para 

criar valor, o que implica termos somente projetos com VPL positivo. Este princípio é difícil 

de ser utilizado em ambiente de incertezas, pois os fluxos de caixa são voláteis e, portanto, 

devemos determinar o prêmio pelo equilíbrio do risco. Também, os gerentes geralmente, 

reagem às condições de mudanças expandindo projetos de sucesso e fechando ou desistindo 

de projetos sem lucratividade. 

Outro fator importante é que os fluxos de caixa não são lineares em condições 

de risco, então sua volatilidade é em função do nível fator de risco, que deve ser computado 

um prêmio pelo risco. 

A falha do método tradicional do fluxo de CaIxa descontado deriva 

principalmente da inabilidade para a propriedade do reconhecimento do valor da ação 

gerencial e adaptar as mudanças das condições de mercado e de capturar o valor da estratégia 

empresarial. 

A abordagem da teoria das opções reais permite aos investidores e gerentes a 

identificação do melhor momento para iniciar um investimento e viabiliza um tratamento 

mais adequado das incertezas. Permite também, que estimem a taxa de retomo requerida para 

o investimento imediato, que geralmente é superior à estimada pelos métodos tradicionais 

(TIR e VPL). 
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A avaliação por opções reais é a ferramenta adequada para quantificar o valor 

das flexibilidades gerenciais e estratégicas embutidas nos projetos corporativos. Esta já é 

reconhecida academicamente, porém, ainda pouco utilizada para avaliação de orçamento de 

capital e decisão de investimento. Isso ocorre, em boa parte, porque é de difícil interpretação 

pelos executivos financeiros de corporações e de investidores em capital de risco. 

Uma dificuldade encontrada em aplicar a fórmula de B&S para opções reais, 

contudo, que ela não surgiu com títulos derivativos. De fato, o valor do ativo real pode ser 

contingenciado no valor das variáveis de estado que não são negociadas. Por exemplo, custos 

com capital humano não são vendidos ou comprados. 

A abordagem de avaliação de opções reais em tempo discreto, com o uso de 

árvore de decisão binomial recombinante, apoiada por ferramenta computacional reduz a 

complexidade das equações matemáticas, propostas inicialmente por Black e Scholes, 

facilitando aSSIm, o uso desta abordagem na avaliação de projetos de investimentos em 

quaisquer áreas de negócios. 

Esta abordagem permite modelar de forma clara, flexível e prática as diversas 

opções reaiS presentes em um projeto em planilhas e principalmente em softwares mais 

robustos como o DPC
M

, utilizando os mesmos dados financeiros empregados nas avaliações 

pelo método do fluxo de caixa descontado. 

A modelagem da análise de inúmeras opções reais pode ser realizada de forma 

simples utilizando apenas o VPL, a volatilidade do projeto, a taxa livre de risco e a taxa de 

pagamento de dividendos (fluxos de caixa). 
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Mesmo o minério de ferro não se tratando de uma commodity, podemos 

verificar baseado no estudo de caso, que a teoria das opções reais pode ser utilizada 

complementarmente às avaliações pelo método de fluxo de caixa descontado, pois nos últimos 

anos verificou-se um aumento na volatilidade (desvio padrão) na negociação dos preços deste 

minério. 

As empresas poderão utilizar a abordagem das opções reaIS como: uma 

maneira de pensar, ajudando de forma qualitativa nas decisões; uma ferramenta analítica; e 

um processo organizacional, pois as opções reais são partes de um processo mais amplo, 

podendo ser usada como ferramenta gerencial para identificar e tirar proveito de opções 

estraté gi c as. 

Recomendamos que a empresa em análise, em função de sua pluralidade e dos 

altos investimentos, crie um grupo estratégico para identificar e organizar elementos 

essenciais para a avaliação de opções reais, dos quais destacamos: definição do propósito 

estratégico da avaliação das opções reais, identificação de incertezas, criação de novas 

opções, identificar e priorizar projetos que possam ser avaliados por esta abordagem e facilitar 

o processo de implementação. 

Recomendamos para trabalhos futuros a modelagem para outras opções reais 

na indústria de mineração de ferro como: adiamento, retração e troca de produtos ou 

processos, pois não identificamos estudos mais detalhados nesta área. 
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Depreciação e Amortização 21.7 21,7 23,2 24,2 26,2 26,2 27,2 26,2 26,1 30, 1 31,1 32,1 .... ~ 
I 00 

Lucro Bnrto 192,9 192,9 191,5 190.5 199,5 188,5 181,5 185,5 185,5 184,' 183,' 182,1 "!!j 
Despesas de Vendas -= Despesas Admmis~abvas >'l 

O 
EBITDA 214,1 214,1 214,1 214,1 214,1 214,1 214,1 214,1 214,1 214,1 214,1 214,1 Q.. 
tmpostos Sobro Lucro Ope ... lonat ~ 15,' 15,' 15,1 '4,8 14,4 '4,1 13,8 53,4 53,1 12,1 '2,4 12,1 fi) 

t:> 
Lucro Opo .. clonal Após Imposto. 121,3 121,3 125,4 125,1 125,1 124,4 123,8 123,1 122,5 121,8 121,2 120,5 ~ .... 
Depreciação e Amortização 21.7 21.7 23,2 24,2 26,2 26,2 27,2 26,2 26,1 30,1 31,1 32, 1 >'l 

~ 
fluxo de C.lxa Opera.lo .. 1 148,1 149,1 149,1 149,9 150,3 150,1 150,9 151,3 151,1 151,a 152,3 152,' Q.. 
InvuUmonlo. 350,0 281,3 31 ,1 28,9 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 O 

Invesbmentos em Imobilizado e Caprtal de GirO 360,0 267,3 31,1 26,9 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 "O 
"! 

Fluxo do C.lxa Uquldo (360,0) (138,2) 111,9 120,1 119,9 120,3 120,1 120,9 121,3 121,1 121 ,9 122,3 122,1 O ...... 
Perpetuidade (StM- l;MÃO-O) o::::J CÃ:'rMJ 

..- -.- ~ ;; o ~ r- r - r o - .;; fi) . ..... 
Ftuxo do c.!Ja Totat iU UI~iUi!Ui~l~t,_1i~_;1 Jd O 

fi> 
fi) 

8 
FLUXO DE CAIXA UBSMM [ 2019 [ 2020 f 2021 f 2022 f 2023 f 2024 f 2025 f 2026 f 2027 f 2028 [ 2029 f 2030 I O 

"O 
-t:> 
OI 

Recoila. Operacionais Liquidas 481 ,0 481 ,0 481 ,0 481 ,0 481 ,0 481 ,0 481 ,0 481 ,0 481 ,0 481 ,0 481,0 481 ,0 fi) 

Y' 
Custo dos Produtos e Serviços 266,3 266,3 266,3 266,3 266,3 266,3 266,3 266,3 266,3 266,3 266,3 266,3 t:> 
Depreciação e Amortizaçi!io 33,1 34,1 35,1 27,9 27,4 26.4 26,4 26,4 21,6 21,6 20,6 21,6 O 

Lucro Brulo 181 ,1 180,1 179,1 185,8 187,3 186,3 181,3 181,3 193,0 193,0 194,0 193,0 8 
"! 

Despesas de Vendas fi) 
t') 

Despesas Administrativas ~. ..... 
EBITDA 214,7 214,7 214,7 214,7 214,7 214,7 214,7 214,7 214,7 214,7 214,7 214,7 ~ 

fi> 
Impostos Sobre Lucro Operacional 34% 11,7 It ,4 11,1 13,5 13,7 13,3 13,3 13,3 15,1 15,1 li ,O 15,1 fi) 

Lucro Opl .. cional Após Impostos 119,9 t19,2 lt8 ,I 123,3 123,1 122,9 122,9 122,9 t27,4 127,4 128,1 127,4 
t:> 

= Depreciação e Amortização 33,1 34,1 35,1 27,9 27,4 26,4 26,4 26,4 21,6 21,6 20,6 21,6 fi> ..... 
O 

Fluxo de Caixa OpI .. cional 152,9 153,3 153,1 15t,2 151 ,0 151,3 15t,3 t51,3 149,0 t49,O 148,7 t49,O fi> 

t:> 
Investimentos 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 O 
Investimentos em Imobilizado e Capital de Giro 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 = fi> ..... 
Fluxo di Caixa Liquido 122,9 123,3 t23,I 121,2 121 ,0 121,3 121,3 121,3 119,0 119,0 118,7 119,0 ~ 

= Perpetuidade (SIM-t ;MÃO- O) ~--.-.,..-. -r~- . r • r-----:---r . " • p -:---r--.-r t1'11~ ..... 
fi) 

Fluxo de Caixa Tolal r' fliMfi'Mfl'·AfJfMfJi'AfJfAfJiAfJiMig.Mlij'A'i;i.'@O 
(j, 

o-



FLUXO DE CAIXA USSMM [ 2COO [ 'lOO7 [ 2008 [ 2009 [ 2010 [ 2011 [ 2012 [ 2013 [ 201 4 [ 2015 [ 2016 [ 2017 [ 2018 I :> 
"O 

Rlcoll .. 0pI .... lo ... l. Uquldo. 493,0 505,3 518,0 530,9 544,2 557,8 571 ,7 5111 ,0 '00,7 '15,7 531 ,1 14',9 t't» 

= Cuslo dos Produtos e Serviços 266,3 271,0 275,8 280.7 285.7 290,8 296,0 301,4 306,8 312,3 317,9 323,7 Q.. 
Depreciação e AmortIZação 21.7 2t.7 23,2 24,2 25,2 26,2 27,2 28,2 29,1 30,1 31,1 32,1 r;' 

tD 
Lucro Brulo 205,0 212,' 218,9 225 ,0 233,3 240,8 2<48,5 251 ,5 254,8 273,3 282,0 291 ,1 N 
Despesas de Vendas I 
Despesas Administrativas ~ 
EBITDA 221 ,7 234,3 242,1 250,2 258,4 211 ,9 276,7 284,7 293,9 303,4 313,2 323,2 = Impo.to. Sobre Lucro Op ..... lonol ~ '9,7 72,3 74,4 75,8 79,3 81 ,9 84,5 87,2 90,0 92,9 95,9 99,0 

~ 
O 

Lucro Op.racion.1 Após Impostos 135,3 140,3 144,5 149,1 153,9 158,9 114,0 tU,3 174,7 180,4 1111 ,1 192,1 Q.. 
tD 

Depreciação e Amortzação 21,7 21.7 23,2 24,2 25,2 26,2 27,2 28,2 29,1 30,1 31,1 32,1 
~ 

Fluxo d. Cola Op ..... lo .. 1 157,0 112,0 111,7 173,3 179,1 186,1 191,2 197,5 203,9 210,5 217,3 224,2 ~ 
~. 

Invutlmlnlo. 3&0,0 287,3 31 ,1 28,9 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 ~ 

Inveslimenlos em Imobilizado e Capilal de Giro 360,0 287,3 3t,1 28,9 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Q.. 
O 

Fluxo di Cola Uquldo (3'0,0) (130,3) 130,9 138,8 143,3 149,1 165,1 111,2 117,5 173,9 180,5 187,3 184,2 
"O 

Perp.tuldodl (SIM-I õNÃO.O) CO ~m:.m; 
,..- ---r-._ -..-.. -..---~-..-. . . . . ""I 

'111 ki:."Ui--i_ O Fluxo d. Cola TolIl ..... 
tD -O 

'" tD 
FLUXO DE CAIXA I -~- UBSMM [ 2019 [ 2020 [ 2021 [ 2022 [ 2023 [ 2024 [ 2025 [ 2026 [ 2027 [ 2028 [ 2029 [ 2030 I 8 

O 

Reeellas Openoeion.ls Líquidos &&3,0 179,& 191 ,& 714,0 731,9 760,2 7&8,9 188,1 807,8 828,0 848,7 870,0 "O 
-n 

Cuslo dos Produtos e Serviços 329,5 335,5 341,6 347,8 354,2 360,7 367,3 374,0 380,9 387,9 395,0 402,3 OI 
tD 

Depreciação e Amortização 33,1 34,1 35,1 27,9 27,4 28,4 28,4 28,4 21,6 21,6 20,6 21,6 Y' 
Luero Bruto 300,4 310,0 319,9 338,3 3lI0,3 311,1 373,2 385,7 405,3 418,5 433,1 446 ,0 

~ 
O 

Despesas de Vendas 8 
Despesas Administrativas ""I 

tD 
~ 

EBITDA 333,5 344,1 3lI5,0 3",2 377,7 389,5 401,7 414,1 427,0 440,2 453,7 417,6 ~. 
Impostos Sobre Lucro Openoeional 34% 102,1 105,4 108,8 115,0 119,1 122,8 121,9 131,1 137,8 142,3 147,2 151 ,6 -~ '" Luero Openoelon.1 Apbs Impostos 198,3 204,1 211 ,2 223,2 231,2 238,3 2 .. ,3 254,1 217,5 27& ,2 285,8 294,4 tD 
Depreciação e Amortização 33,1 34,1 35,1 27,9 27,4 28,4 28,4 28,4 21,6 21,6 20,6 21,6 ~ 

= Fluxo d. Cllo Openoelonal 231 ,4 238,7 241,2 251,2 258,& 211 ,7 274,7 283,0 289,2 297,9 301,5 311 ,0 '" -Investimenlos 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
O 
'" 

Investimenlos em Imobilizado e Cap~a l de Giro 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 -< 
~ 

Fluxo de Clla Liquido 201 ,4 208,7 211,2 221,2 228,& 231,7 244,7 253,0 259,2 217,9 271,5 281 ,0 ""I ;: 
Perpetuidade (SIM=l õNÃO-O) ~~~ - r ;;;; ~ •• ~ I -< 
Fluxo de Cllu Tolal ~,~_Úi,_tii JU,i, ltiil tD 

~. 

...... 
Ul 
--l 



Apêndice 3 - Modelo da Árvore de Binomial do Projeto 
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Apêndice 5 - Modelo da Árvore Binomial do Projeto com Opção de Expansão 
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Apêndice 6 - Árvore de Decisão do Projeto com Opção de Expansão 
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Apêndice 7 - Modelo da Árvore Binomial do Projeto com Opção de Expansão e 

Abandono. 
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Apêndice 9 - Programa do Cálculo do Valor do Projeto 

o programa a seguir calcula o valor do projeto sem opções (5.4.2) 

value vol=0.4214; 
value u=0.4512; 
value d=O.5488; 
value TLR=O.0477; 
value p=0.4512; 
value VP=1950; 
chance N006.{Alto,Baixo}={p}, 

VP*u, 
VP*d; 

chance N007. {Alto,Baixo }={p}, 

N006*u, 
N006*d; 

chance N008. {Alto,Baixo }={p}, 

N007*u, 
N007*d; 

chance N009. {Alto,Baixo}= {p}, 

N008*u, 
N008*d; 

chance NOlO. {Alto,Baixo }={p}, 

N009*u, 
N009*d; 

chance N01l. {Alto,Baixo }={p}, 

N010*u, 
NOlO*d; 

chance N012. {Alto,Baixo}={p}, 

N011 *u, 
NOl1 *d; 

chance N013. {Alto,Baixo}={p}, 

N012*u, 
N012*d; 

chance NOl4. {Alto,Baixo}={p}, 

N013*u, 
N013*d; 

chance N015.{Alto,Baixo}={p}, 

N014*u, 

Ii N006.Alto 
II N006.Baixo 

II N007.Alto 
II N007.Baixo 

Ii N008.Alto 
II N008.Baixo 

Ii N009.Alto 
Ii N009.Baixo 

Ii N010.Alto 
Ii N010.Baixo 

Ii NOll.Alto 
Ii N01l.Baixo 

Ii N012.Alto 
Ii NOl2.Baixo 

Ii NO 13.Alto 
Ii N013.Baixo 

Ii N014.Alto 
I I NO 14.Baixo 

Ii N015.Alto 
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N014*d; Ii N015.Baixo 
chance N016. {Alto,Baixo}={p}, 

N015*u, Ii N016.Alto 
N015*d; Ii N016.Baixo 

chance N017. {Alto,Baixo }={p}, 

N016*u, Ii N017.Alto 
N016*d; Ii N017.Baixo 

chance N018.{Alto,Baixo}={p}, 

N017*u, Ii N018.Alto 
N017*d; Ii N018.Baixo 

chance N019.{Alto,Baixo}={p}, 

N018*u, Ii N019.Alto 
N018*d; Ii N019.Baixo 

chance N020.{Alto,Baixo}={p}, 

N019*u, II N020.Alto 
N019*d; II N020.Baixo 

chance N021. {Alto,Baixo }={p}, 

N020*u, Ii N021.Alto 
N020*d; II N021.Baixo 

chance N022.{Alto,Baixo}={p}, 

N021 *u, Ii N022.Alto 
N021 *d; II N022.Baixo 

chance N023. {Alto,Baixo } = {p }, 

N022*u, Ii N023.Alto 
N022*d; II N023 .Baixo 

chance N024. {Alto,Baixo } = {p }, 

N023*u, II N024.Alto 
N023*d; II N024.Baixo 

chance N025.{Alto,Baixo}={p}, 

N024*u, II N025 .Alto 
N024*d; Ii N025.Baixo 

chance N026. {Alto,Baixo }={p}, 

N025*u, Ii N026.Alto 
N025*d; II N026.Baixo 

chance N027. {Alto,Baixo }={p}, 

N026*u, Ii N027.Alto 
N026*d; Ii N027.Baixo 

chance N028. {Alto,Baixo }={p}, 



N027*u, 
N027*d; 

chance N029. {Alto,Baixo } = {p } , 

N028*u, 
N028*d; 

chance N030. {Alto,Baixo} = {p}, 

N029*u, 
N029*d; 

sequence: 

Ii N028.Alto 
Ii N028.Baixo 

II N029.Alto 
Ii N029.Baixo 

II N030.Alto 
II N030.Baixo 

gamble on N006 and get N006/(l + TLR) then 
gamble on N007 and get N007/(l +N007)"2 then 
gamble on N008 and get N008/(l + TLR)"3 then 
gamble on N009 and get N009/(l + TLR)"4 then 
gamble on N010 and get N010/(l+TLR)"5 then 
gamble on N011 and get N0111(l +TLR)"6 then 
gamble on N012 and get N012/(l +TLR)"7 then 
gamble on N013 and get N013/(l+TLR)"8 then 

a: gamble on N014 and get N014/(1 +TLR)"9 then 
gamble on N015 and get N015/(1 +TLR)" 1 O then 
gamble on N016 and get N016/(1 +TLR)" 1 1 then 
gamble on N017 and get N017/(l +TLR)!\12 then 
gamble on N018 and get N018/(l+TLR)"13 then 
gamble on N019 and get N019/(l +TLR)"14 then 
gamble on N020 and get N020/(l + TLR)" 15 then 
gamble on N021 and get N0211(l +TLR)"16 then 

b: gamble on N022 and get N022/(1 +TLR)"17 then 
gamble on N023 and get N023/(l + TLR)" 18 then 
gamble on N024 and get N024/( 1 + TLR)" 19 then 
gamble on N025 and get N025/(l + TLR)"20 then 
gamble on N026 and get N026/(1 + TLR)!\21 then 
gamble on N027 and get N027/(1 + TLR)!\22 then 
gamble on N028 and get N028/(l + TLR)"23 then 
gamble on N029 and get N029/(l + TLR)"24 then 
gamb1e on N030 and get N030/(l + TLR)"25 
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Apêndice 10- Programa do Cálculo do Valor do Projeto com Opção de 

Expansão 
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o programa a seguir calcula o valor do projeto com a opção de expansão em 2007 e 

2010 (5.4.3) 

value vol=0.4214; 
value u=0.4512; 
value d=0.5488; 
value TLR=0.0477; 
value p=0.4512; 
value VP=1950; 
value Valor _2007=-650; 
value Valor_2010=-700; 
decision Expandir _. {Expandir,Continuar}; 
decision Expandir _1_. {Expandir,Continuar}; 
chance N006. {Alto,Baixo }={0.452}, 

VP*u, 
VP*d; 

chance N007.{Alto,Baixo}={p}, 

N006*u, 
N006*d; 

chance N008. {Alto,Baixo }={p}, 

N007*u, 
N007*d; 

chance N009. {Alto,Baixo } = {p }, 

N008*u, 
N008*d; 

chance NO I O. {Alto,Baixo}= {p}, 

N009*u, 
N009*d; 

chance NO I!. {Alto,Baixo } = {p }, 

NOIO*u, 
NOIO*d; 

chance NOI2.{Alto,Baixo}={p}, 

N011*u, 
NO 11 *d; 

chance N013. {Alto,Baixo }={p}, 

NOI2*u, 
NOI2*d; 

Ii N006.Alto 
II N006.Baixo 

Ii N007.Alto 
Ii N007.Baixo 

Ii N008.Alto 
Ii N008.Baixo 

Ii N009.Alto 
Ii N009.Baixo 

Ii NO 10. Alto 
Ii NOIO.Baixo 

Ii NOII.Alto 
Ii NOll.Baixo 

Ii N012.Alto 
Ii NOl2.Baixo 

Ii N013.Alto 
I I NO 13 .Baixo 



chance NO 14. {Alto,Baixo} = {p}, 

N013*u, 
N013*d; 

chance N015. {Alto,Baixo }={p}, 

N014*u, 
N014*d; 

chance N016.{Alto,Baixo}={p}, 

N015*u, 
N015*d; 

chance N017. {Alto,Baixo }={p}, 

N016*u, 
N016*d; 

chance N018. {Alto,Baixo }={p}, 

N017*u, 
N017*d; 

chance N019. {Alto,Baixo }={p}, 

N018*u, 
N018*d; 

chance N020.{Alto,Baixo}={p}, 

N019*u, 
N019*d; 

chance N021. {Alto,Baixo }={p}, 

N020*u, 
N020*d; 

chance N022. {Alto,Baixo }={p}, 

N021 *u, 
N021 *d; 

chance N023. {Alto,Baixo }={p}, 

N022*u, 
N022*d; 

chance N024. {Alto,Baixo} = {p}, 

N023*u, 
N023*d; 

chance N025. {Alto,Baixo }={p}, 

N024*u, 
N024*d; 

chance N026. {Alto,Baixo} = {p}, 

Ii N014.Alto 
Ii N014.Baixo 

Ii N015.Alto 
Ii N015.Baixo 

Ii N016.Alto 
Ii N016.Baixo 

Ii N017.Alto 
Ii N017.Baixo 

Ii N018.Alto 
Ii N018.Baixo 

Ii N019.Alto 
Ii N019.Baixo 

II N020.Alto 
II N020.Baixo 

II N021.Alto 
Ii N021.Baixo 

II N022.Alto 
II N022.Baixo 

II N023.Alto 
Ii N023.Baixo 

Ii N024.Alto 
II N024.Baixo 

II N025 . Alto 
Ii N025.Baixo 
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N025*u, 
N025*d; 

chance N027. {Alto,Baixo }={p}, 

N026*u, 
N026*d; 

chance N028. {Alto,Baixo }={p}, 

N027*u, 
N027*d; 

chance N029. {Alto,Baixo }={p}, 

N028*u, 
N028*d; 

chance N030. {Alto,Baixo }={p}, 

N029*u, 
N029*d; 

sequence: 

II N026.Alto 
Ii N026.Baixo 

Ii N027.Alto 
Ii N027.Baixo 

Ii N028.Alto 
Ii N028.Baixo 

Ii N029.Alto 
Ii N029.Baixo 

II N030.Alto 
Ii N030.Baixo 

gamble on N006 and get N006/(1 +TLR) then 
gamble on N007 and get N007/(l+N007)A2 then decide 

to Expandir_.Expandir and get Valor_2007+2*N007/(l+TLR)A2 then 

a: gamble on N008 and get N008/(l +TLR)A3 then 
gamble on N009 and get N009/(l + TLR)A4 then 
gamble on NOIO and get NOIO/(l +TLR)"'5 then decide 
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to Expandir_l_.Expandir and get Valor_2010+2*NOlO/(l +TLR)A5 then 

c: gamble on NOll and get NOll/(l +TLR)A6 then 
gamble on N012 and get N012/(l+TLR)A7 then 

d: gamble on N013 and get NO 13/(l +TLR)A8 then 
gamble on N014 and get N014/(1+TLR)A9 then 
gamble on N015 and get N015/(1+TLR)AIO then 
gamble on N016 and get N016/(l +TLR)All then 
gamble on N017 and get N017/(1 +TLR)A12 then 
gamble on N018 and get N018/(1+TLR)A13 then 
gamble on N019 and get N019/(l +TLR)A14 then 
gamble on N020 and get N020/(l + TLR)A 15 then 
gamble on N021 and get N021/(l+TLR)A16 then 

b: gamble on N022 and get N022/(1 +TLR)A17 then 
gamble on N023 and get N023/(1+TLR)A18 then 
gamble on N024 and get N024/(l +TLR)A19 then 
gamble on N025 and get N025/(1 +TLR)A20 then 
gamble on N026 and get N026/(1 +TLR)A21 then 
gamble on N027 and get N027/(l +TLR)A22 then 



gamble on N028 and get N028/(l+TLRy23 then 
gamble on N029 and get N029/(l+TLRY24 then 
gamble on N030 and get N030/(1 + TLRY25 

to Expandir_l_.Continuar and get NOlO/(l +TLRY5 then 
perform c 

to Expandir _.Continuar and get N007/(1 + TLRY2 then 
perform a 
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Apêndice 11- Programa do Cálculo do Valor do Projeto com Opções de 

Expansão e de Abandono. 
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o programa a seguir calcula o valor do projeto com as opções de expansão e de 

abandono em 2007 e 2010 (5.4.4). 

value vol=0.4214; 
value u=0.4512; 
value d=0.5488; 
value TLR=0.0477; 
value p=0.4512; 
value VP=1950; 
value Valor _2007=-650; 
value Valor_2010=-700; 
decision Expandir_. {Abandonar,Expandir,Continuar}; 
decision Expandir _1_. {Expandir,Continuar,Abandonar}; 
chance N006. {Alto,Baixo }={p}, 

VP*u, 
VP*d; 

chance N007. {Alto,Baixo} = {p}, 

N006*u, 
N006*d; 

chance N008. {Alto,Baixo } = {p } , 

N007*u, 
N007*d; 

chance N009. {Alto,Baixo} = {p}, 

N008*u, 
N008*d; 

chance N010. {Alto,Baixo }={p}, 

N009*u, 
N009*d; 

chance NO 11. {Alto,Baixo } = {p }, 

N010*u, 
N010*d; 

chance N012. {Alto,Baixo }={p}, 

N011 *u, 
NOll *d; 

chance NO 13. {Alto,Baixo} = {p}, 

N012*u, 

Ii N006.Alto 
II N006.Baixo 

Ii N007.Alto 
Ii N007.Baixo 

II N008.Alto 
Ii N008.Baixo 

Ii N009.Alto 
II N009.Baixo 

Ii N010.Alto 
Ii N01 O.Baixo 

Ii N011.Alto 
Ii N011.Baixo 

Ii N012.Alto 
Ii N012.Baixo 

Ii N013.Alto 
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N012*d; Ii N013.Baixo 
chance N014. {Alto,Baixo}={p}, 

N013*u, Ii N014.Alto 
N013*d; I I NO 14.Baixo 

chance NO 15. {Alto,Baixo} = {p}, 

N014*u, Ii N015.Alto 
N014*d; Ii N015.Baixo 

chance N016.{Alto,Baixo}={p}, 

N015*u, Ii N016.Alto 
N015*d; Ii N016.Baixo 

chance NO 17. {Alto,Baixo } = {p }, 

N016*u, Ii N017.Alto 
N016*d; Ii N017.Baixo 

chance N018. {Alto,Baixo }={p}, 

N017*u, Ii N018.Alto 
N017*d; Ii N018.Baixo 

chance N019. {Alto,Baixo }={p}, 

N018*u, Ii N019.Alto 
N018*d; Ii N019.Baixo 

chance N020. {Alto,Baixo }={p}, 

N019*u, II N020.Alto 
N019*d; II N020.Baixo 

chance N021. {Alto,Baixo} = {p}, 

N020*u, Ii N021.Alto 
N020*d; II N021.Baixo 

chance N022. {Alto,Baixo }={p}, 

N021 *u, Ii N022.Alto 
N021 *d; II N022.Baixo 

chance N023.{Alto,Baixo}={p}, 

N022*u, Ii N023.Alto 
N022*d; II N023.Baixo 

chance N024. {Alto,Baixo }={p}, 

N023*u, Ii N024.Alto 
N023*d; I I N024.Baixo 

chance N025.{Alto,Baixo}={p}, 

N024*u, Ii N025.Alto 
N024*d; II N025 .Baixo 

chance N026. {Alto,Baixo }={p}, 



N025*u, 
N025*d; 

chance N027. {Alto,Baixo } = {p } , 

N026*u, 
N026*d; 

chance N028. {Alto,Baixo }={p}, 

N027*u, 
N027*d; 

chance N029. {Alto,Baixo }={p}, 

N028*u, 
N028*d; 

chance N030. {Alto,Baixo }={p}, 

N029*u, 
N029*d; 

sequence: 

I I N026.Alto 
II N026.Baixo 

Ii N027.Alto 
Ii N027.Baixo 

II N028.Alto 
Ii N028.Baixo 

II N029.Alto 
Ii N029.Baixo 

II N030.Alto 
Ii N030.Baixo 

gamble on N006 and get N006/(1 + TLR) then 
gamble on N007 and get N007/(1 +N007)"'2 then decide 

to Expandir_.Expandir and get Valor_2007+2*N007/(l +TLR)"'2 then 

a: gamble on N008 and get N008/(l + TLR)"'3 then 
gamble on N009 and get N009/(1+TLRY'4 then 
gamble on NOlO and get NOlO/(l+TLR)"'5 then decide 
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to Expandir _l_.Expandir and get Valor _2010+ 2 *NO 101(1 + TLR)'" 5 then 

c: gamble on NOll and get NOll/(1+TLR)"'6 then 
gamble on N012 and get N012/(1 +TLR)"'7 then 

d: gamble on NO 13 and get NO 13/(1 +TLR)"'8 then 
gamble on N014 and get N014/(l +TLR)"'9 then 
gamble on N015 and get N015/(1+TLR)"'10 then 
gamble on N016 and get N016/(l +TLR)'" 1 1 then 
gamble on N017 and get N017/(1 +TLR)'" 1 2 then 
gamble on N018 and get N018/(1+TLR)"'13 then 
gamble on N019 and get N019/(l +TLR)'" 1 4 then 
gamble on N020 and get N020/(1 +TLR)'" 1 5 then 
gamble on N02l and get N0211(l+TLR)"'16 then 

b: gamble on N022 and get N022/(1 +TLR)'" 1 7 then 
gamble on N023 and get N023/(l + TLR)'" 18 then 
gamble on N024 and get N024/(l + TLR)'" 19 then 
gamble on N025 and get N025/(1 +TLR)"'20 then 
gamble on N026 and get N026/(1 + TLR)"'2l then 



gamble on N027 and get N027/(1 +TLR)"'22 then 
gamble on N028 and get N028/(1 +TLR)"'23 then 
gamble on N029 and get N029/(1 +TLR)"'24 then 
gamble on N030 and get N030/(1+TLR)"'25 

to Expandir_1_.Continuar then 
perform C 

to Expandir_1_.Abandonar and get 479/(1 +TLR)"'5 
to Expandir_.Continuar then 

perform a 
to Expandir_.Abandonar and get 600/(1 +TLR)"'2 
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