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RESUMO 

 

 

A Teoria das Opções Reais tem se mostrado um instrumental relevante na fundamentação das 

decisões de investimento de diversos agentes na economia, especialmente no que tange a 

projetos de infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento. Dado que o setor energético brasileiro 

possui um arcabouço institucional que possibilita que diversos agentes privados atuem no 

setor, a avaliação de empreendimentos de geração de energia ganha destaque, fazendo com 

que a aplicação desse campo de pesquisa torne-se promissor. Assim sendo, o objetivo desse 

estudo é avaliar a tomada de decisão em investimentos no setor elétrico brasileiro tendo como 

base a aplicação da Teoria das Opções Reais. Para esse estudo foram selecionados, como 

objeto de análise, as Usinas Eólicas e as Pequenas Centrais Hidrelétricas. Por meio da Teoria 

das Opções Reais conclui-se que a opção de adiar a construção de um desses 

empreendimentos pode gerar valor para o empreendedor. Além disso, verifica-se que as 

Pequenas Centrais Hidrelétricas “dominam” a maioria dos cenários de investimento estudados 

quando os preços de energia estão em alta, mas caso haja perspectiva de queda de preços no 

mercado de energia, porém, a decisão torna-se favorável às Usinas Eólicas. Por fim, é 

possível verificar que a análise conjunta de empreendimentos de geração de energia através, 

por exemplo, da abordagem quadrinomial, pode trazer ganhos na avaliação de projetos de 

investimento no setor elétrico. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Opções Reais, Setor Elétrico, Modelo Quadrinomial, Modelo Binomial, 

Usinas Eólicas, Pequenas Centrais Hidrelétricas 

 

  



 
 
 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

 

Real Options Theory has been an important instrument for investment decisions for several 

agents in economy, especially for infrastructure projects, research and development. Since 

Brazilian energy sector has an institutional framework that enables several private agents to 

act in this sector, the valuation of energy generation projects is highlighted. As consequence, 

the application of Real Options Theory becomes promising. Therefore, the objective of this 

study is to evaluate the decision making on investments in the Brazilian electricity sector 

based on the application of Real Options Theory. For this study were selected for analysis the 

Wind Farms and the Small Hydro Power Plants. Through Real Options Theory we concluded 

that the option to defer the construction of these projects can generate value for the 

entrepreneur. Furthermore, it appears that the Small Hydro Power Plant "dominates" the 

majority of investment scenarios studied when energy prices are higher but, if there is 

perspective for prices reduction in the energy market, however, the decision becomes 

favorable for Wind Farms. Finally, it is possible to verify that the “joint analysis” for projects 

in energy generation through, for example, quadrinomial approach can bring gains for 

investors in energy sector. 

 

 
 
 

 

 

Keywords: Real Options Theory, Energy Sector, Quadrinomial Model, Binomial Model, 

Wind Farms, Small Hidro Power Plants 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o propósito de assegurar a eficiência na operação e prestação do serviço aos 

consumidores, criar um ambiente regulatório estável e que viabilizasse a concorrência, 

garantir a modicidade tarifária e mostrar-se atrativo ao ingresso de novos investimentos 

privados no setor, o governo brasileiro, por meio das leis 10.847 e 10.848 , de março de 2004, 

estabeleceu as diretrizes que viabilizaram o funcionamento do novo modelo do setor elétrico 

nacional. 

 

Dessa forma, através do mecanismo de leilões de venda de energia, empreendedores privados 

começaram a atuar mais intensamente no setor. Nesse ambiente institucional, a avaliação de 

empreendimentos e ativos de geração de energia passou a ter relevância significativa.  

 

O objetivo deste estudo é avaliar a tomada de decisão em investimentos no setor elétrico 

brasileiro envolvendo Pequenas Centrais Hidrelétricas e Usinas Eólicas tendo como base a 

aplicação da Teoria das Opções Reais. Além disso, buscar-se-á avaliar esses projetos de 

investimento não somente do ponto de vista “individual”, mas também sob uma perspectiva 

conjunta, através da abordagem quadrinomial. 

 

A ideia é mostrar que, dado o comportamento dos preços de energia elétrica, a opção de 

postergar e escolher a tecnologia em um ativo de geração de energia pode gerar valor para o 

empreendedor. 

 

A escolha das Usinas Eólicas e das Pequenas Centrais Hidrelétricas como objeto de análise 

devem-se aos seguintes fatores: as primeiras, por terem aumentado consideravelmente a sua 

participação nos Leilões de Energia e as Pequenas Centrais Hidrelétricas, pela participação 

importante que esse tipo de empreendimento possui na matriz energética brasileira. Além 

disso, vale destacar que estes dois empreendimentos também foram selecionados por 

possuírem maior previsibilidade, diferentemente, por exemplo, de uma Usina Térmica, que 

está altamente correlacionada com o comportamento de variáveis exógenas ( por exemplo, o 

preço do gás natural, carvão vegetal, etc.). 
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Sendo assim, os próximos capítulos estão estruturados da seguinte forma: o capítulo 2 

apresenta o arcabouço institucional do setor elétrico brasileiro e um histórico recente do setor. 

O capítulo 3 faz uma breve revisão da literatura sobre as opções reais, assim como a sua 

aplicação em diversos segmentos do setor elétrico. O capítulo 4 descreve o modelo 

desenvolvido para a análise dos ativos em estudo, ou seja, as Pequenas Centrais Hidrelétricas 

e as Usinas Eólicas, assim como a metodologia utilizada para a estimação das volatilidades 

destes empreendimentos e, por fim, a modelagem de opções e a abordagem quadrinomial. No 

capítulo 5, trazemos a conclusão para o estudo apresentado nesta tese, assim como uma breve 

sugestão para pesquisas futuras. 
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2 ARCABOUÇO INSTITUCIONAL DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

O propósito deste capítulo é apresentar a estrutura do setor elétrico brasileiro, assim como os 

principais agentes que compõe e regulam o setor. Não obstante, será apresentada a dinâmica 

de contratação de energia através dos leilões promovidos pelo governo, assim como a 

estrutura de preços de energia. Por fim, serão apresentados os principais agentes privados que 

investem no setor elétrico no Brasil, assim como uma breve introdução às Pequenas Centrais 

Hidrelétricas e às Usinas Eólicas. 

 

2.1 Estrutura 

 

Por meio das leis 10.847 e 10.848 de março de 2004, o governo brasileiro estabeleceu as 

diretrizes que viabilizaram o funcionamento do novo modelo do setor elétrico nacional. Nessa 

época, o Ministério de Minas e Energia (MME) (2003) era norteado pelo propósito de 

assegurar a eficiência na operação e prestação do serviço aos consumidores, de criar um 

ambiente regulatório estável e que viabilizasse a concorrência, garantir a modicidade tarifária 

e mostrar-se atrativo ao ingresso de novos investimentos privados no setor. 

 

Dessa forma, valendo-se das funções de planejamento setorial, segurança de suprimento, 

regulação e fiscalização, a nova estrutura institucional do modelo elétrico brasileiro foi 

orientada, conforme Ministério de Minas e Energia (2003) e Filho (2007), com as entidades 

abaixo (Figura 1): 

 

 Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) – órgão de assessoria da 

Presidência da República, multiministerial, presidido pelo ministro de Minas e 

Energia, cujo objetivo é a formulação de políticas nacionais e diretrizes de energia, 

visando, dentre outros, o aproveitamento racional dos recursos energéticos do país, a 

revisão periódica da matriz energética e a definição de diretrizes para programas 

setoriais específicos. 

 Ministério de Minas e Energia (MME) – ministério cuja função é a formulação e 

implementação,  no âmbito federal, da política energética nacional. 

 Empresa de Pesquisa Energética (EPE) – empresa pública federal vinculada ao MME, 

que tem como missão atuar nos estudos voltados para o planejamento energético 
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nacional, associados às projeções da composição da matriz energética nacional, do 

balanço energético nacional, do aproveitamento ótimo dos recursos hídricos, do 

licenciamento ambiental e, por fim, do planejamento da expansão da geração e 

transmissão de energia elétrica de curto, médio e longo prazos. 

 Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) – grupo instituído sob a 

coordenação do MME, que tem como finalidade assegurar a continuidade e a 

segurança do suprimento de energia do país. 

 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) – autarquia, também vinculada ao 

MME, que tem por objetivo a fiscalização e regulação das funções de geração, 

transmissão, comercialização e distribuição de energia elétrica em todo o território 

nacional. 

 Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) – pessoa jurídica de direito privado, 

sem fins lucrativos, que, sob regulação e fiscalização da ANEEL, tem como objetivo o 

controle das funções de geração e transmissão no Sistema Interligado Nacional (SIN). 

 Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) – pessoa jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos, que, sob regulação e fiscalização da ANEEL, tem como 

objetivo a gestão dos processos de contratação de compra e venda de energia no novo 

modelo. 

 

Figura 1 - Estrutura Institucional do setor elétrico brasileiro 
Fonte: FILHO, 2007, p. 28. 
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2.2 Segmentos do Setor Elétrico Nacional 

 

Com base em Ministério de Minas e Energia (2003), verificamos que Geração, Transmissão, 

Distribuição e Comercialização são os quatro segmentos de negócios que operam no setor 

elétrico brasileiro. Cada um possui características específicas e distintos graus de regulação. 

 

Ainda segundo Ministério de Minas e Energia (2003), podemos classificar o segmento de 

geração como um “ambiente de competição controlada”. Qualquer novo agente necessita de 

autorização ou concessão do Poder Público para entrar neste mercado. A concessão de uso 

pelo Poder Público ocorre em processos de licitação pública e cujo critério preponderante de 

julgamento de propostas é o menor preço para energia destinada ao atendimento do 

consumidor regulado. 

 

Conforme podemos observar na Figura 2, a comercialização de energia pode ser realizada em 

dois ambientes de mercado: o Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e o Ambiente de 

Contratação Livre (ACL).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2 - Ambientes de comercialização de energia 
Fonte: Ministério de Minas e Energia, 2003, p. 32. 
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Com base em Filho (2007), no ACR o regulador exerce maior pressão sobre as condições das 

transações de compra e venda de energia visando compatibilizar modicidade tarifária e 

atratividade de novos investimentos. No ACL, as transações são direcionadas pelas forças de 

mercado, firmadas bilateralmente entre agentes compradores e vendedores, sem intervenção 

do regulador. 

 

Na transmissão, o direito de implantação e exploração de novas linhas é concedido ao agente 

interessado, em leilões promovidos pelo MME, na qualidade de Poder Concedente, onde o 

critério de seleção é o maior deságio sobre um valor de Receita Anual Máxima fixado. Este 

valor de receita resultante do leilão constitui a fonte de remuneração do empreendedor, pelos 

investimentos realizados na implantação da nova linha e para cobertura dos custos de 

exploração desta, em contratos com vigência de trinta anos. 

 

A distribuição possui contratos de concessão de trinta anos, prorrogáveis por igual período. 

No modelo da distribuição, a concessionária exerce exclusividade sobre determinada região 

de atuação e possui, como fontes principais de receita, o preço de fornecimento de energia 

pago pelos consumidores regulados e o encargo pelo uso do sistema de distribuição pago 

pelos consumidores livres, que adquirem energia no ACL, diretamente do agente gerador. 

Vale ressaltar, com base em Filho (2007), que o regulador exerce forte pressão sobre o 

repasse de custos ao consumidor final. 

 

Ainda para este autor, a comercialização é caracterizada por estar inserida em um ambiente 

competitivo, marcado por reduzidas barreiras de entrada no que concerne à capacidade de 

investimento. O comercializador tem como papel a intermediação entre o agente gerador e os 

consumidores livres, nas transações de compra e venda de energia realizadas no ACL. 

 

Vale ainda mencionar que o artigo 4º da Lei 10.848 criou a Câmara de Comercialização de 

Energia Elétrica (CCEE), uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e que 

está sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização pela ANEEL, com a 

finalidade de viabilizar a comercialização de energia elétrica.  
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Com base em Fenolio (2009), a CCEE tem entre suas atribuições viabilizar a comercialização 

de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN), nos Ambientes de Contratação 

Regulada e Contratação Livre. Não obstante, a CCEE é responsável pela apuração e pela 

divulgação do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) do mercado de curto prazo por 

submercado. O PLD constitui-se de um preço divulgado pela CCEE, calculado 

antecipadamente, com periodicidade máxima semanal e com base no Custo Marginal de 

Operação (CMO) ou custo marginal de produção de energia, que é limitado por preço 

máximo e mínimo, vigente para cada período de apuração e para cada submercado onde é 

valorada a energia comercializada no mercado de curto prazo. Vale ressaltar que a CCEE 

define em seu site (http://www.ccee.org.br) que contratos de curto prazo são aqueles 

inferiores a seis meses. Já os contratos de longo prazo são os superiores a este período. 

 

Ainda com base em Fenolio (2009), o mercado de curto prazo é o segmento da CCEE em que 

são comercializadas as diferenças entre os montantes contratados de energia elétrica e 

registrados pelos agentes e os montantes de geração ou consumo efetivamente verificados e 

atribuídos aos respectivos agentes.  

 

A Figura 3 ilustra o ambiente de contratação de energia elétrica no Brasil, assim como a 

relação entre os agentes envolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Estrutura de contratação de energia elétrica 
Fonte: Ministério de Minas e Energia, 2003, p. 33. 

 

G: Geradores  D: Distribuidores  C: Comercializadores CL: Consumidores Livres 
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Leilões pela CCEE 

Contratos bilaterais de ajuste 

Leilões pela CCEE 

Ambiente de Contratação Livre (ACL) 

Contratos em regime de livre 
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2.3 Os leilões de energia elétrica: concessão de novos aproveitamentos e contratação de 

energia 

 

Conforme inciso II do art. 2
o
 do decreto 5.163 de 30 de julho de 2004, verifica-se que os 

agentes de distribuição deverão garantir o atendimento a cem por cento de seus mercados de 

energia e potência por intermédio de contratos registrados na Câmara de Comercialização de 

Energia Elétrica (CCEE) e, quando for o caso, aprovados, homologados ou registrados pela 

ANEEL. Não obstante, os consumidores não supridos integralmente em condições reguladas 

pelos agentes de distribuição e agentes vendedores também deverão garantir o atendimento a 

cem por cento de suas cargas, em termos de energia e potência, por intermédio de geração 

própria ou de contratos registrados na CCEE ou, quando necessário, homologados ou 

registrados na ANEEL. 

 

Para que essa obrigação seja cumprida, as concessionárias de distribuição necessitam adquirir, 

por meio de leilões realizados no ACR, a energia elétrica proveniente de novos 

empreendimentos e empreendimentos existentes. Consideram-se como novos 

empreendimentos de geração aqueles que, até a data de publicação do edital do leilão de 

comercialização, não sejam detentores de concessão, autorização ou permissão, ou que sejam 

parte de empreendimentos já existentes, objeto de ampliação, nesta hipótese, restrito ao 

acréscimo da capacidade instalada. 

 

O decreto 5.163 estabelece que os agentes de distribuição necessitam informar até o dia 1
o
 de 

agosto de cada ano a previsão de seus mercados de energia ao Ministério de Minas e Energia 

– MME, assim como, até 60 dias antes dos leilões de comercialização de energia, declarar a 

quantidade de energia a ser contrata que atenda na totalidade as suas cargas. 

 

Desta forma, conforme sintetizado por Filho (2007), a ANEEL promove direta ou 

indiretamente os leilões de contratação de energia, tendo como premissas as diretrizes 

definidas pelo MME, que fixarão os montantes, por modalidade contratual, que deverão ser 

licitados. Os leilões ocorrerão de cinco a três anos antes do início do suprimento para energia 

elétrica proveniente de novos empreendimentos e um ano antes desta data, para energia 

elétrica proveniente de empreendimentos de geração existente. 
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Caso haja a necessidade de ajustes, a ANEEL poderá ainda promover leilões específicos 

visando a contratação de energia pelos agentes de distribuição, com prazo de início de 

suprimento de, no máximo, quatro meses e períodos de suprimento de dois anos, visando uma 

complementação pelos agentes de distribuição do montante necessário para o atendimento à 

totalidade de suas cargas. Vale ressaltar que os leilões de ajuste não permitem que os agentes 

de distribuição contratem um excedente superior a um por cento da sua carga total já 

contratada. A Figura 4 ilustra a cronologia dos leilões de comercialização de energia elétrica, 

tendo por base o ano de início de suprimento (ano “A”). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Leilões de comercialização de energia 
Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com Ministério de Minas e Energia (2003) verifica-se que os preços praticados nos 

leilões obedecem às condições de oferta e demanda do mercado de energia em cada evento de 

comercialização, observado um preço teto máximo que é fixado pela ANEEL. Ainda segundo 

Ministério de Minas e Energia (2003), sabe-se que até 2009, nos leilões de energia 

provenientes de empreendimentos existentes, o preço máximo de aquisição era fixado pela 

ANEEL. Após esse ano, o critério para o preço de aquisição tem como premissa a ideia de 

que o preço não deve superar o valor médio resultante dos leilões de compra de energia 

elétrica de novos empreendimentos realizados cinco anos antes da data de realização da 

demanda, em que o ano de início do suprimento coincida com o ano de inicio de fornecimento 

do leilão de energia em questão. Depois dos leilões, os vencedores oriundos de 

empreendimentos novos ou existentes necessitam celebrar Contratos de Comercialização de 

Energia no Ambiente Regulado (CCEAR’s) com o conjunto dos agentes de distribuição 

compradores. 

 

Abaixo seguem algumas características dos CCEAR’s: 

A-5 A-4 A-3 A-2 A-1 A 

t 

Leilão para 

comercialização 

de energia nova 
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Leilão para 
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de energia nova 

(LEN) 

Leilões para 

comercialização 

de energia 

existente 

(LEE) 

Leilões de 

ajuste 

(LA) 
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 Prazos de no mínimo quinze e no máximo trinta anos, contados desde o início de 

suprimento de energia provenientes de novos empreendimentos; 

 Prazos de no mínimo cinco e no máximo quinze anos, contados no ano seguinte ao da 

realização de leilão de compra de energia de empreendimentos existentes, desde que o 

termo final do contrato de suprimento não supere a data de extinção do contrato de 

concessão de geração. 

 

Vale ressaltar que o CCEAR possui duas modalidades distintas: quantidade de energia elétrica 

ou disponibilidade de energia elétrica. 

 

Conforme apontado por Filho (2007), na primeira modalidade o agente de geração deve, de 

forma obrigatória, estar apto a disponibilizar ao sistema todo o montante de energia 

contratado. Dessa forma, nas situações em que a geração efetiva é inferior ao volume de 

energia contratado, o gerador necessita adquirir energia de outros agentes, garantindo desta 

forma que o volume disponibilizado ao sistema, em seu nome, alcance o valor com o qual se 

comprometeu contratualmente.  

 

Quanto à segunda modalidade, o gerador receberá um valor fixo anual para não 

necessariamente gerar, mas sim manter disponível ao sistema, a usina pronta para operar. 

Esses contratos são firmados baseando-se em um valor de face até o qual a usina pode ser 

requisitada, além de considerar um valor mínimo de geração, que é definido pelo gerador e 

fixado contratualmente que, obrigatoriamente, será despachado pelo ONS, pelo critério de 

despacho pelo menor custo. Caso haja geração superior ao valor mínimo, quando esta ocorrer, 

o gerador receberá o custo variável marginal, também pré-definido contratualmente.  

 

2.4 Preços de energia elétrica 

 

Tendo como base Ministério de Minas e Energia (2011), verifica-se que os estudos de 

planejamento da expansão da oferta de energia elétrica têm como uma de suas diretrizes a 

necessidade de ajustes periódicos, de tal forma que as projeções de consumo de energia sejam 

atendidas. Para tanto, são considerados níveis de garantia de suprimento adequados e ao 

menor custo possível.  
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O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), através das Resoluções nº 1/2004 e nº 

9/2008, estabeleceu que o limite máximo de probabilidade de ocorrência de déficits de 

energia corresponda a 5% dos cenários hidrológicos e que o planejamento vise atingir a 

igualdade entre o Custo Marginal de Operação (CMO) e o Custo Marginal de Expansão 

(CME), de maneira a estabelecer critérios de segurança energética e econômica, 

respectivamente. Para Ministério de Minas e Energia (2011), cenários hidrológicos são 

possíveis realizações do processo estocástico de afluências, ao longo de todo o horizonte de 

planejamento. O conjunto (árvore) de cenários corresponde a todo o universo probabilístico 

sobre o qual é efetuado o processo de otimização da operação energética. 

 

De forma simplificada, o CMO, em termos econômicos, corresponde ao acréscimo de custo 

para suprir um aumento unitário da energia consumida em dado período de tempo, utilizando 

o parque gerador instalado, ou seja, sem expansão.  

 

Diferentemente do CMO, o CME corresponde ao acréscimo de custo necessário para suprir 

um aumento unitário na demanda, considerando ajustes no programa de obras, ou seja, 

corresponde à expectativa de custo da expansão do parque de geração da energia elétrica. 

Assim, considerando a hipótese de geração ótima e contínua, seria equivalente ao custo do 

empreendimento obtido da curva de custo de expansão ao qual somos indiferentes entre 

construir um projeto ou operar o sistema a fim de atender à demanda adicional. 

 

Ainda segundo Ministério de Minas e Energia (2011), o CME é empregado como critério no 

Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) e desde o PDE 2006-2015 estão sendo 

realizados diversos estudos visando obter a melhor forma de definir o CME, considerando-se 

as bases de dados dos projetos candidatos à expansão, a evolução tecnológica, os novos 

paradigmas e custos sócio-ambientais e, principalmente, a competição econômica revelada 

nos leilões públicos de compra de energia nova. 

 

2.5 Investimentos privados no setor energético brasileiro 

 

Conforme apontado por Costa e Tiryaki (2011), em um contexto de crescentes restrições 

orçamentárias do setor público, o setor privado pode tornar-se relevante para a viabilização de 
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investimentos no setor de energia e, consequentemente, no crescimento da atividade 

econômica. 

  

Especificamente no caso brasileiro, a partir de 1930 observa-se uma diminuição gradativa da 

participação privada nos investimentos em infraestrutura em detrimento do aumento da 

participação do poder público. Contudo, a partir de 1993 o setor privado volta a participar de 

forma mais ativa, particularmente no setor de energia. Esse fenômeno deve-se a uma mudança 

na estratégia do governo, com a liberalização e o processo de privatização de empresas 

estatais. 

 

Com a criação da ANEEL, em 1996, buscou-se garantir qualidade do serviço e modicidade 

tarifária, assim como o estabelecimento de um arcabouço legal estável que viabilizasse o 

investimento no setor energético. Mas em virtude de certa morosidade no processo de 

institucionalização das normas do setor, grande parcela de investimentos no setor sofreu 

atrasos, sendo que o segmento de geração foi o mais afetado. A redução nos investimentos e a 

diminuição do volume pluviométrico levaram o País a uma crise de abastecimento em 2001. 

 

A partir de 2002 cria-se o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas (PROINFA), visando 

estimular a construção de Usinas Eólicas, Usinas de Biomassa e de Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCHs). Para tal, linhas de financiamento foram facilitadas, assim como a 

expansão de diversos incentivos fiscais. Além disso, conforme apontado por Costa e Tiryaki 

(2011), a criação de mercados regulados, a desverticalização das empresas de distribuição e a 

criação de organismos de monitoramento, dentre os quais a Câmara de Comercialização de 

Energia Elétrica (CCEE) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), propiciaram ao 

investidor maior segurança, assim como a entrada de novos agentes neste segmento. 

 

Outro ponto que pode ser considerado relevante para o setor foi a implantação, no final de 

2006, do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), uma vez que projetos de geração e 

transmissão foram incentivados por intermédio dos novos leilões de energia, assim como 

incentivos fiscais e o desenvolvimento de mecanismos que visavam facilitar a contratação de 

crédito. 
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O reflexo destes incentivos pode ser visto através dos últimos resultados dos leilões de 

energia promovidos pelo governo. Tomando como exemplo o Leilão de Energia A-5/2011 

(Tabela 1), realizado com o objetivo de suprir a demanda das empresas distribuidoras para 

2016, obteve-se a contratação de 42 projetos de eletricidade, com capacidade instalada total 

de 1.211,5 MW. Este leilão atendeu à demanda de 100% das concessionárias de distribuição 

que contrataram a energia negociada. Estes 42 projetos serão instalados nos estados da Bahia, 

Ceará, Goiás, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São 

Paulo, demandando investimentos da ordem de R$ 4,3 bilhões. Um ponto de destaque neste 

leilão foi a grande quantidade de projetos que possuem fonte eólica, com 39 projetos somando 

976,5 MW (81% da potência total negociada no leilão). 

 

Tabela 1 - Leilão de Energia A-5/2011 – Resultado Final 

Fonte 
Projetos 

Contratados 

Potência 

Instalada 

(MW) 

Garantia 

Física 

(MWmédios) 

Eólica 39 976,50 478,50 

Biomassa 2 100,00 43,10 

Hídrica São Roque 135,00 90,90 

Total 42 1,211.50 612,50 

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, 2011 

Nota: Dados trabalhados pelo autor 

 

Destaque-se que a natureza dos projetos de energia com participação do setor privado no 

Brasil pode ser classificada em concessões, greenfield e privatizações. As concessões são 

caracterizadas como a situação onde o setor privado assume o risco financeiro e operacional 

do projeto, envolvendo reabilitação ou a expansão de ativos já existentes e cuja propriedade é 

mantida pelo governo; chamamos de greenfield os projetos novos, com propriedade do setor 

privado ou do governo; as privatizações, por fim, caracterizam-se pela transferência da 

propriedade dos ativos para o setor privado. 

 

A Tabela 2 apresenta uma breve relação das principais empresas privadas nacionais e 

estrangeiras que estão atuando em projetos de energia no Brasil.  
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Tabela 2 - Principais Empresas Privadas atuando em Projetos de Energia 

Empresa 
País de 

Origem 
 Empresa 

País de 

Origem 

Alusa Brasil  Abengoa Espanha 

Camargo Correa Brasil  AES Corporation EUA 

CPFL Energia Brasil  Alcoa EUA 

EBX Brasil  Cobra Group Espanha 

FIP Brasil Energia Brasil  EDP Portugal 

Odebrecht Brasil  El Paso Corporation EUA 

Previ Brasil  Elecnor Espanha 

TAESA Brasil  Iberdrola Espanha 

Vale Brasil  Isolux Espanha 

Votorantim Brasil  Suez França 
Fonte: Banco Mundial, Private Participation in Infrastructure (PPI) Project Database, 2011 

Nota: Dados trabalhados pelo autor 

 

 

2.6 Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e Usinas Eólicas 

 

Tendo como base a Resolução nº 394/1998 da ANEEL, uma Pequena Central Hidrelétrica é 

toda usina hidrelétrica de pequeno porte cuja capacidade instalada seja superior a 1 MW e 

igual ou inferior a 30 MW. Não obstante, a área do reservatório deve ser inferior a 3 km². 

 

Do ponto de vista operacional, tendo como base Ministério de Minas e Energia (2003), em 

seu Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas, o projeto básico de uma PCH 

consiste no detalhamento dos estudos de engenharia do eixo do aproveitamento integrante da 

alternativa de divisão de quedas selecionada nos estudos de inventário hidrelétrico aprovados 

pela ANEEL, visando sua otimização técnico-econômica e ambiental e a obtenção de seus 

benefícios e custos associados. Essa concepção compreende o dimensionamento da central 

geradora, as obras de infraestrutura local necessárias à sua implantação, o seu reservatório, os 

outros usos da água e as ações ambientais correspondentes. Tais fatores tornam possível a 

definição do orçamento da central, o que permite a elaboração dos documentos de contratação 

das obras civis e do fornecimento e montagem dos equipamentos eletromecânicos. 

 

Tendo como base Ministério de Minas e Energia (2005), sabe-se que a Energia Eólica 

equivale à energia cinética contida nas massas de ar em movimento (vento). Seu 

aproveitamento ocorre por meio da conversão da energia cinética de translação em energia 
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cinética de rotação, com o emprego de turbinas eólicas, também denominadas aerogeradores, 

para a geração de eletricidade, ou cataventos (e moinhos), para trabalhos mecânicos como 

bombeamento de água. 

 

Desta forma, uma Usina Eólica ou Parque Eólico, conforme Ministério de Minas e Energia 

(2005), seria equivalente a um espaço terrestre ou marítimo onde estão concentrados vários 

aerogeradores, destinados a transformar energia eólica em energia elétrica. 

 

Ainda segundo Ministério de Minas e Energia (2005), a avaliação do potencial eólico de uma 

região requer trabalhos sistemáticos de coleta e análise de dados sobre a velocidade e o 

regime de ventos. Geralmente, segundo esse trabalho, uma avaliação rigorosa requer 

levantamentos específicos, mas dados coletados em aeroportos, estações meteorológicas e 

outras aplicações similares podem fornecer uma primeira estimativa do potencial bruto ou 

teórico de aproveitamento da energia eólica. 

 

A Figura 5 ilustra a participação das Pequenas Centrais Hidrelétricas e das Usinas Eólicas na 

Matriz Elétrica Brasileira em Dezembro de 2011. 

 

 

Figura 5 - Capacidade Instalada (MW) no Brasil - dez/2011 

Fonte: Operador Nacional do Sistema Elétrico, 2012. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
O presente capítulo apresenta uma breve revisão bibliográfica das principais questões teóricas 

utilizadas neste trabalho. A primeira seção trata especificamente da Teoria das Opções Reais, 

seus fundamentos e principais trabalhos de referência. Na seção seguinte são apresentados 

trabalhos que tratam da aplicação da Teoria das Opções Reais no Segmento de Energia 

Elétrica, assim como trabalhos que buscam analisar o comportamento dos preços de energia. 

 

3.1 Opções Reais 

 

Para Smit e Trigeorgis (2006), a Teoria das Opções Reais é particularmente relevante para 

indústrias oligopolistas, assim como em segmentos intimamente interligados com inovação 

como, por exemplo, biotecnologia, telecomunicações, eletrônica etc. Ainda para Smit e 

Trigeorgis (2004), as empresas dos setores citados anteriormente necessitam realizar muitos 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento para aumentar a sua posição competitiva, assim 

como para aprimorar a sua habilidade de capturar oportunidades de crescimento. Como 

pontuado por Bownman e Moskowitz (2001), um programa de pesquisa e desenvolvimento 

pode ser visto como um processo de dois estágios, em que a firma usualmente faz um 

pequeno investimento inicial (compra a opção) e um investimento posterior muito maior 

(exerce a opção).  

 

Dixit e Pindyck (1994) acreditam que as decisões de investimento e escolha pautam-se pela 

incerteza, irreversibilidade do investimento e escolha sobre o timing de realização do projeto. 

Ainda dentro deste contexto, Copeland e Antikarov (2003) afirmam que a avaliação pelo 

valor presente líquido (VPL), quando aplicada para oportunidades de pesquisa e 

desenvolvimento, apresenta uma série de limitações. O VPL requer a projeção de todos os 

fluxos de caixa de um projeto ao longo de toda a sua vida econômica e desconta estes fluxos 

através de uma taxa de retorno que reflete os riscos inerentes à sua realização. Isso é 

essencialmente uma simplificação, já que não é possível explicitar diferentes formas para 

lidar com as incertezas. Para Lindinger (2006), o VPL consistentemente subestima o valor de 

projetos de pesquisa e desenvolvimento, pois ignora o valor das opções gerenciais. Ainda na 

visão deste autor, atualmente os gestores podem mudar as suas percepções e decisões ao 

longo da vida de um projeto, já que diversas variáveis chaves de um investimento podem ir 



30 
 
 
 

 
 

sendo sanadas ao longo do tempo. Não obstante, novas informações são constantemente 

trazidas à tona, ampliando a capacidade de decisão dos gestores destes projetos. 

 

Desta forma, no contexto das opções reais, Mun (2006) apresenta algumas fontes de 

flexibilidade gerencial: 1) pode haver diferentes graus de flexibilidade operacional; 2) o 

gestor pode expandir ou contratar um projeto (ou abandoná-lo temporariamente ou 

permanentemente); 3) pode haver um atraso no projeto até que determinadas incertezas sejam 

resolvidas, sendo que esta última flexibilidade, ou seja, a de aguardar, é usualmente o valor de 

opção mais relevante, uma vez que permite à empresa postergar o investimento até que 

determinadas condições de mercado sejam favoráveis. 

 

Com isso, podemos inferir que as “opções” que os gestores possuem durante a vida de um 

projeto de investimento, no contexto da teoria das opções reais – que é oriunda da teoria das 

opções financeiras –, estão relacionadas ao fato de que as firmas possuem direitos similares 

aos detentores de opções financeiras, com a diferença de que estamos lidando com ativos 

reais. 

 

Com base em Minardi (2000) podemos verificar as principais diferenças entre as opções 

financeiras e as opções reais, em que destacam-se: (i) opções financeiras típicas possuem vida 

curta (menos de 1 ano para expiração, ainda que existam warrants de 5 a 10 anos). Já as 

opções reais costumam ter vida longa, sendo que algumas podem ser perpétuas; (ii) os ativos-

objetos das 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 

tende a ser mais limitada; (iii) opções financeiras têm um preço de exercício determinado e 

único. O preço de exercício de opções reais, geralmente o valor de investimento do projeto, 

pode variar ao longo do tempo, podendo até mesmo variar de maneira aleatória; (iv) opções 

financeiras são exclusivas do investidor. Nenhuma outra pessoa pode exercer a opção 

possuída por ele. O mesmo não ocorre com as opções reais, onde o grau de exclusividade está 

bastante correlacionado com a estrutura de mercado. Por exemplo, caso esteja inserida em um 

mercado monopolista, a empresa tem exclusividade total de investimento em seu setor. Já em 

um mercado competitivo, o direito de investimento é um bem público de toda indústria, e o 

valor da opção real acaba por se deteriorar com o passar do tempo. 
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No que concerne à mensuração do valor de uma opção real podemos nos valer de técnicas 

derivadas das opções financeiras, dentre as quais o modelo de Black-Scholes, assim como 

métodos numéricos, como a simulação de Monte Carlo. 

 

Além dos métodos descritos anteriormente, vale destacar o trabalho de Cox, Ross e 

Rubinstein (1979) que faz o apreçamento de opções através de um modelo de aproximação 

binomial, tendo como base apenas considerações de arbitragem.  Na perspectiva destes 

autores, existe a restrição que os movimentos de preço do ativo objeto comportam-se como 

um processo binomial discreto. Desta forma, os autores desenvolveram um método de 

apreçamento mais genérico e que será visto mais adiante no desenvolvimento deste trabalho. 

 

Os aspectos mais significativos do modelo binomial são assim abordados por Minardi (2004): 

 

O modelo binomial é uma versão economicamente correta da árvore de decisão, pois 

incorpora os conceitos de arbitragem que permitem trabalhar em um ambiente neutro a risco e 

com probabilidades ajustadas a ele. (...) A abordagem binomial tem o benefício da 

simplicidade e facilidade de interpretação, evitando risco em computar incorretamente um 

derivativo. (...) A simplicidade do modelo binomial permite a concentração nos principais 

problemas existentes em avaliação de projetos de opções reais: mudança nos preços de 

exercício, mudanças nos processos de dividendos ou de fluxo de caixa do ativo objeto, 

existência de mais de uma opção ao longo do tempo. O cálculo de trás para frente empregado 

no modelo contém o princípio da otimização de programação dinâmica necessário para 

encontrar políticas ótimas. 

 

Dentro da perspectiva de Mun (2006), a fundamentação para a aplicação da Teoria das 

Opções Reais para a avaliação de projetos pode ser resumida com os pontos abaixo: 

 

1. A avaliação de opções reais deve valer-se do princípio de não arbitragem; 

 

2. O valor do projeto equivale ao valor presente calculado pelos fluxos de caixa gerados 

pelo projeto sem considerar a flexibilidade. Parte-se da premissa de que o valor do 

projeto pode ser negociado de forma independente do valor da flexibilidade; 
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3. As variações do valor presente dos fluxos de caixa de um projeto flutuam de modo 

aleatório. Esse ponto possui como base o fato que o valor recebido pelo acionista em 

um projeto com risco segue um passeio aleatório, ainda que os fluxos de caixa sejam 

previsíveis. Sendo assim, teremos variações de valor aleatórias pelo fato de que o 

valor presente líquido acaba por refletir as expectativas sobre os fluxos de caixa. A 

imprevisibilidade está calcada nas mudanças destas expectativas. Com isso, caso o 

valor siga um processo Gauss-Wiener, poder-se-ia modelá-lo por meio de uma árvore 

binomial recombinante. 

 

3.2 Opções Reais aplicadas ao Setor Elétrico e o comportamento dos preços de Energia 

 

Conforme apontado por Fernandes, Cunha & Ferreira (2011), nos últimos anos houve um 

interesse crescente na aplicação da teoria das opções reais aos processos decisórios 

relacionados ao setor de energia elétrica. Estas aplicações podem ser observadas em diversos 

“campos” deste setor, abrangendo desde a avaliação de ativos de geração, assim como o 

suporte para a determinação do arcabouço institucional relacionado a este segmento. 

 

Incorporando aos ativos de energia elétrica a opção de adiar a sua construção ou abandoná-los 

em função de incertezas regulatórias, Teisberg (1994) utiliza a teoria das opções reais 

assumindo que os valores destes ativos seguem um processo de Itô, composto por uma 

parcela de desvio do valor conhecido. Este desvio possui como origem mudanças regulatórias 

e na legislação ambiental. Neste trabalho, o autor demonstra que a flexibilidade agrega valor 

ao projeto quando comparamos à análise tradicional de valor presente líquido. 

 

Marreco & Carpio (2006) apresentam um estudo que avalia a flexibilidade operacional de 

operar ativos de energia elétrica no mercado brasileiro. Especificamente, estes autores 

aplicam a teoria das opções reais para criar uma metodologia capaz de inferir o valor justo a 

ser pago em uma usina termelétrica e a sua relação com os demais ativos do sistema elétrico. 

As termelétricas também foram objeto de estudo do trabalho de Gomes, Baidya & Melo 

(2001). Estes autores apresentam um estudo de caso que determina quais são as estratégias 

ótimas de investimento neste tipo de ativo utilizando teoria das opções reais, além de 

incorporar as incertezas de expansão de oferta e de risco hidrológico presentes no território 

brasileiro. 
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No estudo de Muñoz et al. (2009) é desenvolvido um modelo para avaliar investimentos em 

energia eólica. Os autores utilizam um modelo estocástico para os fatores que afetam o VPL e 

um modelo de opções reais para tratar das probabilidades de investir, aguardar a decisão de 

investimento ou abandonar um projeto. 

 

Fenolio (2009) estuda a aplicação da teoria das opções reais à flexibilidade gerencial de 

adiamento de um projeto de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH). Ao aplicar esta teoria, 

a autora mostra que a opção de adiar o investimento na construção de uma PCH gera valor 

para o empreendedor, já que este poderia aguardar um momento mais favorável de preços 

para a venda de energia. 

 

Johansson (2010) aplica a teoria das opções reais em ativos de energia elétrica com o 

propósito de avaliar flexibilidade operacional de despachar ou não uma usina termelétrica. 

Conclui que, dependendo do modelo para o comportamento dos preços de energia elétrica, o 

custo da opção de “acionar” ou não a usina pode variar em até 30%. 

 

Nesta direção, especificamente sobre o comportamento dos preços da energia elétrica, 

conforme apontado por London (2007), destaca-se que a oferta e a demanda temporal 

influenciam diretamente os preços de energia no longo prazo. Sendo assim, estes preços 

possuem características como reversão à média, variações cíclicas e picos de preços em 

momentos específicos. Por estes motivos, segundo o autor, séries de preços de energia não 

seriam aderentes aos movimentos brownianos geométricos (MBG). London contorna esta 

questão propondo a utilização de modelos de um e dois fatores com reversão à média log-

normal com saltos. 

 

Vale ressaltar que diversos trabalhos na literatura possuem como objetivo estabelecer um 

paralelo entre o comportamento no longo prazo dos preços de energia a um processo similar 

ao movimento browniano geométrico. Exemplos são os trabalhos de Caporal & Brandão 

(2008), Castro (2000), Teisberg (1994) e Ethier (1999), que fazem uma comparação entre o 

MBG e um modelo de reversão à média com saltos. 
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Trabalhos como o de Teisberg (1994) aplicam a modelagem de um MBG para determinar a 

valoração de um ativo de geração de energia e identifica que a incerteza sobre o valor do ativo 

possuía como origem a volatilidade nos preços de energia. 
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4 MODELAGEM: TEORIA DAS OPÇÕES REAIS APLICADA À PCHs E USINAS 

EÓLICAS 

 

Baseando-se na ideia que os empreendedores privados possuem a opção de investir em 

distintas tecnologias do setor elétrico e que a viabilidade destas tecnologias pode concorrer 

entre si, verifica-se a oportunidade da aplicação da Teoria das Opções Reais para o Setor 

Elétrico Brasileiro. 

 

Para este estudo foram selecionados, como objeto de análise, as Usinas Eólicas e as Pequenas 

Centrais Hidrelétricas. As primeiras, por terem aumentado consideravelmente a sua 

participação nos Leilões de Energia (conforme apontado na seção 2.5) e as Pequenas Centrais 

Hidrelétricas, pela participação importante que este tipo de empreendimento possui na matriz 

energética brasileira. Além disso, vale destacar que estes dois empreendimentos também 

foram selecionados por possuírem maior previsibilidade, diferentemente, por exemplo, de 

uma Usina Térmica, que está altamente correlacionada com o comportamento de variáveis 

exógenas (por exemplo: preço do gás natural, carvão vegetal, etc.).  

 

Desta forma, este capítulo será dividido em cinco partes. A primeira visa discutir a escolha 

dos preços da energia elétrica que balizarão a construção de um “cenário base” para as 

Pequenas Centrais Hidrelétricas, assim como outro cenário para as Usinas Eólicas. 

Posteriormente, na segunda seção, serão abordadas todas as premissas que balizaram o 

desenvolvimento e a obtenção dos fluxos de caixa que servirão para as PCHs e as Usinas 

Eólicas. A terceira seção será focada na metodologia para obtenção das volatilidades dos 

valores presentes dos empreendimentos em estudo (necessárias para a aplicação da teoria das 

opções reais). O quarto segmento trata especificamente da explanação teórica e da aplicação 

da teoria das opções reais. 

 

4.1 Preços de Energia Elétrica e o seu comportamento 

 

Pode-se concluir, através da revisão bibliográfica, que o preço da energia elétrica é uma 

variável fundamental na valoração de empreendimentos do setor energético. 

Consequentemente, variações no comportamento dos fluxos de caixa dos projetos deste setor 
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apresentam elevada correlação com o comportamento do preço da energia ao longo do tempo. 

Para as PCHs e as Usinas Eólicas esta situação não é diferente. 

 

Contudo, excluindo-se a receita (diretamente impactada pelos preços da energia), os demais 

elementos do fluxo de caixa destes dois tipos de projeto possuem considerável 

previsibilidade. Despesas operacionais e administrativas são estáveis, fato este que pode 

facilitar a tomada de decisão de investimento por parte do investidor. 

 

Sendo assim, faz-se necessário estipular um modelo para a determinação do comportamento 

dos preços de energia ou ainda algum critério para estabelecer as premissas que 

fundamentarão estes preços. 

 

Para balizar a escolha dos preços de energia elétrica das PCHs e Usinas Eólicas que seriam 

utilizadas em nosso “cenário base”, foram coletados os dados de preços de todos os 

empreendimentos contratados nos Leilões de Energia Nova (LEN), nos Leilões de Fontes 

Alternativas (LFA) e nos Leilões de Energia de Reserva (LER) que ocorreram a partir de 

2005, uma vez que, conforme citado anteriormente, o marco regulatório do setor é 

estabelecido em 2004. Abaixo (Figura 6) segue cronologia da realização destes leilões, assim 

como o cronograma dos leilões das Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio, Jirau e Belo 

Monte.  

 

Figura 6 - Cronologia dos leilões de energia 

Fonte: adaptado de Ministério de Minas e Energia, 2011, p. 24. 

 

7 UHEs, 19 UTEs, 5 PCTs e 3 PCHs

2 UHEs, 13 UTEs, 9 PCTs e 8 PCHs

2 UHEs, 32 UTEs e 
31 PCTs

1 PCTs, 1 PCHs e 71 UEEs

6 UHEs, 
10 PCTs, 
11 PCHs e 
70 UEEs

5 UHE, 18 UTE, 11 PCT e 6 PCH

2 UHEs, 2 UTEs, 12 PCTs e 117 UEEs
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Observando-se os dados históricos de todos os leilões de energia elétrica no Brasil, observa-se 

que a variação do preço da energia contratada ao longo do tempo apresenta diferentes 

tendências. Sendo assim, da mesma forma que Ministério de Minas e Energia (2011) adota 

critérios com vistas a reduzir a margem de erro no cálculo da expectativa de custos futuros 

para a operação do sistema, neste trabalho adotaremos critérios similares para a escolha dos 

preços da energia elétrica para cada um dos empreendimentos estudados. 

 

Na Tabela 3 e na Tabela 4 são apresentadas as principais estatísticas descritivas para os 

preços de venda de energia para as PCHs e para as Usinas Eólicas contratadas nos LENs, 

LERs e LFAs ocorridos a partir de 2005. Destaca-se que, por determinação do MME, não 

houve leilões envolvendo contratação de PCHs nos anos de 2008 e de 2011 e que, nos leilões 

estudados, os projetos de Usinas Eólicas começaram a ser contratados a partir de 2009. 

 

Tabela 3 - PCHs – Estatísticas descritivas dos preços contratados (R$ / MWh) nos LENs, 

LERs e LFAs ocorridos a partir de 2005 

  2005 2006 2007 2009 2010  2005 - 2010 

Média 105,30 124,83 134,99 144,00 146,54  133,81 

Desvio-Padrão 9,26 0,35 0,01 - 8,32  14,45 

Máximo 115,99 125,00 135,00 144,00 154,49  154,49 

Mínimo 99,95 124,00 134,97 144,00 129,93  99,95 

Quantidade 3 8 6 1 11  29 

Fonte: Ministério de Minas e Energia, 2011 

Nota: Dados trabalhados pelo autor 

 

Tabela 4 - Usinas Eólicas – Estatísticas descritivas dos preços contratados (R$ / MWh) 

nos LENs, LERs e LFAs ocorridos a partir de 2005 

  2009 2010 2011  2009 - 2011 

Média 148,33 131,15 101,49  122,42 

Desvio-Padrão 4,96 5,60 3,77  20,67 

Máximo 153,07 137,99 109,40  153,07 

Mínimo 131,00 120,92 96,39  96,39 

Quantidade 71 70 117  258 

Fonte: Ministério de Minas e Energia, 2011 

Nota: Dados trabalhados pelo autor 

 

Especificamente, no caso das usinas eólicas, podemos verificar uma tendência constante de 

queda nos preços da energia elétrica. Por esse motivo estes valores não seriam bem avaliados 

através do cálculo da média histórica. A explicação observada para tal comportamento deve-
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se, em parte, ao custo do aerogerador (a turbina movida pelo vento), responsável por cerca de 

70% do investimento, que está caindo com o aprimoramento tecnológico e com a melhoria da 

eficiência das máquinas. Além disso, estes preços também estão sendo impactados pela crise 

dos mercados europeus (outrora os principais demandantes desse tipo de tecnologia). Com 

isso, tem-se observado um excesso de oferta de aerogeradores. Pelos motivos mencionados, 

considerou-se como melhor estimativa do preço de energia para as usinas eólicas em seu 

cenário base a utilização dos preços médios do leilão A-5/2011. 

 

Para as PCHs, tendo em vista a baixa observação de empreendimentos obtida, foi adotado o 

preço médio dos leilões ocorridos entre os anos de 2005 até 2010. A Tabela 5 sintetiza os 

preços utilizados para cada uma das fontes estudadas. 

 

Tabela 5 - Preços de energia utilizados no cenário base de PCHs e Usinas Eólicas 

Fonte Preço (R$ / MWh) 

PCH 133,81 

Eólica 101,49 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.2 Fluxo de Caixa das PCHs e das Usinas Eólicas 

 

A estrutura contábil abaixo foi adotada para a construção e determinação dos valores 

presentes dos fluxos de caixa das Pequenas Centrais Hidrelétricas e Usinas Eólicas que serão 

tratadas como “cenário base” neste trabalho. Ressalta-se que esse modelo possui a mesma 

estrutura tanto para as PCHs quanto para as Usinas Eólicas. 

 

Receita Bruta 

(-) PIS 

(-) COFINS 

(-) TFSEE 

(=) Receita Líquida 

(-) Operação e Manutenção 

(-) TUST – Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão 

(-) Seguros 

(-) Despesas Administrativas 
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(=) EBITDA 

(-) Depreciação 

(=) EBT 

(-) Imposto de Renda 

(-) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

(=) Lucro Líquido 

(+) Depreciação 

(-) ∆ Capital de Giro 

(-) CAPEX 

(=) Fluxo de Caixa 

 

Dessa forma, tendo como base a estrutura contábil citada acima, foram consideradas as 

premissas listadas abaixo (Tabela 6) para a elaboração dos cenários base tanto das PCHs 

quanto das Usinas Eólicas. 
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Tabela 6 - Premissas para a estimativa dos Fluxos de Caixa das PCHs e das Usinas 

Eólicas 

  Descrição Eólica PCH 

Receita 

Receita Operacional Bruta 

Potência Instalada x Fator de 

Capacidade x  Preço de Venda de 

Energia x nº de horas em um ano 

(8.760) 

Potência Instalada (MW) 30 

Fator de Capacidade Médio 48% 60% 

Preço de Venda de Energia 

(R$ / MWh) 
101,49 133,81 

Deduções sobre a 

Receita Bruta 

Impostos sobre Faturamento 

PIS: Se lucro presumido 0,65%. Caso 

contrário, ou seja, lucro real 1,65% 

COFINS: Se lucro presumido 3,0%. 

Caso contrário, ou seja, lucro real 

7,6% 

Contribuições Compulsórias 

(R$/kW instalado) 

TFSEE: 0,5% do valor da receita 

anual de venda de energia auferida 

pelo empreendimento 

Despesas Operacionais 

e Administrativas 

Operação e Manutenção (R$ 

/ MWh) 
5 

TUST - Tarifa de uso do 

Sistema de Transmissão (R$ / 

KW instalado) 
4,5 

Seguros (%CAPEX) 0,40% 

Despesas Administrativas 

(%Fat. Bruto) 
0,50% 

Impostos Imposto de Renda / CSSL 

IR: 25% a.a. 

CSSL: 9% a.a. 

Base de Cálculo: Aplica-se sobre o 

faturamento 8% para IR e 12% para a 

CSSL. Para os casos onde temos lucro 

real, a base de cálculo de IR e CSSL 

será o EBIT 

CAPEX 
CAPEX / Garantia Física 

(R$ / MWmédio) 

7.000.000 10.000.000 

Durante a fase operacional não são 

considerados reinvestimentos 

Depreciação Taxa de Depreciação (%a.a.) 5,00% 

Horizonte de Projeção 
Prazo de Construção (anos) 1 2 

Período de Operação (anos) 20 30 

Custo de Capital WACC (%a.a.) Real 7,50% 

Fonte: Elaborado pelo autor tendo como base o Plano Decenal de Expansão de Energia 2020, da 

Empresa de Pesquisa Energética do Ministério de Minas e Energia, assim como o Planejamento da 

Operação Energética do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Também foram utilizados o Plano 

Nacional de Energia 2030 da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério 

de Minas e Energia e, por fim, o 3º Ciclo de Revisão Tarifária da ANEEL.  
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O preço de energia vendida teve como base o histórico dos últimos leilões, conforme 

abordado na seção 4.1.  Destaca-se  que o fluxo de caixa foi projetado em termos reais, uma 

vez que não se considerou oscilação real de preços de energia ao longo da projeção de cada 

cenário.  Além disso, está sendo adotada a premissa que custos e receitas sofrem oscilações na 

mesma direção em decorrência de correções monetárias e que o efeito de incorporar tal 

correção seria pouco significante.  Não obstante, conforme será reforçado posteriormente, 

será adotado um WACC Real para realizar o desconto dos fluxos de caixa. Tal fato reforça a 

tese de não corrigirmos os fluxos ao longo dos períodos analisados. 

 

A potência instalada escolhida teve como base a Resolução nº394/1998 da ANEEL (conforme 

apontado na seção 2.6), em que verifica-se que uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) é 

toda usina hidrelétrica de pequeno porte cuja capacidade instalada seja superior a 1 MW e 

igual ou inferior a 30 MW. Dessa forma, com o propósito de manter a comparabilidade entre 

as tecnologias, foi decidido que a Usina Eólica estudada também teria 30 MW. 

 

As deduções sobre a Receita Bruta, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Lucro 

Líquido (CSLL) tiveram como base a legislação tributária vigente em Dezembro de 2011. 

 

Ressalta-se que todos os agentes do setor elétrico (geradores, distribuidores, 

comercializadoras e transmissoras) necessitam recolher de forma compulsória a Taxa de 

Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica (TFSEE), uma vez que este montante recolhido é 

o orçamento da ANEEL. 

 

A escolha do custo médio ponderado de capital (WACC) de 7,5% está pautada no 3º Ciclo de 

Revisões Tarifárias, conforme Ministério de Minas e Energia (2011). Este percentual 

corresponde ao valor líquido, em termos reais, que será repassado ao acionista das 

distribuidoras de energia, com o desconto dos impostos pagos. Para fixá-la, a ANEEL utilizou 

as regras de WACC, que levam em conta as relações entre risco e retorno do investimento. O 

Ministério de Minas e Energia (2011) argumenta que este percentual reflete o comportamento 

da economia brasileira nos últimos anos, com diminuição do risco do negócio de distribuição 

de energia no Brasil e das taxas de juros aplicadas à captação de recursos pelo setor elétrico. 
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Por fim, vale destacar que as demais premissas adotadas neste estudo estão baseadas na 

observação e coleta de dados de diversos projetos de empreendimentos “reais” do setor 

energético, especialmente dos projetos vencedores dos últimos leilões de energia. Foram 

obtidas as médias para os valores relacionados ao Fator de Capacidade, Despesas 

Operacionais e Administrativas, CAPEX, Depreciação e Horizonte de Projeção. Contudo, em 

virtude de questões relacionadas à confidencialidade para com os empreendedores que atuam 

no setor, não é possível discriminar as características dos projetos de Pequenas Centrais 

Hidrelétricas e de Usinas Eólicas individualmente. 

 

Na Tabela 7 e na Tabela 8 apresentamos um resumo do fluxo de caixa (“cenário base”) dos 

primeiros cinco períodos operacionais dos empreendimentos estudados. 

 

Tabela 7 - Fluxo de Caixa para PCH (cenário base) nos primeiros cinco anos 

operacionais 

Rubrica Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 

Receita Bruta R$ mil 21,099 21,099 21,099 21,099 21,099 

PIS R$ mil (137) (137) (137) (137) (137) 

COFINS R$ mil (633) (633) (633) (633) (633) 

TFSEE R$ mil (105) (105) (105) (105) (105) 

Receita Líquida R$ mil 20,224 20,224 20,224 20,224 20,224 

O&M R$ mil (788) (788) (788) (788) (788) 

TUST R$ mil (710) (710) (710) (710) (710) 

Desp. Adm. R$ mil (105) (105) (105) (105) (105) 

Seguros R$ mil (720) (720) (720) (720) (720) 

EBITDA R$ mil 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 

Depreciação R$ mil (9,000) (9,000) (9,000) (9,000) (9,000) 

EBT R$ mil 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 

IR R$ mil (422) (422) (422) (422) (422) 

CSSL R$ mil (228) (228) (228) (228) (228) 

Lucro Líquido R$ mil 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 

Fluxo de Caixa       

EBITDA R$ mil 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 

IR/CSSL R$ mil (650) (650) (650) (650) (650) 

Caixa Gerado R$ mil 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 8 - Fluxo de Caixa para Usina Eólica (cenário base) nos primeiros cinco anos 

operacionais 

Rubrica Unidade 2012 2013 2014 2015 2016 

Receita Bruta R$ mil 12,802 12,802 12,802 12,802 12,802 

PIS R$ mil (83) (83) (83) (83) (83) 

COFINS R$ mil (384) (384) (384) (384) (384) 

TFSEE R$ mil (64) (64) (64) (64) (64) 

Receita Líquida R$ mil 12,271 12,271 12,271 12,271 12,271 

O&M R$ mil (631) (631) (631) (631) (631) 

TUST R$ mil (568) (568) (568) (568) (568) 

Desp. Adm. R$ mil (64) (64) (64) (64) (64) 

Seguros R$ mil (403) (403) (403) (403) (403) 

EBITDA R$ mil 10,605 10,605 10,605 10,605 10,605 

Depreciação R$ mil (5,040) (5,040) (5,040) (5,040) (5,040) 

EBT R$ mil 5,565 5,565 5,565 5,565 5,565 

IR R$ mil (256) (256) (256) (256) (256) 

CSSL R$ mil (138) (138) (138) (138) (138) 

Lucro Líquido R$ mil 5,171 5,171 5,171 5,171 5,171 

Fluxo de Caixa       

EBITDA R$ mil 10,605 10,605 10,605 10,605 10,605 

IR/CSSL R$ mil (394) (394) (394) (394) (394) 

Caixa Gerado R$ mil 10,211 10,211 10,211 10,211 10,211 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com isso, foi possível obter os Valores Presentes dos cenários base tanto para as PCHs 

quanto para as Usinas Eólicas, conforme abaixo (Tabela 9): 

 

Tabela 9 - Valor Presente (VP) dos empreendimentos no “cenário base”, considerando 

WACC de 7,5% 

R$ mil VP 

PCH 196.933,69 

Usina Eólica 104.097,63 

Fonte: Elaboração própria 
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4.3 Obtenção das Estimativas de Volatilidade dos Fluxos de Caixa das PCHs e das 

Usinas Eólicas 

 

Para a determinação da volatilidade dos Valores Presentes dos fluxos de caixa das Pequenas 

Centrais Hidrelétricas e das Usinas Eólicas, foi utilizada a técnica da Simulação de Monte 

Carlo, com o propósito de obter-se uma volatilidade implícita para estes dois tipos de 

projetos. 

 

Para tal, a partir da média e da variância dos preços da energia contratada nos leilões de 

energia que foram utilizadas em nossos cenários base, foram gerados 10.000 preços aleatórios 

tendo como pressuposto que essa variável possui uma distribuição triangular. Essa 

distribuição foi utilizada tendo como base a ideia que a série de preços de energia não pode 

assumir valores negativos. Observa-se que a distribuição triangular é normalmente utilizada 

quando existe uma ideia subjetiva da população, através dos seus extremos.  

 

É necessário reforçar que, em virtude dos pontos apresentados na seção 4.1, foram utilizados 

os dados de preços referentes de 2011 para o caso das Usinas Eólicas. Abaixo seguem as 

médias, desvios-padrão, máximos e mínimos utilizados para balizar estas gerações aleatórias 

(Tabela 10), assim como os histogramas destas distribuições (Figura 7 e Figura 8). 

 

Tabela 10 - Médias e Desvios-Padrão utilizados para a geração de números aleatórios 

  PCH Eólica 

Média 133,81 101,49 

Desvio-Padrão 14,45 3,77 

Máximo 154,49 109,40 

Mínimo 99,95 96,39 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 7 - Geração aleatória dos preços de energia para PCHs 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Figura 8 - Geração aleatória dos preços de energia para Usinas Eólicas 
Fonte: Elaboração própria 
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Com a obtenção destes 10.000 preços, tanto para PCHs quanto para as Usinas Eólicas, foram 

gerados 10.000 cenários de Valor Presente para os empreendimentos Eólicos e para as PCHs. 

Com esses valores, foi possível estabelecer uma medida de retorno para estes ativos, 

conforme fórmula abaixo: 

 

      (1) 

      

Onde: 

 

VPk é o Valor Presente do Projeto no Cenário k. 

 

VP0 é o valor presente do projeto no cenário base. 

 

Por fim, a partir da aplicação do desvio-padrão para as séries de retorno dos dois 

empreendimentos, foram obtidas as volatilidades implícitas dos Valores Presentes das 

Pequenas Centrais Hidrelétricas e das Usinas Eólicas, conforme apresentado na Tabela 11.  

 

Tabela 11 - Volatilidades Implícitas das PCHs e das Usinas 

 Volatilidade ( ) 

PCH 9,96% 

Usina Eólica 2,99% 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.4 Modelagem das Opções e a abordagem Quadrinomial 

 

Conforme apontado por Mun (2006) uma opção real pode ser vista como a diferença entre o 

valor presente do fluxo de caixa expandido, ou seja, o fluxo que leva em conta flexibilidades 

gerenciais e o valor presente “tradicional”. Dessa forma, temos: 

 

Valor Opções Reais = Valor Presente Expandido – Valor Presente Tradicional  (2) 

 

Para a modelagem do comportamento individual dos valores presentes dos ativos-objetos em 

estudo, neste caso, os valores presentes da Pequena Central Hidrelétrica e da Usina Eólica que 
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servem como “cenário base”, foi utilizado o modelo binomial. Contudo, ao analisarmos as 

duas tecnologias em estudo concomitantemente, consideraremos uma árvore quadrinomial, 

uma derivação do modelo binomial. 

 

A Figura 9 ilustra um caminho quadrinomial genérico para os ativos a e b, onde u 

corresponde ao movimento de subida dos preços destes dois ativos e d corresponde ao 

movimento de descida dos preços destes ativos. 

 

Figura 9 – Ilustração dos primeiros dois passos do modelo Quadrinomial 
Fonte: Alves, 2007 

 

Valendo-se da Abordagem Probabilística Neutra em relação ao Risco para o processo de 

avaliação de opções, sabemos que os fatores u e d são dependentes da volatilidade do retorno 

do ativo objeto. Especificamente para este trabalho, estamos lidando com o retorno do valor 

presente das Pequenas Centrais Hidrelétricas e das Usinas Eólicas em seus respectivos 

“cenários base”, conforme a equação (1). 
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Sendo assim, de acordo com a abordagem de Mun (2006), os fatores u e d podem ser 

calculados da seguinte forma: 

 

    (3) 

 

   (4) 

 

Onde: 

 

 corresponde à volatilidade dos retornos do ativo objeto ( ) em um determinado 

intervalo de tempo (∆t). 

 

Portanto, a probabilidade neutra ao risco pode ser obtida através da fórmula abaixo: 

 

 (5) 

 

Onde rf é a taxa de juros livre de risco. Para este trabalho, a taxa livre de risco será 

considerada igual a 5,26% a.a., equivalente à Taxa Selic acumulada em 2011 menos o IPCA 

para este mesmo período. 

 

Também vale citar que está sendo considerado como tempo total da análise os mesmos 

períodos de operação para cada um desses dois tipos de empreendimento, a saber: 20 anos. 

Por fim, ressalta-se que este estudo considera a premissa de que as opções de investimento em 

Pequenas Centrais Hidrelétricas e em Usinas Eólicas ocorrem  simultaneamente assim como 

considera a premissa de que os fluxos de caixa não são perdidos quando há a decisão de 

postergar o investimento. 

Desta forma, podemos chegar aos parâmetros a seguir (Tabela 12) 
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Tabela 12 - Resultado dos Parâmetros para o Cálculo das Árvores Binomiais 

  PCH Eólica 

∆t 4 4 

u 1.22 1.06 

d 0.82 0.94 

p 0.58 0.93 

(1-p) 0.42 0.07 

Fonte: Elaboração própria 

 

Desta forma, analisando os projetos individualmente, abaixo apresentamos as árvores 

binomiais dos ativos objeto obtidas tanto para a PCH (Figura 10) quanto para a Usina Eólica 

(Figura 11). 

PCH 1 2 3 4 5 

     533,353 

    436,994  

   358,044  358,044 

  293,358  293,358  

 240,358  240,358  240,358 

196,934  196,934  196,934  

 161,355  161,355  161,355 

  132,203  132,203  

   108,319  108,319 

    88,749  

     72,715 

Figura 10 - Árvore Binomial do Valor Presente da PCH 
Fonte: Elaboração própria 

 

Eólica 1 2 3 4 5 

     140,311 

    132,179  

   124,518  124,518 

  117,301  117,301  

 110,502  110,502  110,502 

104,098  104,098  104,098  

 98,064  98,064  98,064 

  92,381  92,381  

   87,026  87,026 

    81,982  

     77,231 

Figura 11 - Árvore Binomial do Valor Presente da Usina Eólica 
Fonte: Elaboração própria 
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Partindo para a análise conjunta destas duas tecnologias, com base em Copeland e Antikarov 

(2003), sabemos que a árvore quadrinomial constitui-se de uma árvore binária com duas 

variáveis, possuindo quatro ramificações em cada nó. Desta forma, considerando uma opção 

com retornos pautados no valor de um ativo com duas fontes de incerteza, podemos realizar 

uma análise conjunta da avaliação das PCHs e das Usinas Eólicas sob o contexto da Teoria 

das Opções Reais. Para tal, estamos supondo que cada uma das incertezas (PCH e Usina 

Eólica) siga um processo Gauss-Wiener e que possuam correlação. 

 

Sendo assim, tendo como base o modelo proposto por Brandão e Dyer (2011), consistente 

com o Movimento Geométrico Browniano dV = µVdt + Vdz, o cálculo das probabilidades 

neutras ao risco da árvore quadrinomial pode ser obtido com as seguintes equações: 

 

  (6) 

 

  (7) 

 

  (8) 

 

  (9) 

 

 (10) 

 

 (11) 

 

  (12) 

 

  (13) 
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Onde: 

a,b = correlação entre os valores presentes dos ativos a e b; 

a e b = volatilidade dos valores presentes dos ativos a e b; 

∆t = 1 / número de passos entre os períodos; 

ga e gb = taxa de crescimento esperada dos valores presentes dos ativos a e b; 

 

Desta forma, o cálculo do valor da opção, C, será dado pela equação abaixo: 

 

 (14) 

 

Ressalta-se ainda que rf  é a taxa de juros livre de risco e que, conforme apontado 

anteriormente, será de 5,26%. a.a. 

 

Desta forma, considerando que a correlação ( ) obtida para a série de preços de energia 

observada nos leilões para as PCHs e das Usinas Eólicas foi de 54,74% e que estamos 

trabalhando com 5 passos, foi possível obter os parâmetros anteriormente citados (Tabela 13).  

Destaca-se a limitação deste parâmetro uma vez que foram poucas as observações, no mesmo 

instante de tempo, na amostra observada, para os preços de energia das Pequenas  Centrais 

Hidrelétricas e de Usinas Eólicas. 

 

Tabela 13 - Cálculo dos Parâmetros para a Ávore Quadrinomial 

Parâmetro Resultado 

gPCH 1.15% 

gEólica 1.06% 

VPCH 0.08% 

VEólica 0.53% 

PuPCHuEólica 40.76% 

PuEólicadPCH 9.41% 

PdEólicauPCH 13.21% 

PdEólicadPCH 36.61% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com isso, foi montada uma árvore quadrinomial de 5 passos que contempla os valores 

presentes tanto da PCH quanto da Usina Eólica utilizadas no cenário base. Ressalta-se que 
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esta árvore é uma combinação das duas árvores binomiais individuais das tecnologias 

estudadas (Figura 10 e Figura 11). A Figura 12, a seguir, ilustra esta nova árvore. 
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Figura 12 - Árvore Quadrinomial dos Valores Presentes da PCH e da Usina Eólica 
Fonte: Elaboração Própria 
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O passo seguinte corresponde ao cálculo do valor da opção (Figura 13). Através do método 

recursivo, a determinação do valor da opção entre investir em uma PCH, investir em uma 

Usina Eólica ou postergar o investimento foi desenvolvido com base nos critérios abaixo: 

 

Para o último passo da árvore quadrinomial: 

 

  (15) 

 

Onde: 

 

 = Valor correspondente ao i-ésimo nó do 5º passo da árvore quadrinomial; 

 = Valor presente do i-ésimo nó do 5º passo da árvore binomial do 

valor presente da PCH; 

 = Valor presente do i-ésimo nó do 5º passo da árvore binomial do 

valor presente da Usina Eólica. 

 

Para os nós intermediários: 

 

  (16) 

 

Onde: 

 

 = Valor correspondente ao i-ésimo nó do k-ésimo passo, sendo k = 0, 1, 2, 3 ou 4; 

 = Valor presente do i-ésimo nó do k-ésimo passo da árvore binomial 

do valor presente da PCH, sendo k = 0, 1, 2, 3 ou 4; 

 = Valor presente do i-ésimo nó do k-ésimo passo da árvore 

binomial do valor presente da Usina Eólica, sendo k = 0, 1, 2, 3 ou 4; 

 = Valor da opção do i-ésimo nó do k-ésimo passo da árvore binomial do 

valor presente da Usina Eólica, sendo k = 0, 1, 2, 3 ou 4, conforme equação (14). 
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Figura 13 - Árvore Quadrinomial de Opções da PCH e da Usina Eólica 
Fonte: Elaboração Própria 



56 
 
 
 

 
 

A partir da análise da Figura 13, verifica-se que as Pequenas Centrais Hidrelétricas 

“dominam” a maioria dos cenários de investimento estudados quando os preços de energia 

estão em alta. Contudo, caso haja perspectiva de queda de preços no mercado de energia, a 

decisão torna-se favorável às Usinas Eólicas. 

 

Destaca-se também que, a partir da análise dos últimos leilões de energia (conforme apontado 

na seção 4.1), o cenário de queda de preços  mostra-se favorável às Usinas  Eólicas, fato este 

que pode ser corroborado pela quantidade de empreendimentos eólicos contratados  em 2011, 

mais precisamente 117 projetos.  Enquanto isso, no caso das PCHs, o último certame 

envolvendo este tipo de tecnologia ocorreu em 2010, contratando 11 projetos. 

 

Dado que a correlação entre as tecnologias é uma variável significativa para a análise, abaixo 

é apresentada uma análise de sensibilidade para o valor da opção para os investimentos em 

PCHs e Usinas Eólicas, tendo como base a correlação entre os preços da energia da Pequena 

Central Hidrelétrica e da Usina Eólica (Figura 14). Nela observamos que o efeito da 

correlação dos preços entre essas duas tecnologias pode fazer com que o valor da opção possa 

variar aproximadamente 24,5%, quando variamos a correlação entre -100% e 100%. 

 

 

Figura 14 - Análise de Sensibilidade: Impacto da Correlação no Valor da Opção 
Fonte: Elaboração Própria 
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Também é apresentada a sensibilidade do valor da opção em relação ao valor do Risk-free (rf) 

utilizado na análise (Figura 15). Neste caso, observamos que o valor da opção é bastante 

sensível ao valor do Risk-free utilizado. Em termos práticos, quando analisamos o Risk-free 

entre 0,0% até 10,0%, o valor da opção pode oscilar até -23,6%. 

 

 

Figura 15 - Análise de Sensibilidade: Impacto do Risk-free no Valor da Opção 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Por fim, na Figura 16 é apresentada a superfície do valor da opção tendo como base as 

volatilidades tanto das Pequenas Centrais Hidrelétricas quanto as Usinas Eólicas. Observamos 

que, quanto menor a volatilidade da PCH, maior o valor da opção observado. Uma menor 

volatilidade da Usina Eólica também provoca um incremento no valor da opção. 
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Figura 16 - Superfície do Valor da Opção: Vol. PCH x Vol. Usina Eólica 
Fonte: Elaboração Própria 
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5 CONCLUSÃO 

 

A partir da seção anterior, podemos verificar as diversas possibilidades da utilização do 

arcabouço da teoria das opções reais na avaliação de projetos de energia no setor elétrico 

brasileiro. 

 

No caso das Pequenas Centrais Hidrelétricas e das Usinas Eólicas, a análise de investimento 

desses ativos através da teoria das opções reais mostra que, dependendo do comportamento do 

preço dos ativos objeto, a opção de postergar os investimentos pode valer a pena. 

 

Outra conclusão deste estudo é a possibilidade de avaliar-se ativos de geração de energia 

conjuntamente, através da utilização da abordagem quadrinomial. O resultado da análise 

concomitante destas duas tecnologias de geração de energia mostra uma tendência favorável 

ao investimento em Pequenas Centrais Hidrelétricas em detrimento do investimento em 

Usinas Eólicas, dadas as premissas adotadas e valendo-se como critério de decisão o valor 

presente para o acionista. 

 

Também é possível concluir que as Pequenas Centrais Hidrelétricas “dominam” a maioria dos 

cenários de investimento estudados quando os preços de energia estão em alta. Contudo, caso 

haja perspectiva de queda de preços no mercado de energia, a decisão torna-se favorável às 

Usinas Eólicas.  

 

Observando-se os dados mais recentes dos leilões de energia, especificamente os leilões de 

2011, conclui-se que o cenário atual no setor de energia elétrica está mais favorável aos 

empreendimentos baseados na tecnologia eólica. Além disso, como citado anteriormente, a 

viabilidade dos projetos de empreendimentos eólicos está sendo afetada, em parte, pelo custo 

do aerogerador (a turbina movida pelo vento), responsável por cerca de 70% do investimento, 

que está caindo com o aprimoramento tecnológico e com a melhoria da eficiência das 

máquinas. Além disso, estes preços também estão sendo impactados pela crise dos mercados 

europeus (outrora os principais demandantes desse tipo de tecnologia).  

 

Ressalta-se que uma das limitações deste trabalho está relacionada à utilização da distribuição 

triangular para a simulação dos preços de energia para as Pequenas Centrais Hidrelétricas e 
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para as Usinas Eólicas. Contudo, dado o comportamento dos preços de energia nos últimos 

anos, especificamente para o caso das Eólicas, onde o comportamento da série de preços de 

2011 destoa consideravelmente das séries preços dos demais anos para esta tecnologia, a 

adoção desta premissa tornou-se necessária. Reforça-se que esta distribuição foi escolhida 

tendo como base a ideia que a série de preços de energia não pode assumir valores negativos. 

Além disso, observa-se que a distribuição triangular é normalmente utilizada quando existe 

uma ideia subjetiva da população, através dos seus extremos.  

 

Por fim, como sugestão para estudos futuros, sugere-se a aplicação, na avaliação de projetos 

no setor elétrico, da junção entre teoria das opções reais e teoria dos jogos – os chamados 

jogos de opções. Dado que o setor energético brasileiro possui um arcabouço institucional que 

possibilita que diversos agentes privados compitam em leilões para a exploração de fontes 

alternativas de energia – como pequenas centrais hidrelétricas, usinas térmicas, usinas eólicas 

etc –, a junção destas duas técnicas mostra-se factível. Ela viabiliza a análise de pelo menos 

duas situações: a competição entre diversos agentes privados por um único projeto de 

investimento em energia e a competição entre vários projetos de energia sob a ótica de um 

único agente. Este ramo recente de pesquisa aparece como um meio para aprofundar a 

avaliação da competição entre as diversas tecnologias que compõem o setor elétrico e pode 

dar novos horizontes quanto às formas de avaliar futuros projetos de investimentos. 
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