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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é revisar os principais aspectos teóricos para a aplicação de Opções 

Reais em avaliação de projetos de investimento e analisar, sob esta metodologia, um caso real 

de projeto para investir na construção de uma Planta de Liquefação de gás natural. O estudo 

do caso real considerou a Opção de Troca de Mercado, ao avaliar a possibilidade de colocação 

de cargas spot de GNL em diferentes mercados internacionais e a Opção de Troca de Produto, 

devido à flexibilidade gerencial de não liquefazer o gás natural, deixando de comercializar 

GNL no mercado internacional e passando a vender gás natural seco no mercado doméstico. 

Para a valoração das Opções Reais foi verificado, através da série histórica dos preços de gás 

natural, que o Movimento Geométrico Browniano não é rejeitado e foram utilizadas 

simulações de Monte Carlo do processo estocástico neutro ao risco dos preços. O valor da 

Opção de Troca de Mercado fez o projeto estudado mais que dobrar de valor, sendo reduzido 

com o aumento da correlação dos preços. Por outro lado, o valor da Opção de Troca de 

Produto é menos relevante, mas também pode atingir valores significativos com o incremento 

de sua volatilidade. Ao combinar as duas opções simultaneamente, foi verificado que as 

mesmas não são diretamente aditivas e que o efeito do incremento da correlação dos preços, 

ao contrário do que ocorre na Opção de Troca de Mercado, é inverso na Opção de Troca de 

Produto, ou seja, o derivativo aumenta de valor com uma maior correlação, apesar do valor 

total das opções integradas diminuir. 

Palavras-Chave: Opções Reais, Processos Estocásticos, Simulação de Monte Carlo, Gás 

Natural Liquefeito, Planta de Liquefação, Opção de Troca. 



 

 
 

ABSTRACT 

The main purpose of this paper is to review the theoretical aspects of the Real Options applied 

to project valuation of investments and to evaluate, under this methodology, a real case of a 

project for the construction of a LNG Plant. The case considered the Switch-Market Option by 

evaluating the possibility of selling the LNG at different international spot markets and also 

contemplated the Switch-Output Option due to the existent flexibility to decide not to liquefy 

the natural gas and, therefore, stop the trading of LNG at the international market and start to 

negotiate the selling of dry natural gas at the domestic market. In order to measure the two 

mentioned Real Options, it was confirmed, by analyzing the historical series of natural gas 

prices, that the Geometric Brownian Motion could not be rejected and then, Monte Carlo 

simulations of its risk-neutral stochastic process were performed. The value of the Switch-

Market Option allowed the project to more than double its original value, being reduced with 

the increase of the correlation between the prices. On the other hand, the value of the Switch-

Output Option is less relevant, but may also reach significant values considering the increase 

of its volatility. By analyzing the two options simultaneously, it could be verified that they can 

not be directly added up and that the outcome in the Switch-Output Option of an increase in 

the correlation between the prices is the opposite of what happens with the Switch-Market 

Option, in other words, the derivative increases its value with a higher correlation, despite the 

decrease in the total value of the integrated options. 

Keywords: Real Options, Stochastic Processes, Monte Carlo Simulation, Liquefied Natural 

Gas, Liquefaction Plant, Switch Option. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 Historicamente, a indústria de óleo e gás vem exercendo papel destacado na economia 

e na política mundial, principalmente devido à intensa demanda de seus produtos e 

subprodutos, que são considerados estratégicos por muitos países. A elevação dos preços do 

petróleo nos últimos anos, causada principalmente por um aumento na demanda superior ao 

incremento da oferta, faz com que a atividade petroleira seja uma das mais rentáveis do 

mundo.  

Na indústria de óleo e gás, como contrapartida da alta rentabilidade, verifica-se que 

diversas incertezas são inerentes às suas atividades, sejam estas técnicas, estratégicas ou de 

mercado. O primeiro grupo destas incertezas (técnicas) não está correlacionado com os 

movimentos da economia e se refere aos riscos específicos e endógenos ao projeto como, por 

exemplo, o risco geológico. O segundo grupo (incertezas estratégicas) está relacionado ao 

comportamento dos outros agentes que atuam no ambiente econômico como, por exemplo, a 

oferta da concorrência nos leilões de blocos de exploração de petróleo. O terceiro grupo inclui 

as incertezas de mercado que são exógenas ao projeto e estão correlacionadas com os 

movimentos da economia como, por exemplo, a evolução dos preços de petróleo ou da taxa 

de juros livre de risco. 

Segundo Copeland e Antikarov (2001), quanto maior for a incerteza do negócio e a 

flexibilidade gerencial que a empresa possui para se adaptar frente a estes riscos, mais 

valiosas são as Opções Reais (OR) associadas. No contexto de alta incerteza da indústria de 

óleo e gás, quantificar as OR embutidas nos projetos é fundamental para valorar de maneira 

adequada as oportunidades de investimentos e melhor orientar a tomada de decisão gerencial. 

Neste sentido, o objetivo desta dissertação é: 

� Realizar um levantamento do referencial teórico de OR, fazendo uma compilação 

dos tópicos mais relevantes a serem utilizados na avaliação de projetos de 

investimentos; 

� Avaliar um projeto, baseado em casos reais estudados pela Petrobras, para a 

construção de uma Planta de Liquefação de gás natural em um país com acesso 
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geográfico ao Oceano Pacífico como, por exemplo, a Colômbia ou o Peru; 

� Calcular o valor da Opção de Troca de Mercado e da Opção de Troca de Produto 

embutidas nesta oportunidade, de maneira a explicitar as diferenças com relação a 

uma avaliação tradicional por fluxo de caixa descontado. Para o cálculo da Opção 

de Troca de Mercado, será considerada a flexibilidade para a colocação de cargas 

de Gás Natural Liquefeito (GNL) em diferentes mercados internacionais e, para o 

cálculo da Opção de Troca de Produtos, será considerada a possibilidade de não 

liquefazer o gás natural, comercializando-o no mercado local. 

 Com relação ao caso a ser estudado, o mesmo é contingente a um projeto exploratório 

para revelar possíveis reservas de gás natural, que ainda não possuem a definição da 

existência de volume recuperável.  Caso os volumes descobertos sejam significativos, a 

flexibilidade gerencial existente estará no fato de poder destiná-los ao mercado externo 

através da construção uma Planta de Liquefação de gás natural. Caso os mesmos não se 

confirmem, o gás natural seria destinado integralmente ao mercado local, que possui preços 

menos atrativos. 

Outras OR também poderiam ser consideradas neste projeto como, por exemplo, as 

opções seqüenciais que usualmente são adquiridas ao se ingressar em um bloco exploratório: 

� Opção de explorar, exercida com a perfuração de poço pioneiro; 

� Opção de delimitar o campo, exercida através da perfuração de poços de extensão 

para reduzir incertezas quanto à qualidade da rocha e dos fluidos, além do volume 

de hidrocarbonetos descobertos; 

� Opção de desenvolver o campo, exercida com a materialização de um plano de 

desenvolvimento que consiste em investir na perfuração de poços de 

desenvolvimento, na construção de facilidades e de infra-estrutura logística, na 

instalação de plataformas e etc.; 

� Opção de abandono no final da vida de um campo desenvolvido, quando a receita 

for insuficiente para pagar o custo operacional e o custo de oportunidade da 

própria opção de abandono, ou no caso de descoberta de reserva não econômica 
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seja pelo volume reduzido ou pela qualidade do óleo inadequada;  

� Opção de espera para aguardar por melhores preços ou contexto político-

regulatório favorável para o desenvolvimento do campo; 

� Opção de expansão, exercida através da perfuração de poços adicionais. 

 De maneira a resguardar a confidencialidade dos dados, os mesmos serão submetidos a 

fatores de ajuste, de forma a manter a razoabilidade dos mesmos, mas sem expor a Petrobras a 

possíveis perdas competitivas. Da mesma forma, algumas vantagens estratégicas da 

companhia poderão ser omitidas, sem impacto no valor acadêmico desta dissertação. 

 A dissertação está estruturada entre o marco teórico (Capítulo 2), o estudo do caso real 

(Capítulo 3) e as conclusões (Capítulo 4). 

 Com relação ao levantamento teórico (Capítulo 2), após um breve relato da evolução 

bibliográfica (seção 2.1), são discutidos os conceitos básicos das OR (seção 2.2), de maneira a 

abordar as principais diferenças com relação à avaliação tradicional através de fluxo de caixa 

descontado (FCD) e as analogias existentes com as opções financeiras, além de aspectos do 

retorno do derivativo na ausência de arbitragem. Na seção seguinte (2.3) é analisada a 

valoração das OR em tempo discreto, em que o modelo Binomial é detalhado, incluindo a 

metodologia de solução por neutralidade ao risco e por portfólio livre de risco (Delta-Hedge). 

O tempo contínuo é abordado na seção 2.4, na qual são estudados os principais processos 

estocásticos (incluindo alternativas para estimativa de seus parâmetros) utilizados na 

modelagem de OR e a sua respectiva metodologia de valoração, utilizando conceitos de 

neutralidade ao risco, de portfólio livre de risco, de simulações de Monte Carlo e de outros 

métodos alternativos de valoração.  

Sobre o caso real estudado (Capítulo 3), como o mesmo é contingente a um projeto 

exploratório, os principais resultados do projeto de Exploração e Produção (E&P) são 

apresentados na seção 3.1, com o objetivo de servirem de insumo para o projeto da Planta de 

Liquefação. Em seguida, na seção 3.2, são detalhados todos os aspectos relevantes para o 

projeto da Planta de Liquefação, incluindo suas estimativas de custos, o mercado de GNL, a 

precificação utilizada nestes distintos mercados, a calibragem dos parâmetros dos processos 

estocásticos utilizados e os resultados obtidos com a valoração das Opções de Troca de 
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Mercado e de Troca de Produto, além da interação entre estas duas flexibilidades. 

Por fim, no Capítulo 4, as principais conclusões apreciadas ao longo da dissertação são 

revistas e discutidas. 
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2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Evolução Bibliográfica 

 

 Conforme o próprio nome já explicita, o detentor de uma opção não possui uma 

obrigação e sim um direito, ou seja, possui a flexibilidade gerencial para decidir sobre o 

exercício da mesma. A modelagem matemática das opções financeiras utilizando processos 

estocásticos data de 1900, quando Bachelier considerou em sua tese opções sobre ativos 

modelados com o Movimento Aritmético Browniano.  

 Em 1973, as opções financeiras começaram a ser negociadas na bolsa de Chicago 

(Chicago Board Options Exchange) e, neste mesmo ano, foram publicados os artigos de Black 

& Scholes e de Merton ambos tratando sobre a precificação de opções. Em 1997, quando 

Black já havia falecido (1995), Scholes e Merton foram condecorados com o Prêmio Nobel 

em Economia, sendo importante destacar que, no informativo do prêmio, foi feita referência 

explícita à aplicação de opções na valoração de projetos de investimentos reais, onde a 

flexibilidade gerencial poderia ser vista como uma opção real. 

 O termo Real Options (Opções Reais) foi introduzido em 1977 por Myers, que traçou 

uma analogia entre a Opção de Compra financeira e os projetos de investimentos das 

empresas que possuem o direito, mas não a obrigação, de investir nos mesmos. Dois anos 

após, em 1979, o brasileiro Tourinho desenvolveu o primeiro modelo de OR, aplicando-o a 

valoração de recursos naturais. 

 Durante a década de 80 foi disseminada a literatura de OR através de diversas 

publicações, entre as quais se destacam: Kester, em 1984, sobre opções de crescimento das 

empresas; Brennan & Schwartz, em 1985, sobre diversas opções na operação de uma mina de 

cobre (investir, parar temporariamente, reativar, abandonar); McDonald & Siegel, em 1986, 

sobre o valor da opção de espera; Paddock & Siegel &Smith, em 1988, sobre a valoração da 

opção de desenvolver uma reserva de petróleo ainda não desenvolvida; Dixit, em 1989, sobre 

opções de entrada (investir) e saída (abandonar) de uma empresa. 
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 Da década de 90 em diante verifica-se um crescimento acelerado de produções 

relacionadas ao tema não só na academia quanto na indústria, incluindo publicações de 

diversos livros. Entre as produções mais citadas destacam-se: Pindyck, em 1993, sobre 

incerteza de mercado e incerteza técnica combinadas; Trigeorgis, em 1993, sobre a interação 

entre múltiplas opções não aditivas; Cappoza & Li, em 1994, sobre o melhor momento para 

investir no desenvolvimento de terrenos urbanos; Dixit & Pindyck, em 1994, publicando o 

primeiro livro texto sobre OR focado na metodologia em tempo contínuo; Trigeorgis, em 

1996, publicando livro mais abrangente que apresenta não somente os métodos em tempo 

contínuo, mas também em tempo discreto; Copeland & Antikarov, em 2001, publicando livro 

focado na análise quantitativa e prática, primeiro a ser traduzido para o português. 

 

2.2.  Conceitos Básicos de Opções Reais 

 

2.2.1.  Valor da Opção: Flexibilidade Gerencial x Incertezas 

 

 Conforme citado no capítulo introdutório, o valor da OR é superior quanto maior for a 

incerteza e a capacidade de reação da empresa (Copeland & Antikarov, 2001). Ou seja, quanto 

maior for probabilidade de receber uma nova informação (alta incerteza) e quanto mais espaço 

houver para a flexibilidade gerencial.  Esta flexibilidade gerencial deve ser entendida 

como o gerenciamento ótimo das alternativas de resposta que a empresa possui frente à 

materialização dos riscos de seu negócio. Desta maneira, a avaliação de projetos de 

investimentos com OR pode ser interpretada como um problema de otimização, no qual a 

empresa busca maximizar sua função valor (maximizar o Valor Presente Líquido da sua 

carteira de projetos, por exemplo), gerenciando de maneira ótima todas as opções 

(flexibilidades gerenciais) que possui.  

 Para tal, a avaliação por OR deve permitir não somente quantificar o valor da 

oportunidade (valor da opção), mas também orientar a regra de decisão ótima frente às 

incertezas. Ou seja, deve-se informar o ponto de gatilho a partir do qual é mais vantajoso 
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exercer a opção, como, por exemplo, exercer a opção de parada temporária da produção de um 

campo de gás natural, onde o gatilho seria disparado quando os preços do mercado estiverem 

abaixo do seu custo total de produção.  

 A avaliação tradicional, através do FCD, orienta que devemos executar o projeto se o 

Valor Presente Líquido (VPL) do mesmo é maior que zero. Desta maneira, podemos entender 

que, nesta metodologia, o valor do projeto é igual a }0];[{ VPLEMáx , ou seja, considera 

apenas o valor esperado do VPL, trabalhando com os respectivos valores esperados dos custos 

e dos preços futuros que compõem o fluxo de caixa do projeto. Ao contrário, podemos 

considerar que a OR toma em conta as ações ótimas em cada cenário de risco, as quais, 

conforme o contexto do exemplo do parágrafo anterior, seriam: produzir quando os preços 

estão altos e deixar de produzir quando os preços não estão favoráveis. Portanto, considerando 

a OR, o valor do projeto é igual a   }]0;{[ VPLMáxE , ou seja, considera a reação gerencial 

(racional) frente às variações provocadas pela natureza estocástica dos custos e dos preços.  

 Pela desigualdade de Jensen, sabemos que se f(x) é uma função estritamente convexa e 

se X é variável aleatória, temos que a primeira desigualdade abaixo é válida. Como 

}0;{VPLMáx  é uma função convexa no VPL, podemos concluir que o valor do projeto 

calculado através da OR é maior que o calculado pelo método tradicional do FCD. Neste 

mesmo contexto, se o valor esperado da variável aleatória X é o mesmo, entretanto a sua 

variância aumenta, então E[f(x)] aumenta, fazendo com que a OR valha mais. Caso a função 

seja estritamente côncava, deve-se inverter a desigualdade e, caso a função seja linear (função 

ao mesmo tempo côncava e linear), teremos uma igualdade. Quando as funções não são 

estritamente côncavas ou convexas, devemos utilizar o conceito de ≥ (funções convexas, mas 

não estritamente convexas) ou de ≤ (funções côncavas, mas não estritamente côncavas). 

])[()]([ XEfxfE >  

Equação 1 - Desigualdade de Jensen para funções estritamente convexas 

])[()]([ XEfxfE <  

Equação 2 - Desigualdade de Jensen para funções estritamente côncavas 

])[()]([ XEfxfE =  

Equação 3 - Desigualdade de Jensen para funções lineares 
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 Além da Opção de Parada Temporária exemplificada acima, existem outros tipos de 

OR muito comuns em projetos de investimentos. Entre os principais tipos de OR, destacam-

se: Opção de Espera quando podemos aguardar pela revelação de novas informações antes de 

executar o investimento; Opções Seqüenciais e de Expansão que valoram a tomada de decisão 

seqüencial (aspecto estratégico) de forma consistente; Opção de Abandono quando a parada 

deixa de ser temporária e passa a ser definitiva, como em um projeto sem perspectiva futura 

de lucratividade; Opção de Mudança de Produto (switch-output) como em uma Usina Sucro-

Alcooleira, que pode produzir açúcar ou álcool; Opção de Mudança de Insumo (switch-input) 

como em um carro flex-fuel, que pode rodar com álcool ou gasolina; Opção de Aprendizagem 

quando ao invés de aguardar passivamente pela revelação de novas informações, a empresa 

investe em nova informação como, por exemplo, nos projetos de Pesquisa & 

Desenvolvimento. 

 

2.2.2.  Características de uma Decisão de Investimento: Irreversibilidade, Timing e Incerteza 

 

 Para considerar OR na avaliação de projetos de investimentos, dentre as principais 

características a serem verificadas para orientar a tomada de decisão, devem ser tomadas em 

conta a Irreversibilidade, o Timing, e a Incerteza das oportunidades. 

 Com relação à Irreversibilidade dos investimentos, temos que os mesmos se tornam 

irreversíveis quando não há mais a possibilidade de recuperar o valor investido, seja de 

maneira parcial (quando existe valor residual) ou total (quando não existe valor residual, 

geralmente em função da especificidade do mesmo). Para estes investimentos irreversíveis, 

existe a opção (reversível) de esperar por novas informações para que se configure um 

contexto mais favorável ao projeto. Como raramente as oportunidades de investimento são do 

tipo “agora-ou-nunca”, deve sempre ser comparado o valor da opção de espera com o valor do 

investimento imediato. 

 O Timing se refere ao tempo de expiração da opção, ou seja, é o tempo durante o qual 

temos o direito de exercer a opção. Por exemplo, em um bloco exploratório o tempo de 

expiração da opção de investir no desenvolvimento dos seus campos é o período, estabelecido 
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em lei, que a empresa possui antes de decidir pela declaração de comercialidade do bloco e o 

conseqüente comprometimento de investimentos para o desenvolvimento destes campos. 

 Sobre as Incertezas, conforme mencionado no capítulo 1, as mesmas podem ser 

divididas em Incertezas Técnicas (específicas do projeto), Estratégicas (relacionadas ao 

comportamento dos agentes) e de Mercado ou Econômicas (correlacionadas aos movimentos 

da economia).  

 As Incertezas Estratégicas costumam ser modeladas através de Teoria dos Jogos, que 

não faz parte do escopo desta dissertação.  As Incertezas Técnicas incentivam investimentos 

em processos de aprendizagem para aprimorar o entendimento sobre a geração de valor do 

projeto. Neste caso, pode ser interessante executar um projeto com VPL negativo se o mesmo 

for revelar um detalhamento sobre o comportamento dos seus consumidores de maneira que, 

posteriormente, você possua a flexibilidade gerencial de adaptar sua forma de atuação para 

capturar um valor maior ao que estava sendo planejado no seu projeto originalmente. As 

Incertezas de Mercados incentivam a espera por melhores condições mercadológicas, 

conforme exemplificado anteriormente no caso da parada temporária da produção de gás 

natural. 

 

2.2.3.  Opções Deep-in-the-Money e Gatilho 

 

 Diante da irreversibilidade dos investimentos e da incerteza relacionada aos fluxos de 

caixa futuros dos projetos, pode ser mais vantajoso esperar por uma eventual redução de 

incerteza ao invés de investir imediatamente na oportunidade. Mesmo que o VPL atual do 

projeto seja positivo, a incerteza pode ser tão grande de maneira a fazer com que o valor do 

mesmo evolua no futuro a valores negativos, fazendo com que seja mais vantajoso esperar por 

um ambiente econômico mais favorável.  

 Quando uma OR apresenta as características acima, pode-se afirmar que, apesar do 

VPL positivo, a mesma ainda não está madura para o exercício imediato, ou seja, a opção não 

está Deep-in-the-Money. Ao contrário, quando o benefício da espera é inferior ao valor do 
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exercício imediato, a opção está Deep-in-the-Money. Em outras palavras, podemos afirmar 

que, quando a opção está Deep-in-the-Money, o valor da opção é o valor do exercício 

imediato e, caso contrário, é o valor do benefício da espera. É importante destacar que o 

benefício da espera é maior quanto maior for a incerteza associada à oportunidade. 

 Quando o valor da espera é igual ao valor do exercício imediato, torna-se indiferente 

para a empresa aguardar pela revelação de novas informações ou investir imediatamente. 

Neste caso, pode-se denominar este valor como o Gatilho ou o Valor Crítico da Opção. 

Portanto, o Gatilho define a regra para a tomada de decisão: (i) investir imediatamente caso o 

valor do projeto evolua para valores iguais ou superiores ao Gatilho ou (ii) aguardar enquanto 

o valor do projeto permanecer em valores inferiores ao Gatilho. 

 Calculando o Gatilho para cada unidade de tempo, podemos traçar uma Curva de 

Gatilhos, que define a regra ótima para a tomada de decisão ao longo do tempo. Da mesma 

forma que ocorre com o valor do benefício da espera, é importante destacar que o valor de 

Gatilho é maior, ou seja, mais distante do valor de break-even (valor em que o VPL do projeto 

é zero) quanto maior for a incerteza associada à oportunidade. 

 A consideração do Gatilho é uma das principais diferenças entre as regras para tomada 

de decisão orientada pela avaliação por OR e pela avaliação tradicional de fluxo de caixa 

descontado. Enquanto que a avaliação tradicional orienta o investimento quando o VPL do 

projeto é maior que zero, a avaliação por OR recomenda investir apenas quando o valor da 

oportunidade é superior ao Gatilho (a opção está Deep-in-the-Money). Adicionalmente, 

conforme mencionado na seção anterior, a avaliação tradicional rejeita projetos com VPL 

negativo, enquanto que a avaliação por OR pode recomendar projetos que revelem 

informações relevantes sobre o detalhamento da função lucro da oportunidade. Outra 

diferença entre as duas metodologias é que a tradicional orienta a escolher, entre dois projetos 

mutuamente exclusivos, o projeto de maior VPL enquanto que a metodologia por OR pode 

orientar a priorizar projetos de menor VPL, mas que estão Deep-in-the-Money ou que tenham 

opções mais valiosas que não estão computadas no VPL. 

 

2.2.4.  Conceitos Básicos de Opções Financeiras e Analogia com Opções Reais 
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 Um derivativo é um ativo cujo fluxo de caixa depende do ativo básico ou subjacente. 

As Opções de Compra ou de Venda são exemplos clássicos de derivativos, pois garantem ao 

detentor o direito de comprar (Opção de Compra) ou vender (Opção de Venda) um ativo (S) 

por um valor específico (K) até uma data determinada (T). Ou seja, o payoff do detentor da 

opção é uma função do valor do ativo básico.  

 A analogia com as OR é que, neste caso, os ativos básicos não são financeiros e sim 

reais (produtivos). As Opções de Compra (call) são utilizadas no contexto de OR como uma 

analogia para o direito que o detentor possui de investir nos projetos de investimentos. As 

Opções de Venda (put) podem ser consideradas como um seguro (seu detentor limita as 

perdas quando possui a opção e o ativo básico) e interpretadas como uma analogia a uma 

opção de abandonar o projeto, recuperando um valor residual. É importante destacar que, ao 

contrário dos ativos financeiros, os ativos reais, como projetos de investimento, podem 

apresentar valores negativos. 

 As opções podem ser classificadas como Européias ou Americanas, sendo que as 

Européias somente podem ser exercidas na data de expiração (T) e as Americanas podem ser 

exercidas de maneira antecipada (antes do vencimento T) ou no vencimento. Tipicamente as 

opções financeiras possuem tempo de expiração de até um ano, enquanto que as OR possuem 

prazos maiores, podendo até ser perpétuas. 

 Podemos definir o valor da Opção de Compra no vencimento através de seguinte 

expressão, na qual FC(T) representa o valor da opção na data de expiração (T), S(T) o valor do 

ativo básico na mesma data e K o preço de exercício. É importante destacar que, em qualquer 

momento anterior à expiração, o valor da opção nunca será negativo, mesmo que o valor do 

ativo básico seja inferior ao preço de exercício. Este fato ocorre para refletir a probabilidade 

maior que zero que o ativo básico possui de apresentar um valor superior ao preço de 

exercício no vencimento. 

]0;)([)( KTSMáxTFC −=  

Equação 4 - Valor da Opção de Compra 
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 Note que, no momento da expiração, a opção somente será exercida se S(T) > K o que 

explicita que a opção é um direito sem a contrapartida simétrica da obrigação de exercê-la, o 

que limita as perdas ao valor de aquisição da opção.  

 Novamente, traçando uma analogia com as OR, o valor S(T) – K pode ser interpretado 

como o VPL de um projeto conforme a equação abaixo, definindo V (análogo a S) como o 

valor presente do benefício gerado pela receita operacional líquida de custos operacionais e 

impostos e I (análogo a K) como o valor presente dos investimentos líquidos dos benefícios 

fiscais. Vale ressaltar que o exercício de OR pode não ser imediato como o exercício de 

opções financeiras, pois existe o tempo de construção dos ativos reais, ou seja, não recebemos 

o ativo básico imediatamente. A maneira mais simples para contornar esta diferença é utilizar 

o valor presente dos investimentos. 

IVVPL −=  

Equação 5 - Decomposição do VPL 

 

 Ainda neste contexto, o valor da OR de investir em um projeto poderia ser definido 

conforme abaixo. 

]0;[)( VPLMáxTF =  

Equação 6 - Valor da Opção Real de investir em um projeto 

 

 Com relação à Opção de Venda os conceitos são os mesmos, mas com a diferença de 

que o detentor da opção agora possui o direito de vender o ativo básico (S) pelo preço de 

exercício (K), no vencimento (T). A equação abaixo define o valor da Opção de Venda. 

)](;0[)( TSKMáxTFV −=  

Equação 7 - Valor da Opção de Venda 

 

 Para calcular o valor da opção européia de compra antes do vencimento, podemos 

utilizar a fórmula de Black & Scholes & Merton, explicitada a seguir, que define, 

adicionalmente ao que já foi apresentado anteriormente, c como o valor da opção de compra, δ 

como a taxa de distribuição de dividendos do ativo básico (dividend yield), σ como a 



 

 
 

28 

volatilidade do ativo básico (desvio-padrão de sua taxa de retorno), t como a data corrente, r 

como a taxa de juros livre de risco e N(.) como a função distribuição normal padrão 

acumulada.  
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Equação 8 - Valor da Opção de Compra européia antes do vencimento 

 

 Para calcular o valor da opção européia de venda, pode ser utilizada a paridade entre as 

opções européias definida conforme a expressão abaixo, onde p’ é definido como o valor da 

opção européia de venda antes do vencimento. 

rTT KeSepc −− −=− δ'  

Equação 9 - Paridade entre opções européias 
 

 Para o cálculo do valor das OR, utilizando os parâmetros da fórmula de Black & 

Scholes & Merton, precisamos fazer algumas analogias adicionais, destacando que o tempo de 

expiração e o preço de exercício já foram comentados anteriormente e que a taxa de juros livre 

de risco permanece válida: 

� A taxa de distribuição de dividendos do ativo básico pode ser considerada como a 

razão anual entre o fluxo de caixa e o valor do projeto. Para casos de petróleo e gás 

natural podemos considerar também a taxa de depleção da jazida ou a taxa de 

conveniência, que será discutida nas seções subseqüentes; 

� Para calcular o valor do projeto podemos considerar o valor de mercado do mesmo 

quando houver algum projeto similar precificado ou calcular este valor através de 

FCD atrelado a uma taxa de desconto apropriada ao risco do projeto; 

� A volatilidade do ativo básico deve ser interpretada como a incerteza nos fluxos de 

caixa do projeto. 

 Em qualquer opção americana pode ser interessante exercer o seu direito 

antecipadamente sem aguardar até o vencimento. Da mesma forma como foi apresentado para 
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OR, o valor do ativo básico que define o exercício imediato da opção é o Gatilho da mesma. 

Ou seja, deve ser exercida a Opção de Compra se o valor do ativo básico estiver acima do 

Gatilho e deve ser exercida a Opção de Venda se o valor do ativo básico estiver abaixo do 

Gatilho (note que, na data de expiração, o Gatilho é igual ao preço de exercício).  

 Outra característica importante com relação à opção americana é que, por ser definida 

como uma opção européia que possui o direito adicional de exercício antecipado, o valor da 

opção americana sempre é maior ou igual ao valor da opção européia (opção americana = 

opção européia + direito de exercício antecipado, sendo este direito maior ou igual a zero). O 

valor da opção americana somente será igual ao valor da opção européia quando o prêmio do 

direito de exercício antecipado for igual a zero. No caso de uma Opção de Compra, este fato 

ocorre quando o ativo básico não paga dividendos (δ = 0). Para verificar esta conclusão basta 

apenas considerar a equação de paridade com δ = 0 e reorganizá-la somando e subtraindo K 

conforme equação abaixo. 

[ ] [ ] [ ])1(' rTeKpKSc −−++−=  

Equação 10 - Paridade entre opções européias sem dividendos 

 

 Note que o primeiro termo entre colchetes pode ser interpretado como o payoff do 

exercício, o segundo como um seguro para quando o valor do ativo básico é menor que o 

preço de exercício e o terceiro como o valor de adiar no tempo o custo K do exercício. Para 

taxas de juros livre de risco positivas, o valor de K no tempo é estritamente positivo e, uma 

vez que a probabilidade de S ficar menor que K na expiração é estritamente positiva, o valor 

do seguro p também será estritamente positivo. Portanto, temos que c > S – K e, dado que o 

valor da opção americana sempre é maior ou igual ao valor da opção européia, temos que o 

valor da opção de compra americana também será maior que S – K. Como o valor da opção é 

maior que o payoff (S – K), não será ótimo exercer a opção antecipadamente (para capturar o 

payoff) com δ = 0, conforme queríamos demonstrar.  

 Em outras palavras e de maneira intuitiva, uma vez que o ativo básico não paga 

dividendos, não perdemos nada ao postergar o recebimento do ativo básico (S) e podemos 

considerar que existem dois efeitos negativos em exercer antecipadamente esta opção: (i) 

perder o seguro implícito (p’) para o caso do valor do ativo base evoluir para valores 
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inferiores ao preço de exercício e (ii) antecipar no tempo o pagamento do preço de exercício 

K. De fato, o ganho do exercício antecipado da Opção de Compra americana é o valor 

presente dos dividendos capturados, líquido dos juros perdidos devido ao pagamento de K. 

Portanto, conclui-se que uma condição necessária para que o exercício antecipado da opção 

americana de compra seja ótimo é que δ > 0. 

 

2.2.5.  Arbitragem e Taxa de Desconto 

 

 A taxa de desconto ajustada ao risco deve ser o retorno total esperado (ou exigido) de 

um ativo em equilíbrio para que os investidores possam decidir por assumir o risco deste 

ativo. Entretanto, uma condição necessária (suficiente se o mercado for completo) para que o 

mercado esteja em equilíbrio é a ausência de arbitragem.  

 Huang & Litzemberg (1988) definem a oportunidade de arbitragem como um plano de 

consumo que tem custo inicial não-positivo e que é sempre não-negativo e estritamente 

positivo em pelo menos um cenário. Em outras palavras, existe arbitragem quando existe a 

possibilidade de lucrar em um mercado sem risco (plano de consumo sempre não-negativo e 

estritamente positivo em pelo menos um cenário), sem haver a necessidade de realizar um 

investimento líquido (plano de consumo com custo inicial não-positivo).  

 Um exemplo seria se existisse a possibilidade de adquirir um bilhete da loteria por 

custo zero. Neste caso, haveria um plano de consumo de custo inicial não-positivo (custo 

zero) e, caso o seu bilhete não fosse o vencedor, não haveria perda de dinheiro (plano de 

consumo sempre não-negativo). Contudo, haveria uma possibilidade, mesmo que remota, de 

seu bilhete ser o vencedor e você ganhar o prêmio (plano de consumo estritamente positivo 

em pelo menos um cenário).  

 Em um mercado competitivo e em equilíbrio deve haver ausência de arbitragem, pois, 

quando há uma oportunidade de arbitragem, rapidamente ela desaparecerá com a pressão de 

compra sobre ativos baratos e a pressão de venda sobre os ativos caro, que ajustarão os preços 

destes ativos a patamares de equilíbrio. Portanto, ao valorar as opções, temos que o seu preço 
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justo não permite ganhos por arbitragem.  

 Veremos, nas seções subseqüentes, que podemos precificar as opções construindo uma 

carteira sem risco composta pelo ativo básico e por opções deste ativo. Neste caso, para que 

não haja oportunidade de arbitragem, esta carteira deverá possuir o mesmo rendimento da taxa 

de juros livre de risco. 

 A equação de paridade entre as opções européias (Equação 9) é um exemplo de 

ausência de arbitragem. Caso ela não seja válida, existe a possibilidade de um agente arbitrar e 

auferir ganhos sem incorrer em riscos. Para exemplificar, poderia haver arbitragem caso 

SpKec rT +<+ − '  (utilizando, como exemplo, uma ação que não paga dividendos, ou seja, 

δ=0). Neste caso, no instante inicial o agente vende o ativo básico (S) a descoberto, vende 

uma Opção de Venda (p’), aplica o valor presente de K (Ke-rT) e compra uma Opção de 

Compra (c). Como SpKec rT +<+ − '  temos que no instante inicial o agente possui um fluxo 

positivo. No vencimento o agente possuirá a Opção de Compra (c) e o valor K (atualização de 

Ke-rT pelo rendimento da taxa de juros livre de risco r). Caso S seja maior que K no 

vencimento, o fluxo do agente será zero, pois ele irá exercer a Opção de Compra com o 

dinheiro K que possui, receberá o ativo básico para zerar a sua posição vendida e não será 

exercido na Opção de Venda. Caso S seja menor ou igual a K no vencimento, o fluxo do 

agente também será zero, pois ele será exercido na Opção de Venda sendo obrigado a comprar 

o ativo básico por K (vale lembrar que o agente possui o valor K como atualização da sua 

aplicação), com o ativo básico irá zerar a sua posição vendida e não irá exercer a Opção de 

Compra que possui. Deste modo o agente recebeu um fluxo positivo no instante inicial, 

enquanto que, no vencimento, não corre risco de possuir um fluxo negativo, configurando 

assim uma arbitragem. 

 Conforme mencionado no início da seção, a taxa de desconto ajustada ao risco deve 

ser o retorno total esperado de um ativo em equilíbrio, ou seja, quanto maior o risco, maior 

será o retorno exigido pelos investidores. Quando o mercado é competitivo, um incremento no 

risco será compensado por um maior retorno exigido pelo ativo. Neste contexto, utilizando o 

Capital Asset Pricing Model (CAPM), podemos decompor a taxa de desconto ajustada ao 

risco em uma parcela referente à taxa de juros livre de risco e outra referente ao prêmio de 

risco do ativo. A seguinte equação reflete esta decomposição, definindo µ como a taxa de 
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desconto ajustada ao risco do ativo, r como a taxa de juros livre de risco, β como a medida de 

risco do ativo com relação à carteira de mercado, rm como a taxa de retorno da carteira de 

mercado e π como o prêmio de risco do ativo. 

πµ
βµ

+=
−+=

r

rrr m )(
 

Equação 11 - Taxa de desconto ajustada ao risco 

 

 Por outro lado, podemos decompor o retorno total esperado de um ativo na sua 

expectativa de ganho de capital (crescimento) e na sua expectativa de distribuição de 

dividendos. Desta maneira, a equação abaixo explicita esta decomposição onde α é definido 

como a taxa de ganho de capital (tendência - drift) e δ é definido como a taxa de distribuição 

de dividendos (dividend yield). 

δαµ +=  

Equação 12 - Taxa de retorno total 

 

 Combinando a Equação 11 com a Equação 12, definimos a tendência neutra ao risco 

que é a tendência (α) penalizada pelo prêmio de risco (π). Esta é uma importante relação que 

será muito utilizada na seção que trata das OR em tempo contínuo. 

δπα −=− r  

Equação 13 - Tendência neutra ao risco 

 

 Uma vez que uma opção é um ativo cujo fluxo de caixa depende do ativo básico, o 

risco desta opção também está relacionado ao risco do seu ativo básico. Entretanto, o risco do 

ativo básico não é o mesmo risco da opção e, portanto, não podemos utilizar a mesma taxa de 

desconto ajustada ao risco do ativo para calcular o valor da opção. Desde que a taxa de 

desconto do ativo básico seja maior que a taxa de desconto livre de risco (ou seja, prêmio de 

risco positivo), a taxa de desconto da Opção de Compra é sempre maior ou igual à taxa de 

desconto do ativo básico, ao passo que a taxa de desconto da Opção de Venda é sempre menor 

ou igual à taxa de desconto do ativo básico (Cox & Rubinstein, 1985). Adicionalmente, temos 

que a taxa de desconto das opções varia com o valor do ativo básico e com o tempo para a 
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expiração, ou seja, é um valor dinâmico. Estes fatores dificultam bastante a determinação da 

taxa de desconto da opção, entretanto contornaremos este problema através da construção de 

uma carteira livre de risco formada pelo ativo básico e por opções deste ativo ou através do 

método da neutralidade ao risco. Ambas as metodologias serão abordadas nas seções 

subseqüentes. 

 

2.3.  Opções Reais em Tempo Discreto 

 

2.3.1.  Modelo Binomial para Um Período 

 

 O Modelo Binomial trata a incerteza através de cenários discretos, cuja quantidade 

pode variar com o número de períodos considerados. Nesta seção é abordado o modelo para 

um período e com dois cenários distintos, que pode ser generalizado conforme será 

apresentado na seção 2.3.3. De maneira a calcular o valor das OR neste modelo, podemos 

utilizar duas metodologias: a de neutralidade ao risco e a de composição de uma carteira livre 

de risco.  

 Para utilizar a metodologia da neutralidade ao risco (estabelecido por Cox & Ross, 

1976), é importante compreender a definição de Medida Equivalente de Martingale. Duas 

medidas de probabilidade P e Q são medidas equivalentes se atribuem probabilidade zero aos 

mesmos conjuntos de eventos e, por conseguinte, atribuem probabilidade maior que zero, 

apesar de poderem ser diferentes, para o mesmo conjunto de eventos. Desta forma, uma 

variável aleatória X(t) é um Q-Martingale se o seu valor esperado, sob a medida Q de 

probabilidade, for igual ao seu valor corrente X(0), conforme a equação abaixo. 

0),0()]([ >∀= tXtXEQ  

Equação 14 - Variável aleatória X(t) como Q-Martingale 

 

 Neste contexto, podemos definir Medida Equivalente de Martingale (Q) como uma 
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medida equivalente à medida real, tal que 0>∀t , o valor esperado de um ativo sob a medida 

Q, descontado pela taxa de juros livre de risco r, é um Martingale. Em outras palavras, a 

medida de probabilidade será Equivalente de Martingale se o valor esperado do ativo, sob esta 

medida de probabilidade, descontado a valor presente por r for igual ao seu valor corrente. A 

equação abaixo explicita esta relação. 

)0()]([ XtXeE rtQ =−  

Equação 15 - Q como Medida Equivalente de Martingale 

 

 O fato interessante é que, apesar do risco e retorno serem diferentes, a medida 

equivalente de martingale Q do ativo básico X é a mesma da função (derivativo) F(X), isto é, 

a medida Q também faz o derivativo ter taxa de retorno igual à taxa livre de risco. Portanto, 

uma maneira de contornar o problema da definição da taxa de desconto do derivativo é 

calcular a Medida Equivalente de Martingale (Q), que utilizará uma medida de probabilidade 

artificial, também chamada de Probabilidade Neutra ao Risco, sob a qual poderemos 

descontar o valor da opção no vencimento pela taxa de desconto livre de risco, de modo a 

calcular o preço justo da opção na data corrente. Em resumo, ao invés de utilizar a taxa de 

desconto ajustada ao risco da opção e probabilidades reais, utilizaremos a taxa de desconto 

livre de risco e probabilidades neutras ao risco. Este é o conceito básico da metodologia da 

neutralidade ao risco. 

 O Modelo Binomial consiste em estabelecer que o valor de um projeto hoje (V em t = 

0) pode evoluir no período seguinte (t = 1) para um cenário de upside (V+ = uV) com 

probabilidade real p de ocorrência ou para um cenário de downside (V- = dV) com 

probabilidade 1 – p de ocorrência. A figura abaixo ilustra este conceito. 

V

V+ = uV

V-= dV

p

1 - p

 
Figura 1 - Projeto V com cenário de subida e de descida 
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 Para calcular o valor presente utilizando a taxa de juros ajustada ao risco µ, precisamos 

obter o valor esperado de V no período t = 1 utilizando as probabilidades reais, conforme 

equação a seguir. 

µµ +
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Equação 16 - Valor presente do projeto, utilizando a taxa de desconto ajustada ao risco 

 

 Para calcular a probabilidade neutra ao risco (q), é necessário encontrar a 

probabilidade que faz com que o retorno total do projeto seja o mesmo que o retorno da taxa 

livre de risco, conforme a equação seguinte.  

V

dVqquV
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Equação 17 - Retorno do projeto sob Medida Equivalente de Martingale 

 

 Isolando a probabilidade neutra ao risco (q) na Equação 17, obtemos a relação entre a 

probabilidade neutra ao risco e a probabilidade real (p) para este caso. 

du

dr
q

−
−+= 1

 

Equação 18 - Probabilidade neutra ao risco 

 

 Uma importante relação entre a probabilidade real de subida (p) e a probabilidade 

neutra ao risco de subida (q) é que, se o prêmio de risco do projeto (π) for maior que zero, 

então q será sempre menor que p. Este fato pode ser verificado recordando que, pela Equação 

11, se π > 0, então µ > r e, se µ > r, então p > q, pois, reorganizando a Equação 16, temos que 

)()1( dudp −−+= µ e, comparando com a Equação 18, verificamos que p > q. Portanto, 

podemos concluir, que as probabilidades neutras ao risco são probabilidades penalizadas 

(desde que π > 0), que reduzem a probabilidade de ocorrência dos cenários favoráveis. 

 Conforme já mencionado, não podemos utilizar a taxa de desconto ajustada ao risco do 

projeto (µ) para calcular o valor do derivativo deste projeto (F como, por exemplo, a opção 
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que a empresa tem de investir no projeto). Entretanto, podemos utilizar as probabilidades 

neutras ao risco do projeto para calcular a expectativa neutra ao risco (Q) do derivativo, pois o 

mesmo é uma função do projeto. Desta maneira, podemos descontar o valor deste derivativo 

utilizando a taxa livre de risco, contornando o problema da definição da taxa de desconto do 

derivativo. Em outras palavras, apesar da taxa de desconto ajustada ao risco do projeto e a 

taxa ajustada ao risco do derivativo serem diferentes, as probabilidades neutras ao risco são as 

mesmas. Portanto, podemos utilizar a Equação 17 para calcular o valor de F, apenas 

precisando substituir uV por F+, que representa o valor do derivativo no cenário de subida e 

substituir dV por F-, que representa o valor do derivativo no cenário de descida. A prova de 

que a probabilidade de subida neutra ao risco do projeto é a mesma que a do derivativo será 

explicitada, ainda nesta seção, quando replicarmos o derivativo através da construção de um 

portfólio composto por títulos de renda fixa e do ativo básico (o projeto). 

 É importante destacar que este método de neutralidade ao risco não supõe que os 

agentes são neutros ao risco, apenas utilizamos probabilidades adequadas para penalizar o 

valor esperado do projeto de maneira a podermos utilizar a taxa de desconto livre de risco 

para o cálculo do seu valor presente. Esta mudança de medida permite calcular o valor de 

qualquer ativo (como um derivativo, por exemplo) que seja uma função do ativo básico. 

 Outra forma de resolver o modelo binomial é através de construção de um portfólio 

(carteira) livre de risco. Neste caso, para que não haja arbitragem este portfólio deve ter o 

mesmo retorno da taxa livre de risco. Para explicitar esta metodologia devemos considerar 

uma carteira (Φ) formada um derivativo (F) e por n unidades do ativo básico (V), conforme a 

equação a seguir. Caso o valor de n seja positivo significa que a carteira está vendida em n 

unidades de V e, caso n seja negativo, significa que a carteira esta comprada em n unidades do 

ativo V. 

nVF −=Φ  

Equação 19 - Portfólio livre de risco 

 

 Estabelecendo que o tanto valor do ativo básico (V) quanto o valor do derivativo (F) 

hoje podem evoluir no período seguinte para um cenário de upside (V+ e F+), com 

probabilidade real p de ocorrência, ou para um cenário de downside (V- e F-), com 



 

 
 

37 

probabilidade 1 – p de ocorrência, temos que a carteira Φ irá se comportar conforme ilustrado 

na figura abaixo.  

V

V+

V-

p

1 - p

F

F+

F-

p

1 - p

Φ = F - nV

Φ+= F+ - nV+

Φ-= F- - nV-

p

1 - p

 
Figura 2 - Ativo básico V, derivativo F e portfólio Φ com cenário de subida e de descida 

 

 O que devemos procurar é a escolha de n adequada que faça com que a carteira se 

torne livre de risco para que possamos calcular o seu valor presente utilizando a taxa de juros 

livre de risco. Para encontrar o n adequado, devemos igualar Φ+ e Φ- de maneira que, no 

período seguinte, o payoff seja o mesmo em todos os possíveis cenários, ou seja, não haja 

risco. Este simples cálculo nos mostra que a escolha adequada de n deve ser conforme a 

equação abaixo. Esta escolha de n é chamada de Delta Hedge, que é, em tempo contínuo, 

igual à derivada parcial do derivativo com relação ao ativo básico (∂F/∂V). 
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Equação 20 - Delta Hedge para o caso binomial 

 

 Conforme mencionado, para que não haja arbitragem, esta carteira deve ter o retorno 

da taxa de juros livre de risco e, portanto, esta é a taxa adequada para descontar a carteira e 

achar o seu preço justo (ausência de arbitragem). Podemos calcular o valor de V utilizando a 

taxa µ adequada ao risco do ativo básico, conforme a Equação 16, enquanto que o valor do 

derivativo é obtido através dos valores do ativo básico e da carteira (F = Φ + nV). Desta 

forma, não precisamos obter a taxa de desconto adequada ao risco do derivativo para calcular 

o seu preço no tempo corrente (t = 0). 
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Equação 21 - Valor presente da carteira Φ livre de risco 
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 Outra alternativa para calcular o valor do derivativo, é construir um portfólio 

replicando o derivativo (F) através de uma carteira (Γ) formada por títulos de renda fixa (bond 

- B) e por n unidades do ativo básico, conforme equação abaixo. 

BnV +=Γ  

Equação 22 - Portfólio que replica o derivativo 

 

 O objetivo é obter a carteira Γ que possui o mesmo valor do derivativo F, através de 

uma escolha adequada de n e B. A figura abaixo ilustra o problema.  

B

B(1 + r)

B(1 + r)

p

1 - p

F

F+

F-

p

1 - p

Γ = nV + B

Γ+= nV+ + B(1 + r)

Γ-= nV- + B(1 + r)

p

1 - p

V

V+ = uV

V- = dV

p

1 - p

 
Figura 3 - Ativo básico V, título de renda fixa B, derivativo F e portfólio Γ com cenário de subida e de 

descida 

 

 Para calcularmos o valor de n que faz a carteira replicar o derivativo, devemos igualar 

Γ
+ a F+ e Γ- a F-. Desta forma, iremos garantir que a carteira irá se comportar da mesma 

maneira que o derivativo em todos os estados da natureza (cenários considerados). Para 

resolver este sistema, basta subtrair uma equação da outra para encontrarmos que 

)()( −+−+ −−= VVFFn , exatamente conforme calculamos na Equação 20. Para encontrar o 

valor de B, basta substituir o valor de n na equação de Γ+, V+ por uV e V- por dV para 

encontrar a equação abaixo. De posse de n e B podemos calcular o valor do derivativo F, pois 

F = Γ = nV + B. Vale lembrar que o cálculo de V é realizado utilizando a taxa de desconto 

ajustada ao risco µ, conforme a Equação 16. 

)1)(( rdu

dFuF
B

+−
−=

+−

 

Equação 23 - Valor dos títulos de renda fixa da carteira Γ 

 

 A prova de que a probabilidade de subida neutra ao risco do ativo básico é a mesma 
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que a do derivativo pode ser facilmente verificada agora. Para tal, iremos encontrar q’ que faz 

com que a equação seguinte seja verdadeira.  

r

FqFq
F

+
−+=

−+

1

)'1('
 

Equação 24 - Valor do derivativo F sob medida neutra ao risco 

 

 Para encontrar q’, devemos substituir F pelo portfólio replicante (nV + B), F+ por nuV 

+ B(1 + r) e F- por ndV + B(1 + r). Após um pouco de algebrismo, encontramos a equação 

abaixo, que é idêntica à Equação 18, provando que as probabilidades de subida neutras ao 

risco do derivativo e de seu ativo básico são as mesmas e que dependem apenas da dinâmica 

do ativo básico V. 

q
du

dr
q =

−
−+= 1

'  

Equação 25 - Probabilidade de subida neutra ao risco do derivativo 

 

 Em todos os exemplos anteriores desta seção, não foi considerado que o ativo básico 

pode pagar dividendos. De fato, a maioria dos ativos reais pagam dividendos (geram fluxos de 

caixa), como, por exemplo, um projeto para a construção de um imóvel com o objetivo de 

alugá-lo, no qual o aluguel a ser recebido poderia ser considerado como um dividendo do 

ativo básico ou um projeto de produção de gás que gera fluxos de caixa com a venda do gás. 

Esta consideração implica no simples ajuste do n (Delta Hedge) para considerar os 

dividendos, conforme a próxima equação, onde div+ se refere aos dividendos pagos no cenário 

de subida e div- se refere aos dividendos pagos no cenário de descida. 

)()( −−++

−+

+−+
−=

divVdivV

FF
n  

Equação 26 - Delta Hedge com ativo básico que paga dividendos 

 

 Para utilizar o método de neutralidade ao risco com ativos básicos que pagam 

dividendos, basta utilizar V+ e V- de maneira a já incorporar o retorno total do ativo, incluindo 

o dividendo. Ou seja, neste caso, teremos que VdivVu )( ++ +=  e que VdivVd )( −− += , 
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mantendo válida a Equação 18, com os ajustes em u e d mencionados. 

 Também podem existir derivativos (OR) que pagam dividendos, como, por exemplo, 

uma planta industrial com a opção de expansão. Neste caso, o ativo básico seria a planta sem a 

opção de expansão, enquanto que o derivativo seria a mesma planta com a opção de expansão. 

Para resolver este problema utilizando o método da carteira livre de risco, basta incluir no 

cálculo do Delta Hedge (n) o valor dos dividendos do derivativo, ou seja, devemos considerar 

F’+ = F+ + div+ e F’- = F- + div-.  

 Para o caso do método da neutralidade ao risco com derivativos que pagam 

dividendos, conforme já comentado, a probabilidade neutra ao risco depende apenas da 

dinâmica do ativo básico e, portanto, os dividendos do derivativo não impactam no cálculo da 

mesma. Entretanto, é importante esclarecer que estes dividendos impactam o cálculo de F+ e 

de F- conforme mencionado no parágrafo anterior. Note como estas parcelas são relevantes 

para o cálculo de F, revisitando a Equação 24. 

 

2.3.2.  Teoremas Fundamentais de Precificação, Mercados Completos e Eficientes 

 

 Conforme vimos na seção anterior, o método da neutralidade ao risco e o método da 

carteira livre de risco geram os mesmo resultados. O que une estes dois métodos são os 

Teoremas Fundamentais para a precificação de ativos (Harrison & Kreps, 1979 e Harrison & 

Pliska, 1981) que mesclam os conceitos de martingale e de arbitragem.  

 O primeiro Teorema Fundamental conceitua que o mercado é livre de arbitragem se e 

somente se existe alguma medida neutra ao risco (equivalente de martingale). Desta forma, 

temos que o valor de um ativo descontado pela taxa de juros livre de risco é livre de 

arbitragem se e somente se é um martingale sob esta medida de probabilidade. 

 O segundo Teorema Fundamental especifica que a medida de martingale é única se e 

somente se e somente se o mercado é completo. Mesclando os dois teoremas podemos 

concluir que, quando existe medida equivalente de martingale, não há arbitragem e que, 

quando esta medida é única, o mercado é completo. A volta também vale, ou seja, quando o 
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mercado é completo, existe uma medida de martingale única e não há arbitragem. 

 De outra forma, com cenários discretos, definimos que o mercado é completo quando a 

quantidade de ativos linearmente independentes é igual à quantidade de estados da natureza 

possíveis. Nos nossos exemplos, até o momento, trabalhamos com dois estados da natureza (o 

cenário de subida e o cenário de descida) e dois ativos linearmente independentes que são o 

ativo básico e o título de renda fixa. Note que, conforme demonstramos anteriormente, o 

derivativo pode ser replicado através de uma combinação do ativo básico com o título de 

renda fixa, fato este que não seria possível em um mercado incompleto (quando a quantidade 

de ativos linearmente independentes é menor que a quantidade de estados da natureza). 

Quando temos a quantidade de ativos linearmente independentes maior que a quantidade de 

estados de natureza, podemos afirmar que o mercado permite arbitragem. 

 Quando trabalhamos com mercados incompletos, existe um intervalo de medidas de 

martingale, que não geram arbitragem. Neste contexto, devemos escolher uma das medidas 

para trabalhar. No caso das OR, podemos utilizar algumas alternativas: (i) especificar as 

preferências do agente representativo de maneira a detalhar o equilíbrio; (ii) assumir que as 

empresas são neutras ao risco (questionável) e utilizar a taxa de juros livre de risco para o 

cálculo das OR, utilizando as probabilidades reais; (iii) utilizar um método de programação 

dinâmica para gerar uma taxa de desconto exógena (ρ) de forma a não gerar arbitragem; (iv) 

assumir que o mercado é aproximadamente completo. A última alternativa (iv) será a utilizada 

nesta dissertação, que, na prática, significa assumir que um derivativo pode ser replicado 

através de instrumentos simples como o ativo básico e títulos de renda fixa. 

 Com relação à eficiência dos mercados, destaca-se que a mesma define que os preços 

dos ativos refletem toda a informação disponível no mercado. Desta maneira, esta hipótese 

implica em que não é possível para qualquer agente obter, sistematicamente, excesso de 

retorno, ou seja, retornos superiores ao esperado pelos ativos de risco (r + π, conforme a 

Equação 11). Neste contexto, podemos detalhar a eficiência de mercado sob três diferentes 

formas (Campbell & Lo & Mackinlay, 1997): 

� Eficiência Fraca: sob esta hipótese, os preços dos ativos incorporam toda a 

informação dos preços passados. A hipótese é baseada na premissa de que o custo 

para a obtenção das informações dos preços passados é tão baixo que todos 
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investidores a possuem e a utilizam para a tomada de decisão sobre os 

investimentos. A conseqüência desta forma de eficiência é que a análise técnica 

(gráfica) para projetar preços futuros através da identificação de padrões na série 

histórica de preços passados (como suportes e resistências, por exemplo), não 

permite ao investidor capturar, sistematicamente, excesso de retorno nos seus 

investimentos; 

� Eficiência Semi-Forte: sob esta hipótese, os preços dos ativos incorporam toda a 

informação pública, incluindo a informação dos preços passados. Como 

informação pública, podemos entender que se tratam dos balanços divulgados, das 

notícias veiculadas, dos relatórios elaborados por analistas e etc. A conseqüência 

desta forma de eficiência é que a análise fundamentalista, baseada nos 

fundamentos (balanços e múltiplos, por exemplo) das empresas não permite ao 

investidor capturar, sistematicamente, excesso de retorno nos seus investimentos; 

� Eficiência Forte: sob esta hipótese, os preços dos ativos incorporam todo tipo de 

informação disponível a algum investidor, mesmo que privada. A conseqüência 

desta forma de eficiência é que não é possível, mesmo que com informação 

privada, capturar, sistematicamente, excesso de retorno nos investimentos. 

 Com relação às OR, a forma fraca da eficiência já é suficiente para que os modelos 

utilizados sejam válidos, onde, usualmente, V(t) segue processos estocásticos de Markov que 

serão abordados nas seções subseqüentes. 

 

2.3.3.  Modelo Binomial para Múltiplos Períodos 

 

 Podemos generalizar o modelo apresentado na seção anterior para múltiplos períodos. 

Este Modelo Binomial, elaborado por Cox & Ross & Rubinstein (1979), basicamente consiste 

em escolher o u = V+ / V e o d = V- / V de uma maneira conveniente, que permita gerar uma 

árvore recombinante e que leve o processo a gerar, no limite com ∆t tendendo a zero, uma 

distribuição lognormal para o ativo básico. Vale destacar que, da mesma forma que no modelo 



 

 
 

43 

de um período, os conceitos de probabilidade neutra ao risco (q) também são utilizados para o 

cálculo do valor do derivativo. 

 O termo “árvore” é utilizado para representar a sucessão dos períodos nos quais o valor 

do ativo básico evolui. No modelo de um período, podemos afirmar que se trata de uma 

árvore de apenas um nó (em t = 0) e duas folhas (V+ e V-, em t = 1). Na figura abaixo, é 

ilustrada uma árvore com quatro períodos, com os respectivos valores do ativo básico ao 

longo tempo e a probabilidade de ocorrência dos valores em t = 4. Podemos generalizar estes 

resultados para múltiplos períodos, além de apenas quatro. Neste caso, o valor do ativo básico 

seria uwdt-wV, onde w corresponde à quantidade de subidas percorridas pelo ativo básico ao 

longo do tempo t. A probabilidade neutra ao risco de ocorrência de cada caso seria dada por 

wtwt
w qqC −− )1( , onde a notação t

wC  corresponde ao operador “Combinação”, ou seja, 

})!(!{! wtwt − . 

V

uV

u2V

u3V

u4V

dV

d2V

d3V

d4V

udV

u2dV

u3dV

u2d2V

ud2V

ud3V

q

1 - q

t = 0 t = 1 t = 2 t = 3 t = 4

probabilidade neutra ao risco: q4

probabilidade neutra ao risco: 4q3(1-q) 

probabilidade neutra ao risco: 6q2(1-q)2

probabilidade neutra ao risco: 4q(1-q)3

probabilidade neutra ao risco: (1-q)4

 
Figura 4 - Árvore binomial recombinante de múltiplos (quatro) períodos 

 

 Pode-se perceber que a árvore ilustrada acima é recombinante, ou seja, em dois 
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intervalos de tempos consecutivos, um movimento de subida seguido de um movimento de 

descida se encontra exatamente no mesmo ponto que um movimento de descida seguido de 

um movimento de subida (udV = duV). Caso a árvore não fosse recombinante, o número de 

cenários gerados seria muito maior e, neste sentido, uma escolha conveniente de d para que a 

árvore seja recombinante é d = 1 / u. 

 Adicionalmente, outro fator que influencia a quantidade de cenários é a escolha do 

intervalo de tempo (∆t), sendo que, quanto menor for este intervalo, maior é o número de 

cenários gerados. No limite, fazendo ∆t tender a zero, podemos obter distribuições de 

probabilidade em tempo contínuo. Neste contexto, é conveniente escolher os parâmetros u e d 

adequadamente, de maneira a possibilitar que esta distribuição seja uma lognormal, 

convergindo para os resultados obtidos no trabalho de Black & Scholes & Merton, 

mencionado na seção 2.2.4. Estes valores convenientes utilizados no trabalho de Cox & Ross 

& Rubinstein são teu ∆= σ  e d = 1 / u (conforme já mencionado anteriormente), onde σ 

representa a volatilidade do ativo básico.  

 No caso real a ser estudado nesta dissertação, uma das flexibilidades consideradas será 

o fato do projeto poder colocar as cargas de GNL em mercados diferentes (venda spot). 

Podemos analisar esta Opção de Troca (switch option) de Mercado no contexto do Modelo 

Binomial com múltiplos períodos de maneira a introduzir o conceito que será utilizado na 

valoração da opção em tempo contínuo.  

 Assumindo que existem dois mercados distintos disponíveis para a venda da carga de 

GNL, como, por exemplo, vender aos Estados Unidos (EUA) ou vender à América do Sul, 

podemos elaborar duas árvores binomiais, ilustradas na próxima figura, que irão refletir o 

valor do fluxo de caixa do projeto vendendo sua carga em cada mercado (VM1 atuando no 

Mercado 1, e VM2 atuando no Mercado 2) ao longo no tempo. Neste momento, para 

simplificar a análise, serão considerados apenas dois períodos (até t = 2), mas, na análise do 

caso real, será considerada toda a vida econômica do projeto e os cenários serão gerados 

através de uma distribuição em tempo contínuo. Adicionalmente, para simplificar esta análise, 

será considerada uma correlação perfeita positiva entre os mercados, ou seja, se o valor do 

projeto sobe no Mercado 1, necessariamente ocorrerá o cenário de subida do Mercado 2. Na 

análise do caso real será relaxada esta restrição, através do cálculo da correlação entre os 
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preços praticados nos distintos mercados. Neste contexto, vale destacar que não há 

dividendos, pois estamos modelando o próprio fluxo de caixa e que a probabilidade neutra ao 

risco (q) mantém a correlação da probabilidade real (p), não gerando inconveniente ao se 

trabalhar com a metodologia da neutralidade ao risco. 

VM1

uVM1

u2VM1

dVM1

d2VM1

udVM1

p

1 - p

t = 0 t = 1 t = 2

VM2

uVM2

u2VM2

dVM2

d2VM2

udVM2

p

1 - p

t = 0 t = 1 t = 2
 

Figura 5 - Árvores do valor do projeto nos mercados 1 e 2 

 

 Podemos calcular o valor do projeto sem a flexibilidade (vendendo sempre no 

Mercado 1 ou sempre no Mercado 2) utilizando as probabilidades reais com a taxa de 

desconto ajustada ao risco ou utilizando as probabilidades neutras ao risco com a taxa de 

desconto livre de risco. Neste caso, é necessário que as probabilidades neutras ao risco sejam 

iguais para os dois mercados para realizarmos o cálculo do derivativo (projeto com a 

flexibilidade de carga) com a premissa de correlação perfeita. Na análise do caso real, não 

haverá necessidade desta restrição, pois utilizarei simulações de Monte Carlo. 

 Neste exemplo, temos que o custo da troca na colocação de cargas entre os mercados é 

zero, ou seja, não há necessidade de custos adicionais (alterando o processo produtivo, por 

exemplo) para vender em cada um dos mercados. Por este motivo, podemos interpretar o 

problema como uma seqüência de opções européias, onde, em cada período, a empresa irá 

decidir se colocará a sua carga no Mercado 1 ou no Mercado 2, sem que esta decisão afete o 

futuro.  

 Para calcular o valor do projeto com esta flexibilidade, em cada nó da árvore devemos 

considerar o mercado que gera melhor fluxo de caixa. Neste caso, teremos que o valor do 
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derivativo (projeto com a flexibilidade) será maior ou igual ao máximo entre o valor do 

projeto vendendo somente no Mercado 1 ou somente no Mercado 2 (F ≥ Máx[VM1;VM2]). A 

figura seguinte ilustra a representação desta árvore, na qual o termo )(mFCs
t  representa o 

fluxo de caixa do estado da natureza s, no período t, gerado ao vender o GNL no mercado m. 

Vale lembrar que, como o custo da troca é zero, o ótimo será escolher o máximo entre 

)( 1MFCs
t  ou )( 2MFCs

t , sem haver dependência com relação ao mercado vendido no período 

anterior. 

FC0m

FC1
+(m)

FC2
++(m)

FC1
-(m)

FC2
--(m)

FC2
+-(m)

q

1 - q

t = 0 t = 1 t = 2

 
Figura 6 - Árvore com flexibilidade de troca 

 

 Da mesma forma como foi explicado nas seções anteriores, para o cálculo do valor do 

derivativo, não podemos utilizar a taxa de desconto ajustada ao risco do projeto (ativo básico) 

nem as probabilidades reais, devendo efetuar o cálculo utilizando as probabilidades neutras ao 

risco e a taxa de juros livre de risco. Este valor do derivativo pode ser interpretado como o 

valor presente do projeto sem a flexibilidade somado a um prêmio pela opção de trocar a 

colocação da carga de GNL entre os mercados: F = VM1 + f(M1→M2) = VM2 + f(M2→M1). 

 A aditividade mencionada no parágrafo anterior somente é válida quando o custo da 

troca é nulo. Quando a empresa precisa incorrer em custos para realizar esta troca, pode ser 

ótimo permanecer vendendo no mercado atual, mesmo que o outro mercado permita gerar 

fluxo de caixa maior, para evitar incorrer em custos futuros de nova troca. Neste caso, a 

análise precisa ser feita de trás para frente (backwards), sendo iniciada pelo último período, no 

qual não há necessidade de avaliar o impacto no futuro (pois não existem mais períodos 
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futuros sendo considerados). Adicionalmente, será necessário considerar a dependência do 

caminho (path-dependence), ou seja, especificar qual foi o caminho percorrido para alcançar 

cada nó da árvore, pois este modo de entrada irá influenciar a tomada de decisão sobre como 

operar neste nó.  

 Para resolver o problema da opção de troca com custo, devemos construir duas 

árvores: uma que representa o valor do derivativo iniciando a operação vendendo no Mercado 

1 e a outra que representa o valor do derivativo iniciando a operação vendendo no Mercado 2. 

Podemos utilizar a equação a seguir para calcular estes valores, na qual )( 1MF s
t  representa o 

valor do derivativo iniciando a operação vendendo no Mercado 1 e )( 21 MMCT →  o custo 

para se trocar a venda do Mercado 1 para o Mercado 2. Note que a primeira parcela representa 

o valor ao permanecer operando no mesmo mercado, enquanto que a segunda parcela 

representa o valor ao operar no outro mercado, incluindo o custo desta mudança. A equação 

que representa o valor do derivativo iniciando a operação vendendo no Mercado 2 é análoga. 

No último período (data de expiração do derivativo), o instante t + 1 inexiste, o que simplifica 

a equação e permite que a árvore seja resolvida backwards. Após resolver as duas árvores (a 

que inicia vendendo no Mercado 1 e a que inicia vendendo no Mercado 2), basta comparar os 

dois valores obtidos para descobrir em qual mercado é mais vantajoso iniciar a operação. 
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Equação 27 - Valor do derivativo com custo de troca 

 

2.4.  Opções Reais em Tempo Contínuo 

 

2.4.1.  Processos Estocásticos 

 

 Nesta seção, será abordada a modelagem das incertezas através dos processos 

estocásticos. Para tal, faz-se necessário definir processo estocástico como uma coleção de 

variáveis aleatórias. Ou seja, no processo estocástico X = {X(t), t ∈T}, X(t) é uma variável 
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aleatória em cada t do conjunto de índices T. Quando t é interpretado como tempo, X(t) trata-

se de um estado do processo no tempo t (Ross, 1996) e quando o conjunto de índices T é 

contável, trata-se de um processo estocástico em tempo discreto, sendo um processo 

estocástico contínuo quando o mesmo é incontável. 

 Para escolher o melhor processo estocástico para modelar uma incerteza, deve ser 

verificada sua adesão aos dados e a lógica econômica (consistência com fatos estilizados) do 

comportamento da variável aleatória. Quando estamos modelando preços de petróleo, por 

exemplo, os mesmos nunca podem ser negativos, portanto, neste caso, devemos escolher 

distribuições que não admitam valores negativos. De fato, a distribuição mais utilizada para 

preços é a lognormal, que, ao contrário da distribuição normal, não permite valores negativos.  

 Para uma variável aleatória apresentar uma distribuição lognormal, temos que o seu 

logaritmo neperiano possui distribuição normal (se e somente se, ou seja, a volta também 

vale), conforme a equação abaixo, onde Y é a variável aleatória que segue a distribuição 

lognormal, enquanto que X segue uma distribuição normal. Note que, conforme mencionado, 

mesmo que X apresente valores negativos, Y sempre será positivo. 

NormalX

eY X

~

=  

Equação 28 - Variável aleatória Y com distribuição lognormal 

 

 O formato exponencial relaciona os retornos compostos em tempo contínuo com a 

lognormalidade dos preços, ou seja, quando os preços são lognormais, os retornos são 

normais. Em outras palavras, podemos definir o retorno composto em tempo contínuo entre 

zero e t como R(0,t) = ln(Pt/P0), onde Pt corresponde ao preço no período t. Reorganizando 

esta equação, temos que Pt = P0e
R(0,t), que evidencia preços lognormais e retornos normais. 

 No caso da variável aleatória Y com distribuição lognormal, conforme a Equação 28, 

temos o valor esperado e a variância de Y em função dos parâmetros de X. As equações 

abaixo ilustram estes valores, onde mX corresponde à média de X e sX corresponde ao desvio-

padrão de X. 
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Equação 29 - Valor esperado de Y ~ Lognormal 
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Equação 30 - Variância de Y ~ Lognormal 

 

2.4.1.1. Movimento Geométrico Browniano  

 

 Um dos processos estocásticos mais populares para modelar ativos reais ou financeiros 

é o Movimento Geométrico Browniano (MGB) e, inclusive, este será o processo escolhido 

para modelar a incerteza nos preços de gás natural do caso real a ser estudado.  

 O movimento Browniano também é chamado de processo de Wiener e possui as 

seguintes propriedades: 

� Trata-se de um processo de Markov, pois depende do preço corrente, mas não 

depende da trajetória dos preços passados. Esta propriedade está em linha com a 

hipótese de eficiência fraca do mercado, na qual os preços atuais incorporam toda 

informação dos preços passados, ou seja, a distribuição de probabilidade de Xt+1 

depende exclusivamente do que ocorreu no período imediatamente anterior (Xt) e 

não do que ocorreu antes disso; 

� Possui incrementos independentes, ou seja, a variação ocorrida em um intervalo de 

tempo dt não irá influenciar a variação que ocorrerá em um intervalo de tempo dt 

futuro; 

� Os incrementos são normais e estacionários, ou seja, possuem distribuição normal 

com parâmetros que dependem apenas do intervalo de tempo. 

 Definimos que os preços P seguem um MGB quando a equação abaixo é válida, na 

qual, dP representa uma variação infinitesimal de P, α representa a tendência (drift), dt 

representa uma variação infinitesimal do tempo, σ a volatilidade (desvio-padrão da taxa de 

retorno), dz uma variação infinitesimal de z (Incremento de Wiener) e tε  um fator aleatório 
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que segue uma distribuição normal de média zero e variância um (N[0;1]).  
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Equação 31 – Variável aleatória P seguindo um Movimento Geométrico Browniano 

 

 Com o passar do tempo, a variação de P se dá pela variação no termo determinístico 

(αPdt) e pela variação no termo estocástico (σPdz). É importante destacar que o termo 

dtdz tε=  gera mudanças bruscas, pois, uma vez que o termo dt está elevado a ½, para 

intervalos pequenos de tempo (∆t < 1), o incremento no termo estocástico será muito maior 

que o incremento no termo determinístico. Este fato gera uma trajetória serrilhada na evolução 

das variáveis aleatórias geradas através de processos de Wiener, fazendo com que este 

processo não possua derivada em relação ao tempo (o termo ∆z/∆t = ε (∆t)-1/2 tende ao 

infinito quando ∆t tende a zero). Esta trajetória serrilhada confere aos movimentos 

brownianos uma natureza fractal que, em outras palavras, significa que, dado um intervalo de 

tempo com trajetória serrilhada, ao colocarmos uma lupa sobre este intervalo, veremos outra 

trajetória serrilhada e assim sucessivamente.  

 Com relação às distribuições de dP/P e de P, como tε  segue uma distribuição normal, 

temos que dz também segue uma distribuição normal (média zero e variância dt) e, portanto, 

dP/P (taxa de variação infinitesimal do preço) também segue distribuição normal (média αdt e 

variância σ2dt), enquanto que P tem distribuição lognormal (dln[P] ~ N[(α – σ2/2)dt;σ2dt]), 

não admitindo valores negativos. É importante destacar que tanto dP/P (taxa de variação) 

quanto de dln[P] (retorno logaritmo) possuem médias e variâncias proporcionais ao tempo, 

sendo as médias diferentes entre si, mas com as variâncias iguais (σ2dt). 

 Ao calcular a média e a variância de P, conforme as equações seguintes, podemos 

perceber que a tendência é exponencial (seja de crescimento ou de queda) e que a variância 

cresce com o horizonte de tempo da previsão. Ou seja, espera-se que P cresça (se α>0) 

exponencialmente e que, quanto mais longe no tempo for a previsão, mais incerta a mesma 

seja (variância ilimitada com o passar do tempo). 
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Equação 32 - Valor esperado da variável aleatória P (P~MGB) 
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Equação 33 - Variância da variável aleatória P (P~MGB) 

 

 Uma importante propriedade do MGB é que existe uma barreira absorvente em zero, 

ou seja, quando a variável aleatória assume o valor zero, a mesma ficará eternamente neste 

valor. Este fato, que é desejável em finanças para evitar arbitragem, pode ser facilmente 

verificado, pois, se P(t = 0) = 0, então dP = 0 para todo e qualquer intervalo temporal 

subseqüente. 

 A generalização do processo Browniano é chamada de Processo de Itô, que não 

somente inclui o MGB como também outros processos tais como o Movimento Aritmético 

Browniano (MAB) e o Movimento de Reversão à Média (MRM). A equação a seguir ilustra 

um Processo de Itô para o valor de um projeto V, onde as funções a(V,t) e b(V,t) irão 

caracterizar um ou outro processo. Enquanto que no MGB temos que a = αV e b = σV, no 

MAB temos que a = α e b = σ. Uma vez que o MAB descreve a variação de V e não de dV/V, 

temos que, neste caso, V segue uma distribuição normal (dV= V(t + dt) – V(t) → V(t+dt) ~ 

N{V(t) + αdt; σ2dt}), podendo assumir valores negativos. De fato, conforme mencionado na 

seção 2.1, o MAB foi o primeiro modelo utilizado para valoração de opções, por Bachelier 

(1900).  

dztVbdttVadV ),(),( +=  

Equação 34 - Processo de Itô 

 

2.4.1.2. Movimento de Reversão à Média 

 

 Outro processo estocástico bastante popular para modelagem de ativos (especialmente 

commodities e taxas de juros) é o Movimento de Reversão à Média (MRM). O mesmo 

também é um processo de Markov, entretanto a intensidade e o sentido da tendência 

dependem do preço corrente. As equações abaixo explicitam, respectivamente, o MRM 
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aritmético (Ornstein-Uhlenbeck), o MRM geométrico (Dixit & Pindyck) e o MRM de 

Battacharya, nas quais η representa a velocidade de reversão e P  representa a média de longo 

prazo da variável estocástica P. 

dzdtPPdP ση +−= )(  

Equação 35 - Variável aleatória P seguindo Movimento de Reversão à Média aritmético 

dzdtPP
P

dP ση +−= )(  

Equação 36 - Variável aleatória P seguindo Movimento de Reversão à Média geométrico 

PdzdtPPdP ση +−= )(  

Equação 37 - Variável aleatória P seguindo Movimento de Reversão à Média de Battacharya 

 

 Note, pelas equações anteriores, que, quando P está acima da tendência (P  - P < 0), a 

variável estocástica tende a ter o seu valor reduzido e, quando P está abaixo da tendência (P  - 

P > 0), a variável estocástica tende a ter o seu valor incrementado. Esta tendência (média de 

longo prazo) é o valor para reverter a um nível de equilíbrio do mercado. Note também que, 

quanto mais distante a variável estocástica estiver de seu valor de longo prazo, mais forte será 

o incremento/redução para a reversão da variável estocástica ao seu equilíbrio de mercado 

(dado η > 0).  

 A lógica microeconômica desta dinâmica é bastante intuitiva: quando os preços estão 

abaixo do equilíbrio de longo prazo (preços baixos) a demanda tende a aumentar e a oferta 

tende a diminuir, ambos provocando uma elevação nos preços correntes. Quando os preços 

estão altos (acima do equilíbrio de longo prazo), a lógica é inversa, ou seja, a demanda tende a 

reduzir e a oferta tende a aumentar, reduzindo os preços correntes. De fato, existem evidências 

empíricas que indicam que o processo do preço de petróleo, por exemplo, possui componentes 

de reversão à média. Entretanto, testes econométricos apenas rejeitam o MGB para séries 

muito longas (Pindyck & Rubinfeld, 1997, rejeitaram o MGB com série de 117 anos).  

 A curva de preços do mercado futuro, negociada em certa data, determina o preço de 

entrega da mercadoria em várias datas futuras e é denominada estrutura a termo do mercado 

futuro. Estruturas de backwardation (preços futuros abaixo dos preços spots) quando os 

preços estão altos e estruturas de contango (preço futuros acima dos preços spots) quando os 
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preços estão baixos, identificadas na estrutura a termo do mercado futuro de petróleo, são 

coerentes com a existência de um processo de reversão. Outro fato estilizado que também está 

em linha com o MRM é a volatilidade maior nos preços spots que nos preços futuros, ou seja, 

enquanto que no MGB a volatilidade cresce com o passar do tempo, no MRM ela é limitada, 

crescendo nos tempos iniciais até se estabilizar, conforme será explicitado a seguir. 

 O caso mais simples de MRM é o aritmético (Equação 35), que admite valores 

negativos. Neste caso, é comum fazer a reversão em P utilizando a relação X = ln[P] para que 

X siga uma normal e P siga uma lognormal. O valor esperado e a variância deste processo são 

dados pelas seguintes equações. Note que, ao contrário do MGB em que a variância cresce 

ilimitadamente, neste caso, a variância cresce inicialmente até se estabilizar em σ
2/2η, que é o 

limite quando t tende ao infinito. 

)1()0()]([ tt eXeXtXE ηη −− −+=  

Equação 38 - Valor esperado do Movimento de Reversão à Média aritmético 
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Equação 39 - Variância do Movimento de Reversão à Média aritmético 

 

 A velocidade de reversão dada por η é de difícil entendimento intuitivo e, portanto, 

uma medida mais gerencial utilizada é a meia-vida da reversão H (half-life). A mesma define 

a lentidão do processo, indicando o tempo necessário para a variável estocástica percorrer a 

metade da distância entre o seu valor corrente e o valor de longo prazo. A relação entre a 

meia-vida da reversão para o logaritmo da variável aleatória e a velocidade de reversão é dada 

pela equação seguinte. 

η
]2ln[=H  

Equação 40 - Meia-vida da reversão (MRM) 

 

2.4.1.3. Processo Neutro ao Risco 
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 Análogo ao que foi apresentado em tempo discreto, podemos chamar um processo 

estocástico X(t) de Martingale sob medida de probabilidade Q, quando o seu valor esperado, 

sob esta medida, é igual ao seu valor atual X(0). Ou seja, em notação matemática, X(t) é um 

processo estocástico Martingale sob medida Q quando EQ[X(t)] = X(0), para t > 0. Desta 

maneira, podemos concluir que o Martingale trata-se de um processo estocástico com 

tendência nula, já que o seu valor esperado é igual ao valor corrente. 

 Também, da mesma forma que no tempo discreto, quando estamos trabalhando com o 

tempo contínuo, o método da neutralidade ao risco permanece válido. Podemos afirmar que, 

se o processo de valor descontado (pela taxa de juros livre de risco r) de um ativo básico (V) é 

um Martingale sob a medida (neutra ao risco) Q, então o processo do valor descontado 

(também pela taxa de juros livre de risco r) de um derivativo deste ativo básico (F) também é 

um Martingale sob medida (também neutra ao risco) Q. Em notação matemática, temos que se 

EQ[e-rtV(t)] = V(0), então EQ[e-rtF(t)] = F(0). 

 Uma vez que a medida neutra ao risco (Q) faz com que o retorno esperado do ativo 

básico seja igual à taxa de juros livre de risco, também podemos afirmar que o valor esperado 

do ativo básico sob esta medida é o valor esperado do ativo básico, penalizado de um prêmio 

de risco. Este fato pode ser verificado ao subtrair a Equação 17 da Equação 16 e encontrar a 

equação EP[V(t = 1)] – EQ[V(t = 1)]  = (µ - r)V, na qual, utilizando a relação da Equação 11, 

podemos substituir µ - r por π (prêmio de risco) obtendo EQ[V(t = 1)] = EP[V(t = 1)] – πV. Ou 

seja, a expectativa neutra ao risco é a expectativa real penalizada de um prêmio de risco.  

 Conforme mencionado na Equação 13, a tendência neutra ao risco é obtida ao se 

reduzir o prêmio de risco π da tendência real α. Desta forma, podemos inferir que o processo 

estocástico neutro ao risco de uma variável aleatória P que segue um MGB é descrito pela 

equação a seguir, análoga à Equação 31. De fato, podemos provar esta equação reescrevendo 

o processo real como dP = (µ – δ)Pdt + σPdz = µPdt + σPdz – δPdt e considerar que a medida 

neutra ao risco Q leva o retorno total do ativo a ser a taxa de juros livre de risco, ou seja, dPQ 

= (r – δ)Pdt + σPdz = rPdt + σPdz – δPdt. Este processo neutro ao risco será utilizado para 

calcular o valor dos derivativos, de maneira a contornar o problema da determinação da taxa 

de desconto ajustada ao risco do mesmo. 
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Equação 41 - Variável aleatória P seguindo um Movimento Geométrico Browniano neutro ao risco 

 

 Vale destacar que, sob medida Q, dzQ permanece seguindo uma distribuição normal 

com média zero e variância dt, ou seja, dz = N[0;1](dt)1/2, entretanto, para este fato ocorrer, 

dPQ deve ser diferente de dP. Para verificar a diferença entre dPQ e dP, podemos aplicar o 

Teorema de Girsanov, que define: seja dz um movimento browniano, f(t) a densidade de z e 

dz’(t) = dz(t) + λdt, então dz’ pode ser transformado em um movimento browniano sob 

medida Q (dzQ) onde zQ tem densidade g(t)f(t), sendo g(t) = e-λ – ½ λλt. Reorganizando a 

equação do MGB para dP/P = (µ – δ)dt + σdz, podemos somar e subtrair rdt para obter dP/P = 

(µ – r + r – δ)dt + σdz = (r – δ)dt + σ{dz + [(µ – r)/σ]dt}. Logo, fazendo λ = (µ – r)/σ e 

aplicando o Teorema de Girsanov, temos que dPQ/P = (r – δ)dt + σdzQ, conforme a Equação 

41. Portanto, podemos concluir que a diferença é de λdt, onde λ corresponde ao preço de 

mercado do risco (índice de Sharpe).  

 A intuição econômica para esta mudança de medida no Teorema de Girsanov está 

baseada na escolha adequada de λ como o preço de mercado do risco, pois os investidores em 

equilíbrio são indiferentes entre uma mudança na alocação da sua carteira entre o ativo livre 

de risco e os ativos de risco desde que um incremento do risco seja acompanhado por um 

incremento adequado do retorno, ou seja, de acordo com o preço de mercado do risco (λ). 

 

2.4.1.4. Estimativa dos Parâmetros 

 

 De maneira a poder utilizar o MGB e o MRM nos modelos de valoração de OR, faz-se 

necessário estimar os parâmetros para popular as equações dos processos estocásticos. O 

método mais clássico (e eficaz) é utilizar uma regressão linear simples. Neste contexto, 

trabalhar com distribuições normais faz com que a regressão ótima (função expectativa 

condicional, que minimiza o erro quadrático médio) seja linear e, para trabalhar com 

distribuições normais, devemos utilizar o logaritmo dos preços nas regressões. 
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 Caso esteja sendo utilizado o MGB, temos que a equação discreta a ser testada é ln(Pt) 

= (α – σ2/2)t + ln(Pt-1) + σN(0;1)t1/2. Substituindo (α – σ2/2)t por a e σN(0;1)t1/2 por tε  , temos 

a seguinte equação a ser testada. 
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Equação 42 - Equação a ser usada no MGB 

  

 De fato, para extrair o parâmetro σ da equação acima, basta verificar que Var[ln(Pt) – 

ln(Pt-1)] = Var[ tε ] = σ2/N, onde N é o multiplicador utilizado para obter dados anuais, ou seja, 

N = 12 se estamos trabalhando com dados mensais e N = 252 se estamos trabalhando com 

dados diários. Portanto, reorganizando a equação anterior, temos que a relação abaixo 

determina o parâmetro σ do MGB. Desta maneira, organizando os dados dos logaritmos dos 

preços em uma coluna que contenha ln(Pt/Pt-1), podemos calcular a variância da mesma e 

extrair o parâmetro σ. 

)]ln()[ln( 1−−= tt PPNVarσ  

Equação 43 - Parâmetro volatilidade do MGB 

 

 Com relação ao parâmetro α, o mesmo também é facilmente obtido, pois uma vez que 

tε  possui média zero, temos que E[a] = E[ln(Pt/Pt-1)] e, portanto temos que α é definido pela 

equação a seguir, onde, mais uma vez, N é o fator de ajuste para transformar os dados em 

anuais. Da mesma maneira que foi mencionado no cálculo da volatilidade (σ), o drift (α) pode 

ser obtido calculando a média de ln(Pt/Pt-1) dos dados utilizados e aplicando a fórmula abaixo. 
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Equação 44- Parâmetro drift do MGB 

 

 De maneira a verificar se os dados estão aderentes ao MGB, podemos realizar o teste 
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de raiz unitária de Dickey-Fuller para testar a hipótese do coeficiente ln(Pt-1) ser unitário na 

Equação 42. Entretanto, quando trabalhamos com o MRM, este coeficiente será menor do que 

um. Desta maneira, partindo da equação genérica ln(Pt) = a + bln(Pt-1) + tε , podemos 

reorganizá-la, obtendo a equação abaixo para efetuar a regressão de ln(Pt/Pt-1) contra ln(Pt-1) e 

verificar se b é estatisticamente unitário ou menor que um (0 < b < 1). Caso a reta gerada seja 

significativamente inclinada (para baixo), há indícios de MRM. 

tttt PbaPP ε+−+=− −− )ln()1()ln()ln( 11  

Equação 45 - Teste MGB (b=1) e MRM (0 < b < 1) 

 

 As fórmulas abaixo permitem estimar os parâmetros do MRM para o logaritmo dos 

preços. 

Nb)ln(−=η  

Equação 46 - Parâmetro velocidade de reversão do MRM 

1

)ln(2
2 −

=
b

b
Nεσσ  

Equação 47 - Parâmetro volatilidade do MRM 
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Equação 48 - Parâmetro preço de equilíbrio do MRM 

 

 Com relação à série de dados a ser utilizada, é recomendável utilizar uma série longa 

para estimar tendência e uma grande quantidade de dados para estimar volatilidade para que o 

estimador possua uma menor variância e, portanto, possua melhor qualidade. De fato, uma 

vez que Var[estimador drift] ~ σ2/T, a quantidade de dados não resolve, sendo necessário 

utilizar séries longas. Por outro lado, como Var[estimador volatilidade] ~ 2σ4/n, sendo n a 

quantidade de dados, quanto maior for o n melhor será a qualidade do estimador. 

 

2.4.1.5. Taxa de Conveniência (δ) 
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 Quando observamos o preço futuro de uma commodity, não podemos tomá-lo como 

uma previsão para o preço spot nesta data futura. A curva de preços futuros é uma previsão 

conservadora do valor esperado do preço spot, ou seja, é a expectativa penalizada por um 

prêmio de risco, conforme a equação abaixo, na qual PFut(t) representa o preço no mercado 

futuro na data t, P(t) representa o valor esperado do preço spot para esta data e )(tΠ  

representa o respectivo prêmio de risco.  

)()]([)( ttPEtPFut Π−=  

Equação 49 - Relação entre o preço do mercado futuro e o valor esperado da previsão do preço spot 

 

 A intuição para entender a existência deste prêmio de risco é simples e se baseia no 

fato de que o comprador do ativo de risco no mercado futuro estará exposto ao risco deste 

ativo se desvalorizar até o vencimento. Conforme vimos nas seções anteriores, penalizar uma 

expectativa real por um prêmio de risco faz com que esta expectativa seja neutra ao risco, 

portanto, podemos concluir que a estrutura a termo do mercado futuro é a expectativa neutra 

ao risco da evolução futura do preço spot. 

 Ao comparar o preço do mercado futuro com o preço corrente do mercado spot, 

podemos estabelecer a relação descrita na equação a seguir, onde P representa o preço 

corrente, r a taxa de juros livre de risco e δ a taxa de dividendos. Esta relação se dá por 

ausência de arbitragem, pois, caso contrário, com PFut(t) > Pe(r – δ)t, por exemplo, o investidor 

poderia pegar emprestado o valor Pe-δt a taxa de juros livre de risco, comprar Pe-δt unidades do 

ativo P e entrar num contrato futuro PFut(t), gerando um fluxo de caixa total igual a zero no 

instante inicial. Até o vencimento, o investidor deve aplicar os dividendos pagos pelo ativo no 

próprio ativo de maneira em que, no vencimento, possua uma unidade do mesmo. Com esta 

unidade, ele pode zerar a sua posição no mercado futuro, recebendo o PFut(t), que é maior ao 

que ele deve pagar pelo empréstimo inicial Pe-δt(ert) = Pe(r – δ)t, auferindo ganhos com a 

arbitragem. 

trPetPFut )()( δ−=  

Equação 50 - Relação entre o preço do mercado futuro e o preço spot corrente 
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 Quando o ativo em questão trata-se de uma commodity, como o petróleo, por exemplo, 

podemos denominar a taxa de dividendos como a taxa de conveniência (convenience yield) do 

preço desta commodity. Diante do risco de escassez do produto, possuí-lo em estoque físico 

traz vantagens competitivas para o detentor deste estoque. A taxa de conveniência representa 

este fluxo de benefícios líquidos dos custos de estocagem (Brennan, 1958). 

 Através da Equação 50, podemos calcular as taxas de conveniências embutidas em 

cada contrato futuro. Quando trabalhamos com OR, é mais adequado utilizar os contratos com 

datas mais longas, pois os mesmos apresentam preços mais estáveis. A taxa de conveniência 

pode admitir valores negativos (não gera arbitragem), apesar de, na média, dever assumir 

valores positivos para justificar a existência de estoques. Quando ela é negativa significa que 

o benefício de possuir o estoque é inferior aos custos de estocagem. 

 Vale destacar que o exemplo dado no parágrafo anterior pode ser questionado ao ser 

aplicado a commodities sendo negociadas por especuladores, pois os mesmos não 

conseguiriam capturar o benefício do estoque físico das commodities, ao contrário de 

empresas que atuam no mercado específico da commodity em questão. Neste caso, podemos 

definir um range de não arbitragem, conforme a equação abaixo (McDonald, 2003), na qual δ 

é a taxa de conveniência líquida dos custos de estocagem e Ce é a taxa do custo da estocagem, 

ou seja δ = δbruto - Ce. 

tCertr PetPFutPe )()( )( +− ≤≤δ  

Equação 51 - Range de não arbitragem dos preços futuros de commodities 

 

 Outra alternativa para calcular a taxa de conveniência é utilizar a sugestão de Pickles 

& Smith (1993), que concluíram em seu trabalho que a taxa de conveniência é igual à taxa de 

juros livre de risco (δ = r), quando ignorada a volatilidade de curto prazo e em situações 

“normais” de mercado. Desta forma, concluem que, apesar desta taxa poder variar bastante no 

curto prazo, a mesma tende a um equilíbrio estável no longo prazo. Neste contexto, em 

projetos de longo prazo, como o caso real a ser estudado nesta dissertação, é sugerida a 

utilização deste valor “normal” para a taxa de conveniência. 
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2.4.1.6. Outros Processos Estocásticos 

 

 Apesar do MGB e do MRM serem os movimentos mais populares para a modelagem 

de processos estocásticos, existem outros que podem ser utilizados para detalhar algum 

comportamento mais específico da variável aleatória. 

 Um destes exemplos é o caso da sazonalidade, que pode ser verificada em diversas 

commodities como a eletricidade, por exemplo, que, no verão, apresenta picos de consumo. 

Uma maneira para incorporar esta sazonalidade nos processos estocásticos é considerar uma 

função periódica no drift do processo estocástico, como na equação abaixo (Dornier & 

Queruel, 2000) que adapta o MRM, considerando T como a temperatura, θt como a 

temperatura média (na qual ocorre a reversão) através de uma função que inclui sazonalidade 

(função senóide) e uma tendência linear originada no aquecimento global. 
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Equação 52 - Processo estocástico com sazonalidade 

 

 Para modelar a ocorrência de eventos raros (guerras ou crises, por exemplo) o processo 

mais utilizado é o de Saltos de Poisson. O Processo de Saltos de Poisson trata-se de um 

processo de Markov para a contagem de eventos aleatórios ao longo do tempo (N(t)), com 

incrementos independentes e estacionários, onde o número de eventos (n) ocorridos em um 

intervalo de tempo (∆t) possui distribuição de probabilidade de Poisson, conforme a próxima 

equação. O valor esperado deste número de eventos (E[N(∆t]) é igual a λ∆t, onde λ representa 

a freqüência de ocorrência do evento e, por conseguinte, 1/λ representa o valor esperado do 

intervalo de tempo entre a ocorrência dos eventos. O processo é dito homogêneo se λ = 

constante. O caso não-homogêneo não possui a premissa de λ constante (a freqüência passa a 

ser uma função do tempo) e de incrementos estacionários. 
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Equação 53 - Probabilidade de ocorrência de n eventos distribuição de Poisson 

 

 O Processo de Saltos de Poisson também pode ser composto, conforme exemplo da 

equação abaixo, na qual Φj representa a distribuição do tamanho do salto (seqüência de 

variáveis aleatórias independentes e igualmente distribuídas) e N(t) trata-se de outro processo 

de Poisson, independente de Φj. 

∑
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Equação 54 - Exemplo de Processo Composto de Poisson 

  

 No caso de OR e de finanças, usualmente o Processo de Saltos de Poisson é 

combinado com algum processo de difusão (MGB ou MRM, por exemplo), gerando os 

processos de Difusão com Saltos. A equação abaixo generaliza estes Processos Mistos de 

Difusão com Saltos, onde dq corresponde ao um processo de Poisson Composto que assume 

valor zero, com probabilidade (1 – λ)dt de ocorrência, e valor Φ (tamanho do salto) com 

probabilidade λdt de ocorrência. 

VdqdztVbdttVadV ++= ),(),(  

Equação 55 – Generalização do Processo Misto de Difusão com Saltos 

 

 Combinando o Processo de Salto de Poisson com o MGB (Merton, 1976), temos que a 

função a(V,t) = (α – λk)V e que b(V,t) = σ, onde k é o valor esperado do tamanho do salto de 

maneira a preservar a interpretação do drift (α) como a taxa de crescimento esperada. 

Combinando o Processo de Salto de Poisson com o MRM (Dias & Rocha, 1998) temos que 

a(V,t) = [η(V – V) – λk]V e b(V,t) = σV.  

 Vale destacar que, no trabalho de Dias & Rocha (1998), foi utilizada a equação abaixo 

para a modelagem dos preços de petróleo (P), onde k = E[Φ~ – 1]. Neste caso, os saltos 

possuem probabilidade λdt de ocorrência, enquanto que o seu tamanho apresenta distribuição 
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de probabilidade composta por duas normais truncadas, conforme a figura abaixo. Ou seja, 

quando ocorre um evento raro, o salto pode ser negativo ou positivo (equiprováveis), sendo 

que, no caso de salto negativo, o valor esperado é uma redução de 50% no preço e, no caso de 

salto positivo, o valor esperado é um incremento de 100% no preço. 
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Equação 56 - Processo de Reversão à Média com Saltos (Dias & Rocha, 1998) 

 
Figura 7 - Distribuição de probilidade do tamanho dos saltos (Dias & Rocha, 1998) 

 

 Existem vantagens e desvantagens ao se utilizar Processos Mistos de Difusão com 

Saltos. Entre as vantagens é importante destacar o fato de descrever melhor a realidade, sob o 

ponto de vista econômico, ao evitar o excesso de previsibilidade dos movimentos descritos 

pela variável aleatória e, sob o ponto de vista estatístico, ao incorporar a assimetria dos 

retornos (skewness) e a ocorrência de eventos extremos (fatter tails) na modelagem. Entre as 

desvantagens, é importante destacar a maior quantidade de parâmetros a serem estimados, 

incluindo a necessidade de estimar parâmetros que refletem a ocorrência de eventos raros 

(baixa ocorrência nos dados históricos) e o fato de que não é possível compor uma carteira 

livre de risco (método do delta-hedge para precificar os derivativos) diante da existência de 

saltos aleatórios. Uma alternativa para contornar esta última desvantagem é assumir que estes 

saltos possuem prêmio de risco nulo, ou seja, não apresentam correlação com a economia (o 

que pode ser questionável) de maneira a poder utilizar a taxa de juros livre de risco para o 

retorno da carteira. 
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2.4.2.  Modelagem 

 

2.4.2.1. Lema de Itô 

 

 No tempo contínuo, para calcular o valor de um derivativo, devemos obter a Equação 

Diferencial Parcial (EDP) do mesmo e as suas condições de contorno. Nesse sentido, o Lema 

de Itô (fórmula de Itô-Doeblin) permitirá relacionar o valor do derivativo (F) com suas 

variáveis de estado (tempo t e o vetor de variáveis estocásticas X), incluindo o valor do ativo 

básico (V) que segue um determinado processo estocástico. Neste contexto, o Lema de Itô 

exerce a mesmo papel no cálculo estocástico que a Expansão de Taylor exerce no cálculo 

ordinário. As seguintes equações explicitam este fato, nas quais a parcela (dV)2 pode ser 

desprezada na Expansão de Taylor (de ordem inferior a dt), enquanto que a mesma não pode 

ser desprezada no Lema de Itô, pois, quando V é uma variável estocástica, trata-se de uma 

função (f[V,t], que depende do processo estocástico de V) de ordem dt. 
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Equação 57 - Expansão de Taylor com (dV)2 podendo ser desprezado 

]),([
2

1
)(

2

1
2

2
2

2

2

dttVf
V

F
dt

t

F
dV

V

F
dV

V

F
dt

t

F
dV

V

F
dF

∂
∂+

∂
∂+

∂
∂=

∂
∂+

∂
∂+

∂
∂=  

Equação 58 - Lema de Itô para uma variável estocástica, com dV2 não sendo desprezado (da ordem de dt) 

 

 Para verificar que dV2 é da ordem de dt quando V é uma variável estocástica, podemos 

tomar como exemplo o MGB: dV = αVdt + σVdz. Neste caso, temos que dV2 = α2V2(dt)2 + 

2ασV2(dtdz) + σ2V2dz2. Como dz = 21dttε , temos que dtdz é de ordem dt3/2 e, portanto, a 

segunda parcela da equação anterior pode ser desprezada da mesma forma que a primeira 

parcela (de ordem dt2), pois ambas são de ordem inferior a dt. Desta maneira, podemos 

reescrever a equação como dV2 = σ2V2dz2, bastando apenas verificar que dz2 é de ordem dt. 

De fato, podemos provar que dz2 = dt ao verificarmos que E[(dz)2] = dt e que Var[(dz)2] = 0. 

Com relação ao valor esperado de dz2, temos que E[(dz)2] = E[ dtt
2ε ] = dtE[ 2

tε ] = dtVar[ tε ] = 
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dt, pois tε  ~ N(0;1). Com relação à variância de dz2, temos que Var[(dz)2] = Var[ dtt
2ε ] = 

dt2Var[ 2
tε ] e como dt2 é de ordem desprezível, temos que Var[(dz)2] = 0Var[ 2

tε ] = 0. 

Portanto, podemos concluir que dV2 = σ2V2dt, não podendo ser desprezado por ser de mesma 

ordem que dt. 

 Outra justificativa para não desprezar o termo (dV)2 é que, enquanto o termo 

( )dVVF ∂∂  é responsável pela relação linear entre o efeito de uma variação do ativo básico 

sobre o derivativo, o termo ( )( ) 22221 dVVF ∂∂  é responsável pela curvatura desta relação. 

Neste contexto, quando a função F(V) é linear, o termo 22 VF ∂∂  é nulo, podendo ser 

desprezado. Entretanto, este é um caso muito específico, pois quando F(V) é estritamente 

convexa temos que ( ) 022 >∂∂ VF  e quando F(V) é estritamente côncava, temos que 

( ) 022 <∂∂ VF , fazendo com que este termo não possa ser desprezado. 

 Quando o ativo básico (V) segue um processo de Itô, ou seja, dV = a(V,t)dt + b(V,t)dz 

e temos que a função do derivativo F(V,t) é diferenciável com relação a t e pelo menos duas 

vezes diferenciável com relação a V, temos que este derivativo também segue um processo de 

Itô conforme explicitado abaixo, a partir do Lema de Itô (Equação 58). Note que, apesar de o 

derivativo não possuir, necessariamente, o mesmo processo de Itô do ativo básico (drift e 

volatilidade podem ser diferentes), os parâmetros do ativo básico conformam o processo do 

derivativo através dos termos a(V,t) e b(V,t). 
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 Ao analisar o processo de Itô do derivativo, reproduzido abaixo, podemos verificar que 

o termo de drift (que multiplica dt) é composto por três parcelas: a primeira representa a 

tendência do derivativo devido ao drift do ativo básico (a[V,t]) multiplicado pela variação do 
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derivativo causada por uma variação do ativo básico (∂F/∂V); a segunda representa o 

decaimento do valor de derivativo com o passar do tempo (∂F/∂t); a terceira representa a 

correção pelo efeito da curvatura (convexidade) da função do derivativo F(V), conforme visto 

anteriormente. Também vale destacar que o único termo aleatório (dz) é igual tanto no 

processo do derivativo quanto no processo do ativo básico, fazendo com que ambos sejam 

perfeitamente correlacionados por construção. 
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Equação 59 - Processo de Itô do derivativo quando o ativo básico segue um Processo de Itô 

 

 Generalizando, o Lema de Itô também pode ser utilizado para o caso do derivativo 

possuir diversas variáveis aleatórias (xi) seguindo processos de Itô correlacionados (m 

processos), onde dxi = ai(x1,..., xm,t)dt + b(x1,...,xm,t)dzi, com i = 1,...,m e com a correlação 

entre os processos dada por E[dzidzj] = ρijdt. Neste caso, o Lema de Itô pode ser observado na 

equação abaixo. 
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Equação 60 - Lema de Itô para m Processos de Itô 

 

 A aplicação do Lema de Itô em um processo misto de difusão com saltos como o de 

Dias & Rocha (1998, conforme a Equação 56) também é válido. Neste caso, devemos aplicar 

o Lema de Itô para o processo de difusão, para o processo de saltos ([dq]2 = 0) e somá-los 

(E[dF]total = E[dF]difusão + E[dF]saltos) de maneira a obter a equação abaixo. Desta forma, um 

salto no ativo básico levará a um salto no derivativo, entretanto de tamanho diferentes. 
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Equação 61 – Aplicação do Lema de Itô ao processo misto de difusão com saltos (Dias & Rocha, 1998) 

 

2.4.2.2. Método dos Ativos Contingentes (Contingent Claims) 

 

 Conforme mencionado na seção anterior, para calcular o valor de um derivativo, 

precisamos obter a sua EDP e suas respectivas condições de contorno. Neste sentido, o 

Método dos Ativos Contingentes partirá da montagem de uma carteira livre de risco e, dado o 

conceito de não-arbitragem, utilizará a expansão de dF em relação a V e a t (dada pelo Lema 

de Itô) para chegar à EDP do derivativo. 

 Da mesma forma que fizemos no tempo discreto, iremos montar uma carteira 

composta pelo derivativo e por n unidades do ativo básico (Φ = F – nV, conforme a Equação 

19). Devemos escolhe o valor de n de maneira conveniente para que a carteira (Φ) fique livre 

de risco. Na ausência de arbitragem, o retorno da carteira livre de risco deve ser igual à taxa 

de juros livre de risco e, neste sentido, temos que o retorno exigido num intervalo de tempo 

infinitesimal (dt) para Φ é definido conforme a equação abaixo. 

dtnVFrdtr )( −=Φ  

Equação 62 - Retorno exigido pela carteira livre de risco Φ (para uma escolha adequada de n) 

 

 De outra maneira, também podemos descrever o retorno da carteira através da 

evolução do valor dos seus ativos. Neste caso, temos que a variação no valor do ativo básico 

será dada pelo seu ganho de capital (dV) somado aos dividendos pagos no intervalo de tempo 

considerado (δVdt). Da mesma forma, mas assumindo que o derivativo não paga dividendos, 

temos que o derivativo irá possuir uma variação igual ao seu ganho de capital (dF). Portanto, 

podemos mesclar esta interpretação à Equação 62 para obter uma forma mais útil para a 

equação de retorno da carteira, conforme abaixo. 
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Equação 63 - Retorno da carteira livre de risco Φ (para uma escolha adequada de n e com F que não paga 
dividendos) 

 

 Através do Lema de Itô, podemos obter a expansão de dF de acordo com o processo 

estocástico do ativo básico. Tomando, como exemplo, que o ativo básico segue um MGB, 

conseguimos calcular a equação abaixo para descrever o processo estocástico do derivativo.  
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Equação 64 - Processo estocástico do derivativo F (não paga dividendos) quando o ativo básico V (paga 
dividendos) segue um MGB 

 

 Substituindo a Equação 64 no termo dF da Equação 63, podemos obter a equação do 

retorno da carteira, conforme abaixo, que nos permitirá calcular o valor de n para deixá-la 

livre de risco. Note que, nesta equação, o único termo estocástico é o dV e, portanto, para 

eliminar o risco da carteira devemos escolher n de maneira que esta parcela seja eliminada. 

Com n = ∂F/∂V temos que o multiplicador de dV é igual a zero, eliminando esta parcela da 

equação e deixando a carteira livre de risco. Note que o n adequado (Delta-Hedge) foi o 

mesmo encontrado no tempo discreto, conforme a Equação 20.  
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Equação 65 - Retorno da carteira livre de risco Φ para o cálculo de n adequado (derivativo F não paga 
dividendos; V paga dividendos e segue MGB) 

 

 Considerando o Delta-Hedge na equação anterior, encontramos a EDP do derivativo, 

conforme explicitado e reorganizado abaixo. Vale lembrar que, neste exemplo, trata-se de um 

derivativo que não paga dividendos e de um ativo básico que paga dividendos e que segue um 

MGB. 
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Equação 66 - EDP do derivativo F (não paga dividendos) com V (paga dividendos) seguindo MGB (Black 
& Scholes & Merton) 

 

 A EDP acima é a mesma que foi utilizada no trabalho de Black & Scholes & Merton, 

sendo importante destacar que a mesma não faz nenhuma distinção sobre a aplicação a 

Opções de Compra ou de Venda, nem se são americanas ou européias. De fato, a EDP é válida 

para todos os casos e esta distinção será refletida nas condições de contorno. Abaixo estão 

explicitadas as condições de contorno das Opções de Compra e de Venda americanas, sendo 

que, para o caso de opções européias, apenas as duas primeiras condições são necessárias: 

� Barreira Absorvente do MGB: V = 0 ⇒F(0,t) = 0;  

� Payoff no Vencimento: No caso de Opção de Compra, temos que F(V,T) = 

Máx[VT – K;0] e, no caso de Opção de Venda, temos que F(V,T) = Máx[K – 
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VT;0], sendo V o valor do ativo básico, K o preço de exercício da opção e T a data 

de expiração da opção; 

� Continuidade: No caso de Opção de Compra, temos que F(V*,t) = V* – K e, no 

caso de Opção de Venda, temos que F(V*,t) = K – V*, sendo V* o gatilho de 

exercício da opção onde a decisão recomendada seria de exercício imediato da 

mesma; 

� Contato Suave: 
1),( * =

∂
∂

tV
V

F

. 

 A primeira condição é decorrente da barreira absorvente do MGB quando V=0, 

mencionada na seção 2.4.1.1. Uma vez que, neste caso, a probabilidade do valor de V sair de 

zero é nula, temos que o valor de F também deverá ser zero, caso contrário haveria 

oportunidade de arbitragem.  A segunda condição indica o que ocorre na expiração, ou seja, o 

payoff da opção no vencimento, conforme a Equação 4 e a Equação 7. A terceira condição é a 

que garante a Continuidade (value matching) no exercício antecipado, sendo o valor do 

derivativo F (valor da espera) igual ao valor do payoff de exercício do derivativo no gatilho 

V*, t∀ . A última condição é a de Contato Suave (smooth pasting) no gatilho, que garante que 

as derivadas do valor da espera e do valor de exercício imediato são iguais no gatilho V*, ou 

seja, no ponto de exercício ótimo, a curva do valor da opção F é tangente à curva do payoff. 

Esta última condição de contorno é uma condição suficiente, mas não necessária (método 

binomial, por exemplo, não utiliza esta condição), para o ótimo. 

 Vale destacar que a EDP da Equação 66, combinada às condições de contorno 

descritas acima, não possui solução analítica. De fato, a fórmula de Black & Scholes & 

Merton é a solução analítica da opção européia (Equação 8) e não da americana. Para 

contornar este problema, devemos utilizar métodos numéricos ou aproximações analíticas. 

Dentre os métodos numéricos, podemos destacar as Árvores Binomiais para Múltiplos 

Períodos (abordadas na seção 2.3.3), a Simulação de Monte Carlo e as Diferenças Finitas 

(ambos serão abordados em seções subseqüentes). Dentre as aproximações analíticas, 

podemos destacar a de Barone-Adesi & Whaley (1987), que é a mais popular, e a de 

Bjerksund & Stensland (1993), que se apresenta como mais precisa para tempos de expiração 

grandes. 
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 Apesar do exemplo anterior não apresentar solução analítica, podemos obter uma 

solução analítica quando o tempo de expiração é infinito (opção perpétua). Esta solução 

também pode ser utilizada como solução aproximada para OR que não são perpétuas, mas que 

possuem data de expiração muito longa. Neste caso, o valor do derivativo passa a não 

depender do tempo (∂F/∂t = 0, pois postergar o exercício da opção gera uma nova opção 

perpétua), levando a EDP da Equação 66 a uma Equação Diferencial Ordinária (EDO), 

conforme explicitada abaixo. 
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Equação 67 - Equação Diferencial Ordinária de uma opção F perpétua (ativo básico V segue MGB) 

 

 Neste caso, as condições de contorno da OR são definidas conforme abaixo, entre as 

quais não há necessidade da condição de contorno do payoff no vencimento, pois a opção é 

perpétua: 

� Barreira Absorvente do MGB: V = 0 ⇒  F(0,t) = 0;  

� Continuidade: F(V*,t) = V* – I; 

� Contato Suave: 
1),( * =

∂
∂

tV
V

F

. 

 A solução analítica da EDO é do tipo F = AVβ, sendo A e β constantes. Substituindo 

esta equação na EDO (Equação 67), obtemos a seguinte equação quadrática característica: 

(1/2)σ2
β(β-1) + (r – δ)β – r = 0. Esta equação possui duas raízes explicitadas abaixo (β1 > 1 e 

β2 < 0), levando a solução analítica para do tipo F = A1V
β1 + A2V

β2. 
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Equação 68- Constantes β1 e β2 da solução analítica do tipo F = A1V
β1 + A2V

β2 (V segue MGB) 

 



 

 
 

71 

 Para obter as constantes A1 e A2, devem ser analisadas as condições de contorno. 

Neste exemplo, pela condição de contorno da barreira absorvente do MGB podemos concluir 

que A2 = 0, pois, caso contrário, quando V → 0, F → ∞ ao invés de zero, pois β2 < 0. 

Substituindo a solução F = A1V
β1 (lembre que, neste exemplo, A2 = 0) na segunda 

(continuidade) e na terceira (contato suave) condições de contorno, obtemos o valor de V* e 

de A1, conforme as próximas equações. Vale destacar que a função F = AVβ é uma função 

potência convexa (com A positivo), fazendo com que, pela desigualdade de Jensen (seção 

2.2.1), o valor do derivativo aumente com um aumento na incerteza do ativo básico 

(volatilidade, σ). 
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Equação 69 - Gatilho da solução analítica do tipo F = A1V
β1 + 0Vβ2 (V segue MGB) 
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Equação 70 - Constante A1 da solução analítica do tipo F = A1V
β1 + 0Vβ2 (V segue MGB) 

 

 Existem também casos em que o derivativo apresenta fluxo de caixa, como, por 

exemplo, uma opção real de investir em um projeto para desenvolver um terreno urbano 

ocioso, no qual existe taxação (c) para terrenos ociosos. Neste caso, o derivativo F possui um 

fluxo de caixa no valor de -cdt (negativo). Neste caso, o retorno da carteira livre de risco (Φ) 

ficaria r(F – nV)dt = (dF – cdt) – n(dV + δVdt). Utilizando o Lema de Itô, podemos encontrar 

a EDP que, quando a opção é perpétua, torna-se uma EDO não-homogênea (-c é o termo não-

homogêneo) conforme a expressão abaixo. 
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Equação 71 - Equação Diferencial Ordinária não-homogênea de uma opção F perpétua com fluxo de caixa 
(ativo básico V segue MGB) 

 

 Para resolver a EDO acima, temos que a solução total é composta pela soma da 

solução particular (parte não-homogênea, -c) com a solução geral (parte homogênea). A 

solução geral é do tipo F(V) = AVβ (é solução apenas a parte homogênea da EDO), enquanto 
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que a solução particular (não ótima) é -c/r (é solução de toda EDO), que significa esperar 

eternamente. Note também que, neste exemplo, a condição de contorno da barreira absorvente 

do MGB passa a ser V = 0 ⇒  F(0,t) = -c/r, pois caso não se desenvolva o terreno, será paga a 

taxação sobre terrenos ociosos eternamente. Mesmo assim, pode ser observado que o termo 

em Vβ2 será zero para atender a primeira condição de contorno. Portanto, temos que o valor da 

opção é F(V) = A1V
β1 – c/r (soma da solução geral com a solução particular). Substituindo 

esta equação nas condições de contorno de continuidade e de suavidade, obtemos as equações 

seguintes para o valor de V* e de A1. Vale destacar que a equação quadrática característica é 

obtida substituindo a solução geral apenas na parte homogênea da EDO, resultando, portanto 

na Equação 68. 
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Equação 72 - Gatilho da solução analítica do tipo F = A1V
β1 – c/r (F com fluxo de caixa e V segue MGB) 
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Equação 73 - Constante K da solução analítica do tipo F = A1V
β1 (F com fluxo de caixa e V segue MGB) 

 

 Outro exemplo é quando o ativo básico segue um processo de Difusão (MGB, por 

exemplo) com Saltos (de Poisson, por exemplo). Neste caso, o n encontrado anteriormente (n 

= ∂F/∂V) elimina o risco do processo de difusão, mas não elimina o risco do processo de 

saltos. De fato, quando há um salto no ativo básico (φV), é gerado um salto de tamanho 

diferente no derivativo (F(φV,t) -  F(V,t)) e, por conseqüência é gerado outro salto diferente 

na carteira Φ (dΦsaltos = [F(φV,t) -  F(V,t) – n φV]dq), sendo que o n = ∂F/∂V não elimina o 

termo estocástico dq. Neste caso, conforme já mencionado, a alternativa é assumir que os 

saltos não são correlacionados com a economia (prêmio de risco zero), de maneira a atribuir 

retorno livre de risco ao portfólio e trabalhar com o valor esperado dos saltos. Vale destacar 

que se o processo fosse de Saltos de Poisson puros (sem o processo de difusão) e de tamanho 

determinístico, poderíamos calcular o n que elimina o termo dq da carteira, tornando-a livre 

de risco. 
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2.4.2.3. Outros Métodos 

 

 Outra maneira de calcular o valor de um derivativo é através da Programação 

Dinâmica, que consiste em dividir a seqüência de decisões na decisão imediata (exercer a OR, 

investindo no projeto) e em uma função valor que contém as conseqüências das decisões 

posteriores. Quando estamos trabalhando com um horizonte finito de tempo, devemos utilizar 

a otimização tradicional (Máx[V – I;0]) no último período (T) e este resultado é a função 

valor para a decisão imediatamente anterior (T – 1), que, por sua vez, torna-se função valor 

para a antepenúltima decisão (T – 2) e assim sucessivamente até chegarmos em t = 0 

(trabalha-se backwards). Quando estamos avaliando uma opção perpétua (horizonte infinito), 

as decisões são exatamente iguais às decisões anteriores, com F não dependendo de t. Neste 

caso, é comum conseguirmos calcular soluções analíticas conforme a verificada na seção 

anterior. 

 O caso particular da Programação Dinâmica, quando estamos avaliando decisões 

binárias em cada período sobre exercer ou não a opção, gera a equação seguinte (caso 

particular da equação fundamental de Bellman) para o valor do derivativo. Neste caso, 

podemos denominar este problema como de parada ótima, no qual parar significa parar de 

aguardar e exercer a opção, capturando o seu payoff (Ω(Vt)). Caso no período corrente não 

seja exercida a opção, no período seguinte, existirá outro problema de decisão binária sobre 

exercer ou não a opção, sendo que o termo πt(Vt) representa o fluxo de caixa obtido do 

derivativo quando o mesmo paga dividendos e ρ corresponde à taxa de desconto exógena, 

ajustada ao risco do derivativo. 
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Equação 74 - Caso particular da equação fundamental de Bellman 

 

 Ainda neste exemplo, temos que a EDP desejada é válida para a região de continuação 

(segundo termo da equação anterior), enquanto que na região de parada, são as condições de 

contorno que determinarão o valor de F. Aplicando o Lema de Itô, conseguimos calcular a 

EDP explicitada abaixo, quando o ativo básico segue um MGB e F não paga dividendos. De 
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fato, este método (com processo estocástico real e taxa de desconto exógena ρ) gera 

exatamente o mesmo resultado obtido pelo método dos ativos contingentes (Contingent 

Claims) quando se trabalha com o processo estocástico neutro ao risco, ou seja, substituindo α 

por r – δ e ρ por r, conforme a Equação 66. 
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Equação 75 - EDP do derivativo F (não paga dividendos) com V seguindo MGB (Programação Dinâmica) 

 

 Outro método é o Integral de Otimização, que utiliza métodos tradicionais de 

otimização, o valor esperado do fator de desconto estocástico e não utiliza a EDP do 

derivativo. Baseado no tempo (t*) que a variável estocástica leva para tocar o gatilho (first 

hitting time, muito útil no planejamento de um portfólio, pois indica o tempo esperado para 

determinado projeto, que não está Deep-in-the-Money, atingir a Curva de Gatilhos), é 

calculado o valor esperado do desconto estocástico (neutro ao risco): EQ[e-rt*]. Vale lembrar 

que, pela Desigualdade de Jensen, temos que E[e-rt*] > e-rE[t*] . Quando o ativo básico segue um 

MGB, temos que o valor esperado do fator de desconto estocástico é dado pela fórmula 

abaixo, onde V0 < V* e β1 é dado pela Equação 68. 
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Equação 76 - Valor esperado do fator de desconto estocástico (V segue MGB) 

 

 Para resolvermos o problema, devemos utilizar o método de otimização tradicional, 

conforme expresso na equação abaixo, para uma OR (F) de investir em um projeto (V), onde 

podemos simplificar a notação de E[e-rt] para D(V0,V
*), ou seja, o valor esperado do fator de 

desconto estocástico até o valor corrente do projeto (V0) atingir o gatilho (V*). Em palavras, o 

problema de otimização se resume a esperar até o primeiro instante t*, que faz com o que o 

projeto possua um valor V* robusto o suficiente para executar o investimento. Ou seja, 

administrar o trade-off entre aguardar por um valor de V alto o suficiente para ser robusto 

(Deep-in-the-Money) e o fator e-rt que penaliza cada vez mais o valor do projeto com o passar 

do tempo. 
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Equação 77 - Problema de otimização do Método Integral 

 

 De maneira a solucionar o problema de otimização acima, devemos calcular a derivada 

parcial do valor do derivativo (F) em relação ao valor do ativo básico (V) e igualá-la a zero 

em V = V* (condição de primeira ordem, ∂F/∂V = 0 no gatilho V*), resultando na equação 

abaixo. O primeiro termo é dado pela Equação 76 e o segundo é a derivada do mesmo com 

relação a V. Substituindo estes valores na Equação 78, obtemos exatamente o mesmo valor 

encontrado na Equação 69 para o gatilho V*. Substituindo o valor do gatilho V* e o valor da 

Equação 76 na Equação 77, obtemos o valor do derivativo expressado na Equação 79. 
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Equação 78 - Condição da primeira ordem (Método Integral) 
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Equação 79 - Valor do derivativo F (Método Integral) 

 

 Mais uma alternativa para calcular o valor do derivativo é utilizar o Método 

Evolucionário através de algoritmos genéticos. A idéia central desta metodologia é utilizar a 

teoria evolucionária de Darwin para evoluir regras de decisão (Curvas de Gatilho) até chegar 

próximo do valor ótimo. Através de algoritmos genéticos é gerada uma regra para o exercício 

da opção (V/I)*(t) que permitirá traçar uma Curva de Gatilhos. De posse desta curva, as 

incertezas (em V/I) são simuladas (de maneira neutra ao risco) através de Simulações de 

Monte Carlo, de forma que, quando o valor normalizado do projeto atinge o gatilho, a opção é 

exercida. Após a realização das n iterações, a regra de decisão é avaliada considerando o valor 

gerado para a opção, conforme a equação abaixo.  
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Equação 80 - Valor do derivativo após n iterações (Método Evolucionário) 
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 Utilizando operadores genéticos (cruzamento e mutação das regras de decisão) novas 

curvas de gatilho são geradas e o ciclo é repetido sucessivamente. Esta evolução das decisões 

irá gerar valores cada vez mais próximos do ótimo e a regra de parada pode ser dada através 

de tempo computacional.  

 A vantagem desta metodologia é que se trata de uma abordagem direta, não havendo a 

necessidade de trabalhar com fórmulas de maneira backwards que são mais complexas em 

termos matemáticos. Uma desvantagem, que com a evolução tecnológica se torna menos 

importante a cada dia, é a necessidade de recursos computacionais robustos para reduzir o 

tempo das simulações e dos cruzamentos genéticos para se chegar a uma solução próxima do 

ótimo. 

 Quando não existe solução analítica, conforme mencionado na seção 2.4.2.2, o método 

das Diferenças Finitas pode ser utilizado. Este método irá aproximar a EDP do derivativo 

através de discretizações (equações de diferenças) dos diferenciais, que serão resolvidas 

iterativamente. Vale destacar que o método Binomial, abordado anteriormente, também 

resolve a valoração do derivativo através de aproximações, entretanto, a diferença central 

entre estes dois métodos é que, enquanto o método das Diferenças Finitas busca aproximar a 

EDP, o método Binomial busca aproximar diretamente o processo estocástico (cenários de 

subida e descida considerados). Apesar deste método não ser estritamente em tempo contínuo, 

o mesmo será abordado nesta seção, pois é decorrente de uma discretização da EDP (tempo 

contínuo). 

 Para aplicar o método das Diferenças Finitas (explícitas) a uma opção F de investir em 

um projeto V (segue MGB) com prazo legal T (opção americana de compra), por exemplo, 

devemos montar um grid para discretizar V e t, no qual teremos que V = i∆V e t = j∆t, sendo i 

= 1, 2,..., m (m = VMáx/∆V) e j = 1, 2,..., n (n = T/∆T). Neste contexto, o gatilho é definido por 

uma função V* j = V*(j∆t) e o valor do derivativo por uma função F = F(i∆V,j∆t). Vale 

destacar que é recomendável utilizar uma discretização do tempo (∆t) bem menor que a 

discretização do valor do ativo básico (∆V) para conseguir estabilidade e convergência para a 

solução real (∆t ≤ [∆V] 2/2). Uma alternativa para as equações de diferenças para aproximar os 

diferenciais da EDP (Equação 66) pode ser verificada nas equações abaixo. 
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Equação 81 - Equações de diferenças para aproximar as derivadas parciais da EDP 

 

 Substituindo as equações de diferenças na EDP, obtemos a equação abaixo para 

expressar o valor do derivativo, onde pu representa o peso do valor futuro do derivativo no 

caso dele subir (pu = [1/2][σ2i2 + i(r – δ)]∆t), pm para o caso dele permanecer no mesmo 

patamar (pm = 1 – σ2i2∆t) e pd para o caso dele cair (pd = [1/2][σ2i2 – i(r – δ)]∆t). Estes pesos 

também podem ser interpretados como uma probabilidade (pu + pm + pd = 1), fazendo com 

que esta metodologia seja similar a um modelo Trinomial. De fato, tanto o modelo Trinomial 

quanto o modelo Binomial são casos específicos do método de Diferenças Finitas. 
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Equação 82 - Valor do derivativo F (Diferenças Finitas) 

 

 Este método trabalha de trás para frente (backwards), sendo, portanto, necessário 

calcular o valor do derivativo e do gatilho no instante final (t = T). Neste instante, temos que 

F(V,T) = Máx{V(T) – I;0} e que V*(T) = I. No instante imediatamente anterior (t = T – 1), é 

utilizada a Equação 82 para calcular o valor de F(V,T – 1) de maneira a poder compará-lo 

com o caso de exercício V(T – 1) – I e descobrir o correto valor da opção neste instante 

(máximo entre estes dois valores). Para determinar o valor do gatilho neste instante, o 

algoritmo irá realizar uma varredura em i para buscar os valores de V vizinhos onde ocorre a 

mudança na decisão, ou seja, Fj,i(T – 1) deixa de ser maior que V(T- 1) – I levando ao 

exercício da opção. Este ciclo é repetido backwards até o instante t = 0, de forma a obter o 

valor corrente do derivativo. 

 

2.4.2.4. Curva de Gatilhos 
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 Conforme visto nas seções anteriores, podemos resolver a EDP do derivativo, sob as 

condições de contorno, através de uma solução analítica, através de métodos numéricos ou 

através de aproximações analíticas. Ao solucionar a EDP, podemos calcular não somente o 

valor do derivativo F, mas também a curva de gatilhos que é de suma importância no caso das 

OR. 

 Conforme já comentado, a Curva de Gatilhos irá explicitar a regra ótima para a tomada 

de decisão sobre o exercício da OR. A figura abaixo ilustra um exemplo de uma Curva de 

Gatilhos, onde o derivativo (F) pode ser considerado como sendo uma opção de investir em 

um projeto de investimento, cujo tempo para expiração da opção é de dois anos. Neste caso, V 

representa o valor presente do benefício do projeto gerado pela receita operacional líquida de 

custos operacionais e impostos, I representa o valor presente dos investimentos líquidos dos 

benefícios fiscais e V* representa o gatilho para o exercício imediato da opção. Enquanto que 

a regra tradicional do Fluxo de Caixa Descontado (FCD) recomenda investir quando o VPL é 

positivo (V / I > 1, conforme a reta sólida azul), a Curva de Gatilhos compara o valor do 

exercício imediato (V) com o benefício da espera (F), definindo duas regiões: região de espera 

(F > V), abaixo da curva sólida vermelha e região de exercício imediato (F < V), acima da 

curva sólida vermelha.  
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Figura 8 - Exemplo de Curva de Gatilhos com sua respectiva regra de decisão 

 

 No ponto 1 da figura acima, temos um exemplo de projeto cujo VPL é positivo (V > I), 

que, entretanto, ainda não está robusto o suficiente para o exercício, pois o valor do mesmo 

ainda é inferior ao benefício da espera (F > V), ou seja, a opção ainda não está Deep-in-the-
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Money. O ponto 2 exemplifica um caso no qual o projeto não somente apresenta VPL 

positivo, como também está robusto para o exercício imediato (Deep-in-the-Money), pois o 

valor do projeto supera o benefício da espera (V > F). A curva tracejada, que liga o ponto 1 ao 

ponto 3, representa a evolução temporal do valor do projeto original (ponto 1), até o momento 

em que o mesmo coincide com a Curva de Gatilhos (em t = 1,2 ano), justificando o exercício 

imediato (F = V = V*). No ponto 4 e no ponto 5 a regra do FCD e da Curva de Gatilhos são as 

mesmas, pois o VPL é negativo no primeiro caso (ponto 4), fazendo com que a orientação seja 

de não investir (aguardar) e, no segundo caso (ponto 5), temos que a opção torna-se do tipo 

agora-ou-nunca na data de expiração, não havendo mais vantagem em aguardar (F = V = V*). 

 É importante destacar que nem sempre a Curva de Gatilhos é contínua conforme 

ilustrado na figura anterior. De fato, ela somente pode ser descontínua na data de expiração (t 

= T) e quando a taxa de juros livre de risco é maior que a taxa de dividendos (r > δ). Este fato 

ocorre, pois temos que o limite do valor do gatilho, para uma Opção de Compra americana, 

perto da data de expiração é dado pela equação abaixo, onde S é o valor do ativo básico e K é 

o preço de exercício. Neste sentido, se r ≤ δ não há descontinuidade e a opção será exercida 

somente se o payoff foi positivo (S > I). Entretanto, quando r > δ ocorre descontinuidade, pois 

a opção somente será exercida se o ganho local for não negativo, ou seja, δS ≥ rI. Em 

palavras, a opção somente será exercida se o ganho local por obter o ativo básico (δS) superar 

os rendimentos gerados pela postergação do pagamento do preço de exercício (rK). 
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Equação 83 - Gatilho próximo da expiração (Opção de Compra americana) 

 

2.4.3.  Simulação de Monte Carlo 

 

2.4.3.1. O Método de Monte Carlo 

 

 Uma maneira bastante simples e flexível para calcular o valor dos derivativos é através 

de Simulações de Monte Carlo. Neste método, não é necessário encontrar a EDP do 
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derivativo, pois é realizada a simulação direta dos processos estocásticos que representam as 

incertezas do ativo básico e do derivativo. 

 Para realizar a simulação de Monte Carlo, devemos especificar as distribuições das 

variáveis de entrada (inputs) que serão simuladas, com as suas respectivas correlações. Em 

seguida, são amostradas as distribuições destas variáveis de maneira a permitir que, através de 

operações matemáticas, possa ser calculado o resultado gerado (outputs) por estas amostras. 

Este ciclo é repetido por n iterações, de modo a gerar N resultados, que serão utilizados para 

calcular estatísticas relevantes como a média da distribuição dos outputs.  

 Tomando uma opção de compra européia como exemplo, temos que o valor da opção é 

dado pela equação C0 = e-rTEQ[Máx( TV
~

 – I;0)|V0], onde é utilizada a expectativa neutra ao 

risco para poder utilizar a taxa juros livre de risco para trazer o valor da opção no vencimento 

ao seu valor presente. Caso a distribuição de probabilidade do valor do ativo básico seja uma 

distribuição contínua, o valor esperado da opção é dado pela integral abaixo, onde pQ(VT|V0) 

representa a densidade de probabilidade neutra ao risco do valor do ativo básico. Vale lembrar 

que, conforme apresentado na seção 2.4.1.3, para simular o processo neutro ao risco, basta 

subtrair o prêmio de risco do processo estocástico (α – π = r – δ).  

∫
∞

− −=
0

00 )()0;
~

( TT
Q

T
rT dVVVpIVMáxeC  

Equação 84 - Valor da opção de compra européia, com densidade de probabilidade neutra ao risco do 
ativo básico dada por pQ 

 

 Neste contexto, a distribuição neutra ao risco do ativo básico é simulada e, a cada 

amostra i de V, é aplicada a regra do payoff da opção (Máx[VT – I;0]) para calcular o valor do 

derivativo no vencimento e trazê-lo a valor presente utilizando a taxa de juros livre de risco. 

Após n iterações equiprováveis, o valor do derivativo é dado pela média aritmética de todas as 

amostras, pois, pela lei dos grandes números, quando o número de iterações é grande, há 

convergência entre a média da distribuição teórica e a obtida na simulação. De fato, quando 

utilizamos simulação de Monte Carlo, a mesma apresenta um erro teórico da ordem de n-0,5, o 

que significa que, para reduzir o erro em 100 vezes, devemos aumentar o número de iterações 

em 10.000 vezes. 
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 Apesar de utilizarmos a simulação neutra ao risco para calcular o valor do derivativo, a 

simulação real possui diversas aplicações como, por exemplo, calcular a probabilidade de 

exercício de uma opção ou o tempo esperado para o exercício. Vale também destacar que, 

para calcular o valor do ativo básico, podemos utilizar tanto o processo neutro ao risco quanto 

o processo real. Para tal, é necessário utilizar, como taxa de desconto, a taxa de juros livre de 

risco quando estiver simulando o processo neutro ao risco e a taxa de desconto ajustada ao 

risco do ativo básico (µ) quando estiver simulando o processo real. 

 

2.4.3.2. Discretização e Processos Correlacionados 

 

 Para simular o processo estocástico (seja neutro ao risco ou real), devemos discretizar 

o processo contínuo. A maneira mais simples para tal é utilizar a discretização de Euler de 1ª 

ordem, conforme a equação abaixo, aplicada a um MGB neutro ao risco. Para simular os 

valores do ativo básico, partimos do valor corrente do mesmo (V0) e amostramos uma 

distribuição normal com média zero e variância um (∆z = N(0;1)(∆t)1/2), de maneira a obter os 

valores de V subseqüentes.  

zVtVrVVV t ∆+∆−=−=∆ 000 )( σδ  

Equação 85 - Discretização de Euler de 1ª ordem (ativo básico V segue MGB) 

 

 A discretização de Euler de 1ª ordem apresenta erro de discretização de ordem ∆t, mas 

existem discretizações que são exatas. De fato, podemos transformar o MGB em um MAB e 

aplicar a discretização de Euler de 1ª ordem, que é exata quando aplicada a um MAB. Esta 

modificação é realizada através de uma transformação logarítmica, ou seja, considerando, por 

exemplo, o logaritmo dos preços (P): p = ln[P]. Desta forma, aplicando o Lema de Itô, temos 

que o processo estocástico é definido como dp = dln[P] = (r – δ – σ2/2)dt + σN(0;1)(dt)1/2 e a 

aplicação da discretização de Euler de 1ª ordem passa a ser exata: ∆p = (r – δ – σ2/2)∆t + 

σN(0;1)(∆t)1/2. Como conseqüência, para simular a série de preços, basta amostrar a N(0;1) e 
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aplicar nas equações abaixo. Vale lembrar novamente que, para a valoração do derivativo, 

deve ser utilizada a simulação do processo neutro ao risco e, para o cálculo da probabilidade 

de exercício e do tempo de exercício da opção, deve ser utilizada a simulação real. 
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Equação 86 - Discretização exata do MGB real (transformado em MAB) 
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Equação 87 - Discretização exata do MGB neutro ao risco (transformado em MAB) 

 

 Assim como o MGB (transformado em MAB), o MRM (Equação 35) também possui 

discretização exata, que é dada pelas equações abaixo (processo real e processo neutro ao 

risco, respectivamente), onde µ representa a taxa de desconto ajustada ao risco do ativo 

básico. 
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Equação 88 - Discretização exata do MRM aritmético neutro ao risco 
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Equação 89 - Discretização exata do MRM aritmético real 

 

 Para simular variáveis aleatórias que possuem dependência, precisamos relacionar os 

diversos processos estocásticos a serem simulados. Quando estamos trabalhando com MGB 

ou MRM, com retornos possuindo distribuição normal, podemos utilizar o coeficiente de 

correlação ρxy para inserir esta dependência na simulação. Neste caso, quando duas variáveis 

aleatórias (X e Y) possuem correlação ρxy entre si, devemos amostrar duas N(0;1) 

independentes, xε  e wε , de maneira a utilizar a primeira (xε ) na equação de discretização da 

variável aleatória X. Para gerar a normal a ser utilizada na variável aleatória Y (yε ) será 

necessário realizar a decomposição de Cholesky, conforme a equação abaixo.  
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21 xywxxyy ρεερε −+=  

Equação 90 - Decomposição de Cholesky para duas variáveis aleatórias correlacionadas 

 

 É importante destacar que esta correlação entre as normais é considerada para o 

mesmo instante t nos diferentes processos, ou seja, significa que, se houve algum evento no 

instante t que impactou uma variável aleatória, a outra é impactada neste mesmo instante t, de 

acordo com a correlação entre as variáveis. 

 

2.4.3.3. Método Marketed Asset Disclaimer Modificado (Volatilidade Agregada) 

 

 Quando estamos trabalhando com opções americanas com múltiplas fontes de 

incerteza, podemos agregar todas estas incertezas na variável V (valor do ativo básico), de 

maneira a reduzir a dimensionalidade do problema, calculando a volatilidade agregada do 

projeto através de simulações de Monte Carlo. Este método é denominado de Marketed Asset 

Disclaimer (MAD) e foi introduzido por Copeland & Antikarov (2001). O método 

originalmente proposto apresenta algumas inconsistências e complexidades desnecessárias 

sendo que, por conta disso, será apresentada uma proposta modificada (MAD modificado). 

 Uma premissa considerada é que o valor presente do projeto (sem flexibilidade) V é a 

melhor estimativa não tendenciosa para o valor do ativo básico do derivativo F (projeto com 

flexibilidade). Neste contexto, podemos trabalhar com os modelos tradicionais de FCD para 

encontrar o valor corrente de V.  

 Outra premissa, baseada no teorema de Samuelson (1965), considera que, ainda que os 

componentes do fluxo de caixa do projeto (preços e demanda, por exemplo) possuam 

processos estocásticos distintos, o projeto segue um MGB de maneira agregada. Desta forma, 

podemos simular os processos estocásticos dos componentes do fluxo de caixa para o período 

seguinte ao corrente (t = 1), de maneira a encontrar a distribuição de probabilidade do valor de 

V em t = 1, que será, aproximadamente, uma distribuição lognormal. Quando é realizada a 

simulação do processo real, podemos encontrar o drift (α) e a volatilidade (σ) de V, aplicando 
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a Equação 32 e a Equação 33 à média e à variância da simulação de V. Quando é realizada a 

simulação do processo neutro ao risco, podemos substituir α por r – δ na Equação 32 e aplicá-

la à média da simulação de V para extrair a taxa de conveniência δ do projeto. Desta forma 

conseguimos encontrar todos os parâmetros do processo do ativo básico (α, σ e δ) para poder 

calcular o valor do derivativo F. 

 Entre as diferenças desta proposta (MAD modificado) com relação à original de 

Copeland & Antikarov (MAD), podemos destacar que a proposta original simula não somente 

o período imediatamente após o corrente (t = 1), como também todos os outros anos que 

compõem o fluxo de caixa do projeto. A proposta modificada é consistente e mais 

simplificada ao simular os parâmetros de mercado que compõem o fluxo de caixa apenas em t 

= 1 e calcular o valor esperado das variáveis estocásticas para os períodos subseqüentes. Neste 

contexto, o valor presente de V é calculado com o valor simulado de t = 1 e com os valores 

esperados (dado o sorteio em t = 1) de t > 1 até o final da vida útil do projeto. Outro ponto 

importante é que a proposta original do MAD não é consistente com a homogeneidade do 

MGB, na qual, se P segue um MGB e temos que V = kP (k é uma constante), então V também 

segue um MGB com a mesma volatilidade de P. De fato, neste caso (V = kP), o MAD original 

pode apresentar volatilidade do projeto (σV) maior que a volatilidade dos preços (σP). 

Adicionalmente, também vale destacar que, enquanto a proposta original calcula a 

distribuição normal do retorno logaritmo de V, podemos simular, diretamente e de forma mais 

simples, a distribuição lognormal de V. 
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3. DESCRIÇÃO DO CASO REAL 

 

 O caso real a ser estudado consiste em um projeto de investimento para monetizar 

reservas de gás natural em um país no exterior com acesso ao Oceano Pacífico, como, por 

exemplo, a Colômbia ou o Peru. Esta vantagem geográfica, associada ao potencial de 

descoberta de grandes volumes de gás natural, irá possibilitar a consideração da construção de 

uma Planta de Liquefação, que irá transformar gás natural seco em gás natural liquefeito 

(GNL). A vantagem deste processo é que ao liquefazer o gás, através da redução da 

temperatura e do aumento da pressão, conseguimos reduzir o volume original do gás em cerca 

de 600 vezes. Este fato gera o benefício de poder transportar, usualmente através de navios 

metaneiros1, um combustível com elevada densidade de energia, reduzindo seus custos 

logísticos e aumentando a possibilidade de colocação do produto em distintos mercados.  

 Neste exemplo, a empresa possui a concessão para a exploração de um bloco 

exploratório em terra (onshore), cujo contrato com o governo local lhe permite a exploração 

do potencial de recursos naturais por até sete anos e a explotação de suas jazidas em um 

período máximo de 30 anos. Este bloco possui denso mapeamento sísmico já realizado, 

motivo pelo qual não será necessária nova aquisição sísmica. A principal incerteza 

identificada é a existência ou não da acumulação, sendo que, dada a existência da acumulação, 

a incerteza com relação ao volume recuperável da descoberta é pouco relevante, ou seja, se o 

poço pioneiro for exitoso, a estimativa de volume recuperável apresenta boa precisão. 

 O projeto da construção da Planta de Liquefação, que é o foco desta dissertação, é 

contingente à determinação dos volumes descobertos, ou seja, o mesmo somente será 

desenvolvido se o projeto de Exploração e Produção (para descobrir os volumes) for bem 

sucedido. Mais especificamente, será selecionado um dos resultados possíveis do projeto de 

Exploração e Produção, que servirá de insumo para a determinação do projeto para a 

construção da Planta de Liquefação.  

 Neste contexto, a próxima seção irá abordar os pontos mais relevantes da avaliação de 

                                              
1 O navio metaneiro trata-se de um navio-tanque que irá realizar o transporte do GNL da planta de liquefação de 
gás natural ao terminal de regaseificação de gás natural liquefeito. Possui este nome pela predominância do 
metano (C3H4) na composição de sua carga, o GNL 
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Exploração e Produção, enquanto que, nas seções subseqüentes, será avaliado o projeto para a 

construção da Planta de Liquefação. 

 

3.1.  Exploração e Produção 

 

 Por não ser o foco desta dissertação, o detalhamento da avaliação do segmento de 

Exploração e Produção pode ser verificado no Apêndice A. Nesta seção serão reportados 

apenas os principais resultados obtidos. 

 No bloco exploratório concedido, foram identificados cinco prospectos2 independentes 

de gás natural: Prospecto A, Prospecto B, Prospecto C, Prospecto D e Prospecto E. A forma 

de calcular o valor do projeto completo de Exploração e Produção é através da resolução de 

uma árvore de decisão que considera todas possíveis combinações de sucesso e insucesso 

exploratório dos prospectos.  Uma vez que todos os prospectos apresentam Valor Monetário 

Esperado (VME, ver Equação 111, no Apêndice A) positivo e que a regra de decisão do 

método tradicional de fluxo de caixa descontado é de executar o projeto no caso de VME 

positivo, a Figura 9 e a Figura 10 ilustram esta árvore com a incerteza técnica considerada 

(probabilidade de sucesso exploratória). Para popular esta árvore, foi calculado o valor 

presente líquido no caso de sucesso exploratório (VPLsuc., ver Equação 110, no Apêndice A) 

de cada um dos prospectos e seu respectivo valor presente do capital em risco (investimento 

do poço pioneiro exploratório, VP(CR)). Os resultados obtidos seguem abaixo: 

� Prospecto A: VPLsuc. = 1141 MMUS$, VP(CR) de -73 MMUS$ e VME de 170 

MMUS$; 

� Prospecto B : VPLsuc. = 430 MMUS$, VP(CR) de -68 MMUS$ e VME de 57 

MMUS$; 

� Prospecto C : VPLsuc. = 278 MMUS$, VP(CR) de -47 MMUS$ e VME de 50 

                                              
2 Podemos entender prospecto como sendo uma acumulação potencial mapeada por geólogos e geofísicos, onde 
se estima, probabilisticamente, que exista uma acumulação comercial de óleo e/ou gás natural e que esteja pronta 
para ser perfurada. 
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MMUS$; 

� Prospecto D : VPLsuc. = 161 MMUS$, VP(CR) de -62 MMUS$ e VME de 16 

MMUS$; 

� Prospecto E: VPLsuc. = 104 MMUS$, VP(CR) de -68 MMUS$ e VME de 1 

MMUS$. 

 É importante ressaltar que, uma vez que os prospectos são independentes, isto é, o 

sucesso de um não influencia na probabilidade de sucesso do outro, poderíamos simplesmente 

somar os VMEs encontrados para obter o VME do projeto de Exploração e Produção como 

um todo. Entretanto, a maneira correta para o cálculo do VME do bloco é através da resolução 

da árvore de decisão ilustrada abaixo. Note que o valor encontrado de 293 MMUS$ é 

exatamente o mesmo obtido através da soma dos VMEs dos prospectos independentes. 
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161          2.010       60%
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293          40%  

Figura 9 – Metade superior (sucesso do Prospecto A) da árvore de decisão (Exploração e Produção) 
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Insucesso Prospecto E
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161          298          60%

Insucesso Prospecto E

30% 229          

Sucesso Prospecto C (68)           229          

278          153          40%

Sucesso Prospecto E

65% 179          

Insucesso Prospecto D 104          179          

(62)           76             60%

Insucesso Prospecto E

75% 7               

Insucesso Prospecto B (68)           7               

(68)           (74)           40%

Sucesso Prospecto E

35% 76             

Sucesso Prospecto D 104          76             

161          (27)           60%
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70% (96)           
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Sucesso Prospecto E

65% (146)         
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(62)           (249)         60%
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(318)         
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Figura 10– Metade inferior (insucesso do Prospecto A) da árvore de decisão (Exploração e Produção) 
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 Adicionalmente, podemos verificar que existem trinta e dois (25 = 32) casos distintos 

com sua respectiva probabilidade de ocorrência dada pelo produtório da probabilidade de 

sucesso ou insucesso exploratório (a depender da situação do prospecto no caso considerado) 

de cada um dos cinco prospectos conforme ilustrado na tabela abaixo. De posse desta 

distribuição de freqüência, podemos calcular o valor esperado de todos os componentes do 

fluxo de caixa líquido do projeto completo de Exploração e Produção. 

Tabela 1 - Freqüência de todos os casos considerados na avaliação (Exploração e Produção) 

 

 Na próxima figura, podemos visualizar a produção disponível para a venda de todos os 

trinta e dois casos. Ao se observar a curva média, fica explícita a relevância da incerteza com 

relação à probabilidade de sucesso do poço pioneiro, que desloca o valor esperado da 

produção para valores bem abaixo dos casos mais exitosos. 
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Figura 11 – Produção de todos os casos considerados na avaliação 

 

 Nas duas figuras seguintes, podemos observar novamente a importância da incerteza 

quanto à existência de acumulação. O caso P10%, ou seja, o que considera os menores 10% 

das ocorrências, apresenta nenhum volume de descoberta. De fato, temos que a probabilidade 

de todos os prospectos serem não exitosos é de 16% (caso número 32, da Tabela 1). O caso 

P90%, bastante acima da média considerada, nos dá indícios de que podem existir casos, com 

uma probabilidade relevante de ocorrência, que apresentem volumes recuperáveis 

expressivos, que justificariam o estudo sobre a viabilidade da Planta de Liquefação. 
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Figura 12 – Distribuição da freqüência de reservas descobertas considerada na avaliação 

 

Figura 13 – Casos de produção Máxima, P90, Média e P50 

 

 A mesma avaliação realizada para a produção pode ser considerada para os custos 

operacionais e para os investimentos. As duas figuras abaixo ilustram todos os casos 

considerados na avaliação. 
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Figura 14 – Custos operacionais de todos os casos considerados na avaliação 

 

 

Figura 15 - Investimentos de todos os casos considerados na avaliação 

 

3.2.  Planta de Liquefação 
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 Para a avaliação econômica do projeto de investimento para a construção da Planta de 

Liquefação, devemos levar em consideração os aspectos específicos de volumes, custos, 

investimentos e tributação referentes ao negócio de liquefação. Nesse sentido, serão 

apresentados, nas seções seguintes, os aspectos específicos do modelo econômico da Planta de 

Liquefação e os valores esperados dos componentes que irão gerar os fluxos de caixa. 

 Nesta avaliação, será tomado um caso específico dentre todos gerados pela 

combinação do sucesso ou do insucesso dos prospectos. Ou seja, iremos trabalhar com o 

cenário dado do volume descoberto de um caso, para calcularmos o valor da Planta de 

Liquefação. O caso escolhido será o número 7, da Tabela 1, na qual três dos cinco prospectos 

são exitosos: Sucesso Prospecto E; Insucesso Prospecto D; Insucesso Prospecto C; Sucesso 

Prospecto B; Sucesso Prospecto A.  

 

3.2.1. Volumes 

 

 O volume a ser considerado para a geração da receita será somente o volume de gás 

seco disponível para a venda, ou seja, após o processamento e respectivo encolhimento pela 

retirada dos condensados (ver avaliação Exploração e Produção, no Apêndice A). Desta 

forma, a freqüência do volume de gás seco é ilustrada conforme a figura abaixo. Note que 

estão sendo considerados volumes que de zero a 3,05 trilhões de pés cúbicos (tcf). Este 

volume descoberto é determinante na definição da dimensão da Planta de Liquefação 

necessária e na viabilidade econômica da mesma. 
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Figura 16 - Distribuição da freqüência do volume de gás seco descoberto considerado na avaliação 

  

 As duas figuras a seguir explicitam a produção de gás seco de todos os casos e do caso 

escolhido (número 7). Conforme pode ser visualizado, foi selecionado um caso de volume 

intermediário, que poderia justificar economicamente o investimento em uma Planta de 

Liquefação. 
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Figura 17 - Produção de gás seco disponível para venda do caso selecionado e de todos os casos 
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Produção Gás Seco Disponível (Caso #7)
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Figura 18 - Produção de gás seco disponível para venda do caso selecionado 

  

 Este caso apresenta um platô de produção na ordem de 11 milhões de metros cúbicos 

por dia (MMm³/dia), gerando um volume de 2,34 tcf. Foi selecionado este valor significativo, 

entretanto sabemos que os volumes poderiam ser ainda maiores (até 3,05 tcf).  

 Outro aspecto de impacto no volume é a consideração de que cerca de 8% do gás que 

entra na planta é consumido durante o processo de liquefação como gás combustível. Ou seja, 

para a receita, devemos considerar o volume de GNL que sai da planta com esta redução 

mencionada. Portanto, o volume total disponível para a venda após a liquefação é de 2,15 tcf. 

 

3.2.2. Investimentos 

 

 A composição do gás do nosso exemplo é de 92,08% Metano (CH4), 6,60% Etano 

(C2H6), 0,09% Propano (C3H8), 0,02% Butano (C4H10), 0,91% de Nitrogênio (N2) e 0,30% 

Dióxido de Carbono (CO2). Considerando a massa específica de cada um destes componentes, 

conseguimos calcular a massa específica do gás seco que é de 0,7274 kg/m³. Esta massa, 

associado ao volume produzido, gera a necessidade de investimentos em uma planta com a 

capacidade de 2,92 mil toneladas por ano (MTPA). O consumo de 8% do gás, já mencionado, 
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faz com que a capacidade efetiva da planta fique em 2,68 MTPA. 

 Neste contexto, são estimados investimentos necessários na ordem de 2.831 MMUS$. 

Investimentos estes compreendidos em Pré-tratamento do gás (276 MMUS$), Liquefação 

(810 MMUS$), Utilidades e Infra-Estrutura (756 MMUS$), Armazenagem (148 MMUS$), 

Facilidades de Carregamento (517 MMUS$) e Gerenciamento de Projeto e Outros (324 

MMUS$).  
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Figura 19 – Composição dos investimentos para a construção da Planta de Liquefação de 2,9 MTPA 

 

 A curva de desembolsos prevista segue a estimativa abaixo e tarda quatro anos, desde 

o início dos investimentos, para que a planta torne-se operativa. Vale destacar que os 

investimentos serão iniciados com um ano de defasagem, pois serão considerados apenas após 

a definição do volume descoberto, que ocorre após a conclusão da perfuração dos poços 

pioneiros (Ano zero, ver Apêndice A). 

Tabela 2 - Proporção temporal dos desembolsos necessários para a construção da Planta de Liquefação 

ANO -4 -3 -2 -1

Curva de investimento 5% 39% 43% 13%
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 A figura seguinte ilustra os desembolsos esperados necessários.  
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Figura 20 - Estimativa de investimentos na Planta de Liquefação de 2,9 MTPA 

 

3.2.3. Custos e Despesas 

 

 Para a definição dos custos e despesas da Planta de Liquefação, iremos considerar a 

premissa de 0,5 US$/MMBTU para os custos de liquefação e de 2 US$/MMBTU para os 

custos de aquisição do gás seco. Vale lembrar que este é o custo de oportunidade do projeto de 

Exploração e Produção (ver Apêndice A), que pode vender o gás no mercado interno por este 

valor. Caso o VPL da planta, considerando este custo de oportunidade, seja negativo, significa 

que é mais vantajoso deixar este volume no mercado interno a liquefazê-lo para exportar via 

GNL. Adicionalmente, serão considerados custos fixos de 1 MMUS$ por ano, a partir do 

início da operação da planta. 

 A figura abaixo ilustra o fluxo relacionado aos custos operacionais e à aquisição do 

gás seco. Note que os mesmos são iniciados e encerrados enquanto há produção de gás 

natural. 
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Figura 21 - Estimativa de custos e despesas da Planta de Liquefação (Caso #7) 

 

3.2.4. Tributação 

 

 No país de exemplo, a tributação no negócio de liquefação é distinta da considerada no 

negócio de Exploração e Produção de óleo e gás. Neste caso, a depreciação dos investimentos 

ocorre em linha reta durante dez anos. Adicionalmente, a alíquota de imposto à renda é de 

30% e é aplicável ao lucro gerado. Não há pagamento de royalties ou outras taxações. 

 

3.2.5. Mercado de GNL 

 

 Segundo informações contidas no relatório BP Statistical Review of World Energy do 

ano de 2011, o volume mundial de Gás Natural Liquefeito (GNL) comercializado em 2010 foi 

equivalente a 10,5 tcf, sendo demandado em maior quantidade pela Ásia-Pacífico (60%), 

seguido pela Europa-Eurásia (30%), América do Norte (7%) e pela América do Sul (3%). 

 O projeto ora considerado localiza-se em um país da América do Sul, banhado pelo 

Oceano Pacífico. Assim, em virtude do posicionamento geográfico do referido território, 
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identificam-se três grandes mercados potenciais para demandar seu GNL, quais sejam: 

América do Norte, América do Sul e Ásia.  Neste sentido, destaca-se que a América do Sul 

pode substituir a Europa como mercado demandante por dois principais motivos: 

� Preços: A forma de precificação do GNL na América do Sul, que será detalhado 

adiante, segue, em grande parte, a dinâmica de preços apresentada no mercado 

europeu. Assim, a menor distância do projeto para o mercado sul-americano faz 

com que os gastos com o transporte sejam inferiores aos necessários para o 

abastecimento da Europa, o que resulta em preços mais atrativos; 

� Volume Demandado: Apesar de corresponder, em 2010, a um volume de 3% do 

comercializado mundialmente, a magnitude do mercado da América do Sul (2,7 

tcf) é suficiente para absorver com sobras a totalidade da produção do projeto em 

avaliação (0,08 tcf/ano), sendo necessária tão somente a adequação de preços para 

que os mesmos tornem-se competitivos e, com isso, desloquem outros 

fornecedores. 

 Com o intuito de facilitar o entendimento acerca das considerações adotadas na 

modelagem dos preços do GNL nos diversos mercados potenciais, faz-se necessário, apesar de 

não ser o objetivo central desta dissertação, uma breve exposição das principais características 

de cada um dos referidos mercados.  

 

3.2.5.1. Mercado de GNL na América do Norte 

 

 Nesta região, o mercado dos Estados Unidos (EUA) destaca-se não só pela grande 

demanda de gás natural, como também pela intensa capacidade de ragaseificação. 

 Em relação à demanda, dados de 2010 do Energy Information Admnistration, apontam 

o consumo de 24 tcf de gás natural, sendo que deste total, 3,3 tcf são oriundos de importações. 

O gráfico a seguir demonstra que 0,4 tcf destas importações foram realizadas através de GNL. 
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Figura 22 - Importação de GNL nos Estados Unidos (Fonte: U.S. Energy Information Administration - 
U.S. Department of Energy's Office of Fossil Energy) 

 

 Já com respeito à capacidade de regaseificação, relatórios de companhias privadas 

indicam que a mesma é muito superior à demanda de GNL. Assim, a conjugação deste fator 

com a alta demanda por gás natural confere uma elevada liquidez ao mercado de GNL norte-

americano. 

 Por outro lado, apesar dos EUA possuírem contratos de suprimento de longo prazo 

com outros países, não há garantias de que a carga chegará ao mercado norte-americano, haja 

vista que inúmeros destes acordos possuem flexibilidade e alguns atores do mercado 

procuram oportunidade de arbitragem no Atlântico. De fato, tem-se que este mercado recebe 

grande quantidade de carga de GNL spot, principalmente no verão, quando a demanda 

européia é menor. 

 

3.2.5.2. Mercado de GNL na América do Sul 

 

 Chile, Argentina e Brasil são os principais mercados da América do Sul. 

 Em relação ao Chile, com exceção de uma produção de gás limitada no extremo sul do 

país, o suprimento da demanda de gás natural vem sendo realizado pela Argentina, através de 
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conexões de gasodutos. O consumo chileno de gás natural, no ano de 2004, alcançou a ordem 

de 23 MMm³/d, dos quais 19 MMm³/d foram oriundos de importações da Argentina.  

 Ocorre que, a partir deste período, restrições no mercado argentino diminuíram 

bruscamente as exportações de gás natural para o Chile, ao ponto de, no ano de 2010, o 

mercado chileno ter importado, em média, 1 MMm³/d deste país. Assim, a redução destas 

importações oriundas da Argentina permite que este déficit seja suprido através de importação 

de GNL (90% das importações em 2010). 

 Sobre a Argentina, este país possui um mercado interno de gás natural bastante 

desenvolvido, dependendo de importações da Bolívia e de GNL (49% das importações em 

2010).  Entretanto, no médio prazo, se considerarmos o declínio na produção doméstica de gás 

natural agravada por uma demanda crescente, temos como resultado a necessidade estrutural 

de importação de GNL em volumes cada vez maiores. 

 Por sua vez, no Brasil, com a construção de dois terminais de regaseificação (Baía de 

Guanabara e Pecém), este país passa a poder importar GNL de maneira flexível com o 

propósito de gerar eletricidade, através de termoelétricas a gás, em períodos de menor 

produção das hidroelétricas. Salienta-se que, como estes valores são bastante influenciados 

pelas condições climáticas do país, a demanda pode apresentar-se de maneira distinta da 

prevista, o que permite admitir a necessidade de importação de maiores volumes de GNL. 

 

3.2.5.3. Mercado de GNL na Ásia 

 

 Japão, Correia do Sul, China e Taiwan se destacam no mercado asiático. 

 O Japão é o país que mais importa GNL do mundo e, como exemplo, destaca-se que 

no ano de 2010 o país importou um volume de 3,3 tcf (31% do mercado mundial de GNL). O 

fato deste país não possuir uma produção doméstica expressiva, faz com que o mercado 

japonês de gás natural seja abastecido quase que unicamente com GNL, supridos, 

principalmente, através de contratos de fornecimentos de longo prazo, com o intuito de 

garantir a segurança no fornecimento do gás. Por outro lado, o Japão possui uma capacidade 
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de regaseificação bastante superior à requerida pelo mercado, o que demonstra uma elevada e 

eficiente disponibilidade de infra-estrutura 

 A Coréia do Sul é o segundo país importador de GNL do mundo, ficando atrás apenas 

do Japão. Este país também possui uma produção doméstica de gás natural inexpressiva. No 

ano de 2010, as importações sul-coreanas totalizaram aproximadamente 1,6 tcf. 

 Já em relação ao mercado chinês, destaca-se que o mesmo é muito complexo, haja 

vista que a produção doméstica é bastante expressiva, que há planos concretos de importação 

de países vizinhos e que a malha de gasodutos está em acelerada expansão. Assim, por se 

tratar de um mercado sem maturidade, cuja expansão depende de fatores como o aumento e 

ampliação da malha de gasodutos, sucesso na implementação de contratos de importação com 

territórios vizinhos, investimentos em Exploração & Produção, entre outros, fazer algum 

apontamento de longo prazo sobre a importação de GNL pela China está sujeito a imprecisões 

bastante elevadas. 

 Por fim, destaca-se que o Taiwan é totalmente dependente de importações de GNL 

para suprir o seu mercado de gás natural interno, que se refere à ordem de 0,5 tcf. 

 Ademais, outro ponto no mercado asiático que merece destaque é a questão da 

qualidade do GNL comprado. Os mercados do Atlântico e do Pacífico possuem uma indústria 

de GNL com padrões distintos de qualidade. Enquanto que no mercado do Atlântico 

predominam as cargas de gás pobre (metano praticamente puro ou com teor moderado de 

etano), no Pacífico o padrão é baseado em um gás mais rico, normalmente, com elevados 

teores de propano e butano. Assim sendo, esta diferença de padrões limita a comercialização 

de GNL entre as duas bacias. 

 A adoção de algumas medidas corretivas nos terminais de regaseificação, de modo a 

especificar o produto para o mercado local, aumenta a integração destes mercados. Entre elas, 

pode ser destacada a extração dos líquidos, a adição de propano ou até mesmo a mistura de 

diferentes cargas de GNL. Entretanto, estas medidas são limitadas. 

 Considerando o país objeto do presente estudo, que está posicionado geograficamente 

para suprir tanto os mercados do Pacífico (leste asiático), como do Atlântico (América do 

Norte e América do Sul), os líquidos serão extraídos na região produtora e destinados ao 
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mercado interno, ou seja, o GNL gerado pelo projeto será de padrão pobre, conforme 

explicitado na tabela abaixo, que apresenta a faixa de poder calorífico praticada em cada 

mercado. 

Tabela 3 - Poder calorífico praticado nos mercados e no Projeto 

Japão EUA 
América 
do Sul

Projeto

Poder Calorífico 
Mínimo. (MJ/m 3)

41,6 36,1 37

Poder Calorífico 
Máximo (MJ/m 3)

43,0 42,8 42,7
39,1

 

 

 Registra-se que, mesmo que os importadores asiáticos oferecessem um preço 

extremamente atrativo, para um GNL mais rico, a decisão de especificar o produto nestas 

condições, é impedida por dois principais fatores: 

� Não extrair os líquidos para consumo no mercado interno expõe o projeto a uma 

bastante provável intervenção política, com o objetivo de proibir a exportação de 

GNL em detrimento ao consumo do mercado interno destes líquidos; 

� Dificuldade na venda de cargas no mercado americano, que exige um gás mais 

pobre e que, inúmeras vezes, não oferece a infra-estrutura necessária para remoção 

de líquidos nos seus terminais de regaseificação. 

 Assim, em razão dos fatores acima expostos, somado à característica do mercado 

asiático de priorização de contratos de longo prazo, que impossibilitam a flexibilidade de 

atender a diferentes mercados, não será considerado este referido mercado na avaliação. 

 

3.2.5.4. Precificação nos Estados Unidos  

 

 Ultrapassados esses apontamentos iniciais e determinados os mercados potenciais a 

serem analisados no presente projeto (EUA e América do Sul), faz-se necessário uma breve 

análise acerca da dinâmica de formação de preços destas regiões. 
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 O mercado dos EUA tem como principais características a liberalização, a grande 

liquidez e o fácil acesso em virtude da disponibilidade de capacidade nos terminais. Assim, 

considerando este contexto, os preços do gás natural refletem as condições de oferta e 

demanda na região. 

 A principal referência de preços é o Henry Hub (preço do gás no hub físico de mesmo 

nome, na Louisiana, cujos contratos são negociados na bolsa de Nova Iorque – NYMEX). 

Ademais, registra-se que, devido ao alto nível de interconexão dutoviária, os preços em outras 

regiões (que não o hub em Louisiana) possuem alta correlação com o Henry Hub (HH) e, 

desta forma, o GNL compete tanto com a produção doméstica quanto com a importação por 

gasodutos do Canadá (competição gas-to-gas). Portanto, para precificar o GNL vendido pela 

Planta de Liquefação nesse projeto, será utilizado como referência o preço do HH. 

 Como base para este projeto, o terminal de regaseificação de Lake Charles, na 

Lousiana, será considerado como o ponto de entrega de GNL no Golfo do México dos EUA. 

Em Lake Charles, o gás é comercializado com uma pequena redução em relação ao HH, ora 

estimado em 3,2%, já considerando os custos com o transporte do Henry Hub (hub físico) ao 

terminal de Lake Charles, ambos em Louisiana. 

 Ademais, para se fixar o preço pago na zona demandante (Delivered ex-ship – DES) 

do GNL, é necessário subtrair o custo de regaseificação, estimado em 6,1%, do preço do HH. 

Além disso, para determinar o preço recebido pelo projeto (Free on-board – FOB) é preciso 

considerar os custos de transporte e as perdas por evaporação (boil-off) durante o translado, 

estimados em 1,5%. A tabela abaixo ilustra as premissas de preço para esta região. 

Tabela 4 - Precificação GNL FOB no Golfo do México americano 

Desconto e Transporte Henry 
Hub para Lake Charles

3,2% * HH

Custo de regaseificação 6,1% * HH

GNL DES Lake Charles 90,7% * HH

Frete e perdas 1,5% * HH

GNL FOB Projeto 89,2% * HH
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 Por outro lado, tem-se que na Costa Oeste americana, a referência de preço é o hub do 

SoCal (Southern California) que, como outras regiões do EUA, também apresenta os preços 

altamente correlacionados com o HH. Os preços neste hub são tipicamente inferiores quando 

comparados ao HH, estimando-se um desconto de 4,0%. 

 Outra alternativa de mercado é o Oregon, que é suprido principalmente pelo Canadá, 

em que os preços do gás natural apresentam redução em relação ao HH de 2.3 %. 

 Em ambos os casos, ainda devem ser considerados os custos de regaseificação e de 

transporte dutoviário, estimados em 12,3%, além das premissas de frete e de perdas, que são 

mantidas em 1,5%. A tabela a seguir resume as premissas de preço para o mercado da Costa 

Oeste americana. 

Tabela 5 - Precificação GNL FOB na Costa Oeste americana 

Califórnia Oregon

Desconto em relação ao HH 4,0% * HH 2,3% * HH

Custo de regaseificação e 
transporte dutos

12,3% * HH 12,3% * HH

GNL DES Costa Oeste 83,7% * HH 85,4% * HH

Frete e perdas 1,5% * HH 1,5% * HH

GNL FOB Projeto 82,2% * HH 83,9% * HH
 

 

 De forma a considerar o mercado agregado dos EUA, para a avaliação, o preço FOB 

do projeto será determinado em 85,1% do preço do HH, que se refere à média aritmética das 

zonas potenciais identificadas. 

 

3.2.5.5. Precificação na América do Sul 

 

 O preço do GNL na América do Sul deve espelhar o custo de oportunidade do gás na 

Bacia do Atlântico, ou seja, é calculado com base na hipótese de que os países desta região 
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cobrirão o valor ofertado pelo mercado. Desta forma, são considerados os custos de 

oportunidade de um produtor no oeste da África, cuja alternativa é o preço do gás natural no 

mercado europeu. 

 Desta maneira, para calcular os preços dos mercados brasileiro, argentino e chileno 

será levado em consideração o custo de oportunidade do gás da Nigéria a ser entregue no 

mercado europeu. De forma semelhante ao realizado para o mercado dos EUA, para o cálculo 

do preço na zona demandante, faz-se necessário considerar uma referência de desconto com 

relação ao preço do gás europeu (1,2%), custos de regaseificação (6,1%) e de transporte 

dutoviário (2,0%). 

 Ressalta-se que, para calcular o preço FOB na Nigéria, da mesma forma que foi feito 

para determinar o preço FOB do projeto, é preciso reduzir o custo com o transporte e as 

perdas, neste caso estimado em 17,1%. 

 Assim, para conseguir deslocar esta carga, o país demandante na América do Sul 

precisa ofertar ao produtor (no caso a Nigéria) um preço mais competitivo. Desta forma, para 

calcular o preço DES nos países de consumo é preciso acrescentar os custos com o transporte 

e perdas até a costa oeste da África. Ou seja, em outras palavras será o demandante que 

incorrerá com este custo. No caso do frete ao Brasil e à Argentina, o valor estimado será de 

10,4%, ao passo que para o Chile o custo estimado será de 19,0%. 

 Além disso, registra-se que, para calcular o preço FOB do projeto, é preciso levar em 

consideração o transporte e as perdas, ambos estimados em 0,6% para o Chile e 1,4% para 

Argentina e Brasil. A tabela abaixo ilustra as premissas de preço para o mercado da América 

do Sul. 

Tabela 6 - Precificação GNL FOB na América do Sul 
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Desconto 1,2% * Gás Europa

Custo de regaseificação 6,1% * Gás Europa

Custo de transporte dutoviário 2,0% * Gás Europa

GNL DES Europa 90,7% * Gás Europa

Frete e perdas Nigéria-Europa 17,1% * Gás Europa

GNL FOB Nigéria 73,6% * Gás Europa

Frete e perdas Brasil-Nigéria e 
Argentina-Nigéria

10,4% * Gás Europa

GNL DES Brasil e Argentina 84,0% * Gás Europa

Frete e perdas Chile-Nigéria 19,0% * Gás Europa

GNL DES Chile 92,6% * Gás Europa

Frete e perdas Projeto-Brasil e 
Projeto-Argentina

1,4% * Gás Europa

GNL FOB Projeto Argentina 
e Brasil

82,6% * Gás Europa

Frete e perdas Projeto-Chile 0,6% * Gás Europa

GNL FOB Projeto Chile 92% * Gás Europa
 

 

 Para considerar o mercado agregado da América do Sul, a precificação do preço FOB 

do projeto será utilizado como sendo a média aritmética das zonas potenciais indicadas, qual 

seja: 85,7% do preço do gás na Europa. 

   

3.2.5.6. Processo Estocástico dos Preços 

 

 Para calcular o valor do projeto da Planta de Liquefação, precisamos calcular a 

expectativa de preços para os períodos futuros. Neste contexto, é fundamental a decisão de 

qual processo estocástico escolher para modelar a dinâmica dos preços. 
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 Conforme abordado na seção 2.4.1.4, podemos testar as séries históricas dos preços 

para verificar se há indícios do MGB ou do MRM. Para tal, foi consultada a série histórica do 

preço do gás natural nos Estados Unidos3 (NGAS_US) e na Europa4 (NGAS_EUR), 

disponibilizada pelo World Bank Group. Foram utilizados os dados mensais de fevereiro de 

2001 a dezembro de 2011, atualizados a dólares constantes de dezembro de 2011 pelo Índice 

de Preços ao Consumidor nos Estados Unidos (fonte: U.S. Department of Labor - Bureau of 

Labor Statistics), e pelo Índice de Preços ao Consumidor na Zona do Euro (fonte: 

IPEADATA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).  

 Tanto a série de preços quanto a série dos índices de inflação podem ser consultados 

no Anexo A, enquanto que as séries de preços reais (dólar constante de dezembro de 2011) 

podem ser verificadas nas figuras abaixo. 
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Figura 23 - Série histórica de preços de gás natural nos Estados Unidos (Fonte: World Bank) 

                                              
3 Preço spot no Henry Hub, Louisiana, conforme divulgado pelo World Bank 
4 Média do preço de importação, com componente do preço spot, conforme divulgado pelo World Bank 
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Figura 24 - Série histórica de preços de gás natural na Europa (Fonte: World Bank) 

 

 Para verificar se há indícios de MGB, devemos testar se o coeficiente de ln(Pt-1) da 

Equação 45 é zero (b=1), ou se o teste rejeita a hipótese de b = 1 (teste de raiz unitária de 

Dickey-Fuller). Caso não rejeite, então não se pode rejeitar o MGB com este teste.  

 Avaliando a série de preços de gás dos Estados Unidos através da Equação 45, 

podemos verificar, na figura abaixo, que a inclinação da reta é próxima de zero. Este fato nos 

gera indícios de que o MGB não será rejeitado. 

y = -0.0551x + 0.0919
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Figura 25 - Ln(Pt) - Ln(Pt-1) x Ln(Pt-1) para os preços do gás nos Estados Unidos 



 

 
 

111 

 

 De fato, ao realizar a regressão linear por mínimos quadrados ordinários, com o 

software econométrico Eviews, é confirmado que não podemos rejeitar a hipótese do MGB, 

pois, com um nível de significância de 5%, não podemos rejeitar a hipótese do coeficiente (b 

– 1) ser nulo. 

Tabela 7 - Relatório EViews para a regressão linear do preço do gás nos Estados Unidos 

Dependent Variable: DLOG(NGASUS)  
Method: Least Squares   
Date: 04/27/12   Time: 14:08   
Sample (adjusted): 2001M02 2011M11  
Included observations: 130 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOG(NGASUS(-1)) -0.055110 0.031402 -1.754985 0.0817 

C 0.091926 0.057251 1.605657 0.1108 
      

 

 Da mesma forma, ao realizar o teste de raiz unitária (Dickey-Fuller), podemos verificar 

que a estatística T calculada é maior que os valores críticos, nos levando a não rejeitar a 

hipótese nula, que significa trabalhar com a existência de raiz unitária e não rejeitar o MGB. 

Tabela 8 - Relatório EViews para o teste de raiz unitária do preço do gás nos Estados Unidos 

Null Hypothesis: LNGASUS has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.754985  0.4014 

Test critical values: 1% level  -3.481217  
 5% level  -2.883753  
 10% level  -2.578694  
     
      

 

 Ao avaliar os preços do gás na Europa pela Equação 45, podemos observar, na figura a 

seguir, que a inclinação da reta também é próxima de zero. 



 

 
 

112 

y = -0.0061x + 0.0173
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Figura 26 - Ln(Pt) - Ln(Pt-1) x Ln(Pt-1) para os preços do gás na Europa 

 

 O teste econométrico no EViews confirma a não rejeição ao MGB no nível de 

significância de 5%. De fato, não podemos rejeitar o coeficiente (b – 1) nulo tanto no nível de 

significância de 5%, como também nos níveis de 10% e 15%. 

Tabela 9 - Relatório EViews para a regressão linear do preço do gás na Europa 

Dependent Variable: LNGASEUR-LNGASEUR1  
Method: Least Squares   
Date: 04/27/12   Time: 10:58   
Sample (adjusted): 2001M02 2011M11  
Included observations: 130 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNGASEUR1 -0.006064 0.012214 -0.496517 0.6204 

C 0.017345 0.024786 0.699786 0.4853 
      

 

 Conforme esperado, o teste de raiz unitária (Dickey-Fuller) também não rejeita a 

hipótese de existência de MGB (estatística T calculada é maior que os valores críticos). 

Tabela 10 - Relatório EViews para o teste de raiz unitária do preço do gás na Europa 
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Null Hypothesis: LNGASEUR has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.496517  0.8871 

Test critical values: 1% level  -3.481217  
 5% level  -2.883753  
 10% level  -2.578694  
      

 

 Uma vez que o MGB não foi rejeitado tanto para a série do gás nos Estados Unidos 

quanto na Europa, podemos calcular, através da Equação 43 e da Equação 44, a volatilidade 

(σ) e o drift (α) de ambos os processos estocásticos. Este cálculo nos gera os valores de 

47,21% e 3,52% para a volatilidade e o drift, respectivamente, do gás natural nos Estados 

Unidos. Para o caso do gás natural na Europa, os valores são de 19,60% para a volatilidade e 

8,27% para o drift. Neste contexto, o processo estocástico dos preços é dado pelas equações 

abaixo, onde PEUA representa o preço do gás natural nos Estados Unidos e PEUR o preço do gás 

natural na Europa. 

dzPdtPdP EUAEUAEUA 4721,00352,0 +=  

Equação 91 - Processo estocástico dos preços do gás natural nos Estados Unidos (MGB) 

 dzPdtPdP EUREUAEUR 1960,00827,0 +=  

Equação 92 - Processo estocástico dos preços do gás natural na Europa (MGB) 

 

3.2.6. Resultados 

 

 Dadas as premissas explicitadas nas seções anteriores e os processos estocásticos dos 

preços, podemos calcular o VPL do projeto da Planta de Liquefação pelo método do Fluxo de 

Caixa Descontado Tradicional (ver Equação 110, do Apêndice A). Para tal, deve ser utilizada 

a equação ilustrada abaixo, onde FCt corresponde ao fluxo de caixa líquido no ano t, Rect à 

receita total no ano t, CTt ao custo operativo total no ano t, Invt ao investimento do ano t e 

Impt ao montante de impostos pagos no ano t. 
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30,...,3,2,1,

ImpInvCTRecFC ttttt

=
−−−=

t
 

Equação 93 – Cálculo do fluxo de caixa líquido no ano t (modelo da Planta de Liquefação) 

 

 Com relação aos custos, investimentos e impostos, os mesmos já foram explicitados 

nas seções anteriores, bastando apenas esclarecer a obtenção dos preços de venda que irão 

compor as receitas.  

 Conforme apresentado na seção 2.4.1.1, podemos calcular o valor esperado dos preços 

futuros (que seguem um MGB) através da Equação 32. Neste sentido, considerando um preço 

corrente, no ano de início da operação da planta (Ano 5), de 4 US$/MMBTU para o gás 

natural nos Estados Unidos e de 6 US$/MMBTU para o preço do gás natural na Europa, 

podemos calcular os preços esperados destes mercados através das equações abaixo, onde 

Pt
EUA corresponde ao preço do gás natural nos Estados Unidos e Pt

EUR ao preço do gás natural 

na Europa, ambos no instante t. 

[ ] tEUA
t ePE 0352,04=  

Equação 94 - Valor esperado do preço do gás natural nos Estados Unidos (MGB) 

[ ] tEUR
t ePE 0827,06=  

Equação 95 - Valor esperado do preço do gás natural na Europa (MGB) 

 

 Considerando as premissas apresentadas na seção 3.2.5.4 e na seção 3.2.5.5, o preço do 

GNL FOB para o projeto é definido pelas equações abaixo, onde Pt
FOBGNLEUA representa o 

preço de venda do GNL ao mercado dos Estados Unidos e Pt
FOBGNLASUL o preço de venda do 

GNL ao mercado da América do Sul, ambos no instante t. 

EUA
t

EUAFOBGNL
t PP 851,0=  

Equação 96 - Preço FOB do GNL atendendo aos Estados Unidos 

EUR
t

ASULFOBGNL
t PP 857,0=  

Equação 97 - Preço FOB do GNL atendendo à América do Sul 
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 Entretanto, conforme a seção 2.4.1.3, podemos calcular o valor do projeto utilizando o 

processo estocástico neutro ao risco, bastando substituir o termo do drift (α) pela diferença 

entre a taxa de juros livre de risco e a taxa de conveniência (r – δ). Adicionalmente, de acordo 

com o apresentado na seção 2.4.1.5, podemos utilizar a sugestão de Pickles & Smith (1993) 

para a taxa de conveniência, na qual, numa visão de equilíbrio de longo prazo, a taxa de juros 

livre de risco é igual à taxa de conveniência (r = δ). Neste contexto, temos que o valor 

esperado neutro ao risco do processo estocástico dos preços é dado pelas equações abaixo. 

[ ] 444 0)( === − ttrEUA
t

Q eePE δ  

Equação 98 - Valor esperado neutro ao risco do preço do gás natural nos Estados Unidos (MGB) 

[ ] 666 0)( === − ttrEUR
t

Q eePE δ  

Equação 99 - Valor esperado neutro ao risco do preço do gás natural na Europa (MGB) 

 

 De posse destas equações, das premissas anteriores e utilizando uma taxa contínua de 

juros livre de risco real e depois de impostos de 2,81% ao ano (considera a taxa de juros livre 

de risco dos Estados Unidos com a adição de 320 pontos base de risco país), podemos calcular 

o VPL do projeto para atender aos Estados Unidos e para atender à América do Sul. Estes 

valores calculados são de 487 MMUS$ quando o mercado sul-americano é abastecido e de -

1296 MMUS$ quando o mercado norte-americano é o alvo. Neste contexto, a recomendação 

dada pela regra do Fluxo de Caixa Descontado não deixa dúvidas: deve ser investido no 

projeto para atender exclusivamente ao mercado da América do Sul. 

 Entretanto, esta avaliação pode levar a decisões gerenciais equivocadas. Um exemplo é 

o caso de uma orientação, que pode ser equivocadamente justificada pela grande diferença 

entre os valores dos dois mercados, de firmar contratos de longo prazo (irreversíveis) com 

países da América do Sul, de maneira a assegurar destino para toda a carga de GNL 

produzida. Esta orientação despreza o valor da flexibilidade de poder vender o seu produto em 

distintos mercados (spot) a depender dos preços praticados. Ao assumir contratos de longo 

prazo, esta Opção Real não é mantida “viva” e o seu valor é desprezado. 

 

3.2.7. Opção de Troca de Mercado 
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 A flexibilidade de colocação de cargas em diferentes mercados, mencionada na seção 

anterior, pode ser considerada como uma Opção Real de Troca de Mercado. A mesma pode 

ser interpretada como uma analogia a Opções de Compra européias, em que, a cada instante t, 

a empresa tem uma opção, com expiração no mesmo período, de acessar o fluxo de caixa 

gerado no mercado dos Estados Unidos ou no mercado da América do Sul. 

 Desta forma, o problema pode ser visualizado como uma seqüência de opções 

européias, que expiram a cada período, na qual a empresa deve decidir, a cada momento de 

expiração da opção, sobre o melhor mercado a ser atendido, a depender das condições de 

preços. Neste caso, a carga de GNL é vendida no mercado spot e, uma vez que não existem 

custos para a troca, a decisão do período atual não impacta a decisão do período seguinte (ver 

exemplo da seção 2.3.3). 

 Neste contexto, o fluxo de caixa a ser capturado pelo projeto é dado pela equação 

abaixo, na qual FCt
EUA representa o fluxo de caixa, no instante t, ao vender a carga de GNL 

nos Estados Unidos e FCt
ASUL o fluxo de caixa, no instante t, ao vender a carga de GNL na 

América do Sul. 

{ }ASUL
t

EUA
t

DOTROCAMERCA
t FCFCMáxFC ;=  

Equação 100 - Fluxo de caixa do projeto com a Opção de Troca de Mercado 

 

 Para calcular o valor desta seqüência de opções européias podemos utilizar Simulações 

de Monte Carlo (ver seção 2.4.3). A idéia central deste caso é simular o processo estocástico 

neutro ao risco dos preços nos Estados Unidos e na América do Sul (este último 

indiretamente, através da simulação dos preços na Europa, conforme Equação 97) para obter o 

valor do projeto com esta flexibilidade. É utilizada a simulação neutra ao risco dada a 

dificuldade para obter a taxa de desconto ajustada ao risco do derivativo (ver seção 2.2.5), que 

pode ser interpretado como sendo o projeto com a flexibilidade. 

 De modo a simular o processo neutro ao risco dos preços, pode ser utilizada a 

discretização exata estabelecida na Equação 87. Utilizando a sugestão de Pickles & Smith 

(1993), mencionada na seção anterior (r = δ) e a volatilidade calculada na seção 3.2.5.6, temos 
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que esta discretização é dada pelas equações a seguir. 

tNt
EUA

t
EUA

t ePP
∆+∆−

−=
)1;0(4721,0)

2

)4721,0(
0(

1

2

 

Equação 101 - Discretização exata, neutra ao risco, do preço do gás nos Estados Unidos (MGB) 

tNt
EUR

t
EUR

t ePP
∆+∆−

−=
)1;0(1960,0)

2

)1960,0(
0(

1

2

 

Equação 102 - Discretização exata, neutra ao risco, do preço do gás na Europa (MGB) 

 

 Vale também destacar que, conforme mencionado na seção 2.4.3.2, para simular 

processos correlacionados devemos utilizar a Decomposição de Cholesky (Equação 90). Neste 

sentido, será simulada uma distribuição Normal para os preços do gás dos Estados Unidos, 

outra Normal independente e mais outra Normal que correlaciona as duas anteriores, através 

da referida Equação 90. Através dos dados utilizados (Anexo A), podemos extrair que a 

correlação entre os preços (retorno logarítmico) é de 18,40%. Portanto, temos que as equações 

de discretização são conforme abaixo, sendo NEUA(0;1) a distribuição Normal aplicada aos 

preços dos Estados Unidos e N(0;1) a mencionada Normal independente. 

tNt
EUA

t
EUA

t

EUA

ePP
∆+∆−

−=
)1;0(4721,0)

2

)4721,0(
0(

1

2

 

Equação 103 - Discretização exata, neutra ao risco, do preço do gás nos Estados Unidos (MGB) 
correlacionado com o preço do gás na Europa 

tNNt
EUR

t
EUR

t

EUA

ePP
∆





 −++∆−

−=
2

2

)1840,0(1)1;0()1;0(1840,01960,0)
2

)1960,0(
0(

1  

Equação 104 - Discretização exata, neutra ao risco, do preço do gás na Europa (MGB) correlacionado 
com o preço do gás nos Estados Unidos 

 

 O valor do derivativo (projeto com flexibilidade) pode ser obtido através da diferença 

entre o valor do projeto com a flexibilidade e o valor do projeto sem a flexibilidade. Esta 

diferença deve ser interpretada como prêmio por manter viva a opção de colocar a carga de 

GNL nos dois mercados disponíveis, através de preços spot ao invés de contratos de longo 

prazo. 

 Com o intuito de calcular o valor do projeto foram simuladas 10.000 iterações 

utilizando o software @Risk (versão Trial) e os fluxos de caixa gerados (conforme Equação 
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100) pela simulação do processo neutro ao risco dos preços foram descontados pela taxa 

contínua de juros livre de risco de 2,81% ao ano (ver seção 2.4.1.3). 

 O resultado do valor do projeto com a flexibilidade foi de 1815 MMUS$ (o valor da 

flexibilidade é de 1328 MMUS$, que é a diferença entre 1815 MMUS$ e 487 MMUS$, que é 

o valor do projeto sem a flexibilidade) o que explicita a relevância (mais que o dobro do valor 

do projeto) de manter a livre a colocação de cargas nos diferentes mercados. A distribuição de 

probabilidade acumulada (ascendente) pode ser verificada na figura abaixo. 
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Figura 27 - Distribuição acumulada de probabilidade do projeto com a flexibilidade de troca de mercado 

 

 Ao analisar o resultado, podemos verificar que, em média foram realizadas 4,30 trocas 

entre os mercados ao longo dos 26 anos produtivos, conforme figura abaixo. É importante 

destacar que existiram iterações em que o mercado dos Estados Unidos foi abastecido durante 

todos os períodos (máximo número de trocas foi de 26, conforme figura abaixo). 



 

 
 

119 

-5 0 5

1
0

1
5

2
0

2
5

3
0

 
Figura 28 - Número de trocas de colocação de carga de GNL da América do Sul para os Estados Unidos 

 

 Podemos também considerar uma sensibilidade de correlação maior entre os preços de 

gás dos distintos mercados. Neste caso, ao considerar uma correlação de 70%, temos que o 

valor da flexibilidade foi reduzido de 1328 MMUS$ para 904 MMUS$, demonstrando que 

uma correlação positiva reduz o valor da Opção de Troca. Este fato é explicado, pois, com 

uma correlação alta, quando o preço do gás nos Estados Unidos sobe, a tendência é que o 

preço do gás na Europa também suba, fazendo com que não seja vantajoso deslocar a carga de 

GNL da América do Sul para os Estados Unidos. Este fato pode ser visualizado na figura 

abaixo, que explicita que a média de trocas foi reduzida de 4,30 para 2,67. 
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Figura 29 - Número de trocas de colocação de carga de GNL da América do Sul para os Estados Unidos 

(correlação alta) 

 

 Vale destacar que, na simulação acima, foi utilizada a equação de discretização com a 

correlação alterada conforme abaixo. 

tNNt
EUR

t
EUR

t

EUA

ePP
∆
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−=
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2

70,0(1)1;0()1;0(70,01960,0)
2
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1  

Equação 105 - Discretização exata, neutra ao risco, do preço do gás na Europa (MGB) correlacionado 
com o preço do gás nos Estados Unidos para o caso de sensibilidade na correlação 

 

3.2.8. Opção de Troca de Produto 

 

 Outra flexibilidade que pode ser considerada no projeto é a possibilidade de deixar de 

liquefazer o gás natural, comercializando-o no mercado interno (preço de venda no mercado 

interno é de 2 US$/MMBTU, conforme Apêndice A). Desta forma, podemos interpretar o 

derivativo como sendo o projeto com esta flexibilidade (Opção de Troca de Produto), que é 

composto por uma seqüência de opções européias análogas às apresentadas na seção anterior. 

 Neste caso, a empresa irá avaliar, a cada período (expiração da opção européia), se é 

mais vantajoso liquefazer o gás natural e comercializá-lo como GNL no mercado 

internacional ou simplesmente vendê-lo como gás natural no mercado interno.  
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 O fluxo de caixa do projeto com esta flexibilidade é dado pela equação abaixo, na qual 

foi considerado o mercado da América do Sul como alternativo, pois é o que apresenta maior 

valor (na próxima seção será abordada esta Opção de Troca de Produto conjuntamente com a 

Opção de Troca de Mercado). Nesta equação, FCt
INTERNO representa o fluxo de caixa do 

projeto, no instante t, ao vender o gás natural no mercado interno (2 US$/MMBTU) e não 

incorrer nos custos variáveis da liquefação. Vale destacar que devem ser considerados os 

custos fixos da Planta de Liquefação (CFt) na tomada de decisão, pois os mesmos ocorrerão 

vendendo ou não o GNL no mercado internacional. 

{ }ASUL
tt

INTERNO
t

TOTROCAPRODU
t FCCFFCMáxFC ;−=  

Equação 106 - Fluxo de caixa do projeto com a Opção de Troca de Produto 

 

 Da mesma forma que na seção anterior, foi realizada a simulação neutra ao risco do 

preço do gás na Europa (Equação 102), sendo mantidas as premissas de taxa de conveniência 

(r = δ) e de taxa de juros livre de risco (2,81% ao ano). Foram realizadas 10.000 iterações 

(@Risk) e os fluxos de caixa gerados (Equação 106) foram descontados pela taxa de juros 

livre de risco. 

 O resultado obtido para o valor do projeto com a opção foi de 658 MMUS$ (o valor 

desta flexibilidade é de 171 MMUS$). A distribuição de probabilidade acumulada 

(ascendente) pode ser visualizada na próxima figura. 
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Figura 30 - Distribuição acumulada de probabilidade do projeto com a flexibilidade de troca de produto 
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 Observando a freqüência das trocas de produto, em média foram realizadas 6,68 trocas 

entre liquefazer ou não o gás natural ao longo dos 26 anos com produção. A figura abaixo 

ilustra esta freqüência. 
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Figura 31 - Número de trocas de produto para deixar de liquefazer o gás natural 

 

 Este valor da flexibilidade é relevante, mas é ainda maior quanto maior for a incerteza. 

Da mesma forma que nas opções financeiras, quanto maior é a volatilidade, maior é o valor do 

derivativo. Neste caso, fazendo uma sensibilidade com uma volatilidade do preço do gás 

natural na Europa de 50%, temos que o valor da flexibilidade é elevado de 171 MMUS$ para 

933 MMUS$. Da mesma maneira, temos que o número médio de trocas é elevado de 6,68 

para 16,95, conforme a figura seguinte. 
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Figura 32 - Número de trocas de produto para deixar de liquefazer o gás natural (volatilidade alta) 

 

 Vale destacar que a equação de discretização utilizada nesta última simulação 

(volatilidade alta) pode ser observada abaixo. 

tNt
EUR
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2

 

Equação 107 - Discretização exata, neutra ao risco, do preço do gás na Europa (MGB) para o caso de 
sensibilidade na volatilidade 

 

3.2.9.  Interação entre as Opções 

 

 Os resultados anteriores evidenciaram a relevância da Opção de Troca de Mercado e 

da Opção de Troca de Produto da Planta de Liquefação. Entretanto, de fato, o projeto possui 

estas duas opções de maneira conjunta. Neste sentido, é importante verificar qual é o efeito 

dos dois derivativos concomitantemente. 

 O problema continua sendo uma seqüência de opções européias, mas com a diferença 

de que, neste caso, a empresa não somente deverá avaliar em qual mercado colocar a sua carga 

de GNL, como também deverá considerar a possibilidade de não liquefazer o gás natural. Da 

mesma forma que anteriormente, esta decisão deve ser tomada a cada momento em que se 

tiver de tomar a decisão de liquefazer ou vender o gás no mercado interno, sendo este o tempo 
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de expiração de cada opção européia. 

 Desta maneira, o fluxo de caixa do projeto com estas duas flexibilidades será 

considerado conforme descrito na próxima equação, sendo FCt
TROCAMERCADO definido pela 

Equação 100. 

{ }DOTROCAMERCA
tt

INTERNO
t

DOPRODUTOTROCAMERCA
t FCCFFCMáxFC ;−=  

Equação 108 - Fluxo de caixa do projeto com a Opção de Troca de Mercado e de Troca de Produto 

 

 Novamente, foram mantidas as premissas de taxa de conveniência e de taxa de juros 

livre de risco (r = δ = 2,81% ao ano, contínua) na simulação neutra ao risco (10.000 iterações, 

utilizando o @Risk). 

 O resultado obtido para o valor do projeto com ambas as flexibilidades foi de 1932 

MMUS$ e, portanto, o prêmio por estas opções é de 1445 MMUS$ (1932 MMUS$ - 487 

MMUS$). Desta forma, podemos concluir que as opções não são diretamente aditivas, ou 

seja, não possuem uma relação linear já que o ganho por possuir as duas opções em relação ao 

projeto sem flexibilidade é menor que a soma dos ganhos individuais (1328 MMUS$ + 171 

MMUS$ > 1445 MMUS$). Na figura abaixo pode ser visualizada distribuição de 

probabilidade acumulada (ascendente) do projeto com a interação entre as opções. 
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Figura 33 - Distribuição acumulada de probabilidade do projeto com ambas as flexibilidades 
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 De fato, é possível observar como o valor da Opção de Troca de Produto é reduzido na 

presença da Opção de Troca de Mercado na figura abaixo, que ilustra o número de vezes que 

o gás natural deixa de ser liquefeito. Note como o valor médio original de 6,68 é reduzido 

para 5,69. 
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Figura 34 - Número de trocas de produto para deixar de liquefazer o gás natural (projeto com ambas as 

flexibilidades) 

 

 Outro fato importante a ser destacado é que, ao contrário do que acontece com a Opção 

de Troca de Mercado, a Opção de Troca de Produto aumenta5 o seu valor quando a correlação 

entre os preços é alta. Esta dinâmica ocorre porque, diante da alta correlação, quando o preço 

do gás natural na Europa cai expressivamente, a tendência é que o mesmo ocorra com o preço 

do gás nos Estados Unidos, fazendo com que a empresa fique sem alternativa de colocação de 

carga de GNL, sendo ótimo, neste caso, deixar de liquefazer o gás e vender o gás no mercado 

doméstico. 

 As duas figuras seguintes ilustram o que foi explicado no parágrafo anterior, nas quais 

o valor da Opção de Troca de Produto é incrementado de 117 MMUS$ (1932 MMUS$ - 1815 

                                              
5 O prêmio da Opção de Troca de Produto aumenta, apesar do valor das opções integradas diminuir. De fato, no 
parágrafo seguinte pode ser observado que o valor do projeto (com as opções integradas) é reduzido de 1932 
MMUS$ para 1535 MMUS$ com o incremento da correlação entre os preços do gás natural, enquanto que o 
prêmio da Opção de Troca de Produto aumenta de 117 MMUS$ para 144 MMUS$. 
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MMUS$) para 144 MMUS$ (1535 MMUS$ - 1391 MMUS$)6 e o número médio de vezes 

que o gás natural não foi liquefeito aumenta de 5,69 para 6,58, quando simulado o caso de 

correlação de 70% entre os preços de gás natural dos EUA e da Europa. 
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Figura 35 - Distribuição acumulada de probabilidade do projeto com ambas as flexibilidades (correlação 

alta) 
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Figura 36 - Número de trocas de produto para deixar de liquefazer o gás natural (projeto com ambas as 

flexibilidades e correlação alta) 

 

 O gráfico abaixo ilustra o efeito da correlação entre os preços do gás natural na Opção 

                                              
6 Este valor é obtido através da diferenças entre o valor do projeto com ambas as flexibilidades e correlação de 
70% entre os preços do gás natural dos EUA e da Europa (1535 MMUS$) e o valor do projeto apenas com a 
Opção de Troca de Mercado (1391 MMUS$). 
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de Troca de Mercado e na Opção de Troca de Produto de maneira integrada. É possível 

perceber que o incremento na correlação faz o valor do projeto com ambas as flexibilidades 

diminuir, porém faz com que o valor relativo da Opção de Troca de Produto aumente. 

Adicionalmente, conforme mencionado na seção 3.2.7, podemos novamente observar que a 

maior correlação entre os preços reduz o valor da Opção de Troca de Mercado 
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Figura 37 - Valor do projeto x Correlação entre os preços do gás natural 

  

 A grande distância entre o valor do projeto com a flexibilidade de Troca de Mercado e 

o valor do projeto atendendo à América do Sul pode ser explicada pela superior volatilidade 

do preço do gás natural nos Estados Unidos (σ = 47,21%). Neste caso, mesmo com correlação 

perfeita (ρ = 1), o valor da Opção de Troca de Mercado permanece relevante. A intuição por 

trás deste fato é que esta alta volatilidade faz com que, em momentos de subida dos preços, o 

preço do gás dos EUA possa apresentar variações elevadas de maneira a permitir que o 

mesmo supere o europeu e, por conseguinte, fazendo com que seja mais atrativo vender GNL 

no mercado norte-americano. Por outro lado, ao calcular uma sensibilidade com a volatilidade 

do preço do gás nos Estados Unidos igual à volatilidade do preço do gás na Europa (σ = 

19,60%), podemos perceber que o valor desta Opção é drasticamente reduzido, conforme se 

pode verificar no gráfico abaixo. 
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Valor do Projeto (vol. iguais) x Correlação Preços Gás
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Figura 38 - Valor do projeto (volatilidades iguais) x Correlação entre os preços do gás natural 
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4. CONCLUSÕES 

 

 Ao longo da dissertação foram apresentados os conceitos e as aplicações mais 

relevantes da metodologia de Opções Reais na avaliação de projetos de investimento sob 

incerteza, tanto em tempo contínuo como em tempo discreto. Neste contexto, foram 

evidenciadas as diferenças com relação às orientações de decisão geradas a partir da avaliação 

tradicional por Fluxo de Caixa Descontado, evidenciando a relevância do marco teórico de 

Opções Reais.  

 Em seguida, foi estudado um caso baseado em projetos reais de investimento, no qual 

puderam ser aplicadas algumas das referências teóricas explicitadas anteriormente. Após 

detalhar as premissas do projeto de investimento em uma Planta de Liquefação, as principais 

características dos mercados de GNL foram apresentadas, levando a definição do mercado dos 

Estados Unidos e da América do Sul como alvos para a colocação de cargas da planta.  

 Dada a relação de preços do GNL destes mercados com o preço do gás natural dos 

EUA e da Europa, foram analisadas as séries históricas destes preços de maneira a definir o 

processo estocástico aderente ao comportamento dos mesmos. Após realizar a regressão linear 

por mínimos quadrados ordinários e o teste de raiz unitária de Dickey-Fuller, foi concluído 

que o Movimento Geométrico Browniano não poderia ser rejeitado em um nível de 

significância de 5% para ambas as séries. 

 Definido o processo estocástico dos preços, pôde ser valorado o projeto de 

investimento, através de expectativas futuras neutras ao risco dos preços do gás natural. Uma 

vez que foram utilizados os processos neutros ao risco, a taxa de desconto utilizada para 

descontar os fluxos de caixa do projeto foi a taxa de juros livre de risco. Como conclusão da 

valoração do projeto, a metodologia tradicional de FCD orientou a investir na Planta de 

Liquefação para atender ao mercado da América do Sul, que apresentou VPL positivo, frente a 

um VPL negativo do projeto atendendo aos EUA. 

 Diante da definição do mercado da América do Sul como o mais atrativo, foi avaliado 

o mesmo projeto com a flexibilidade de Troca de Mercado de maneira a validar se era mais 

atrativo vender a carga de GNL através de contratos de longo prazo ao mercado da América 
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do Sul ou manter a Opção de Troca de Mercado “viva”, podendo arbitrar entre os diferentes 

mercados em função dos preços efetivamente praticados. Utilizando simulações de Monte 

Carlo neutras ao risco para contornar a dificuldade da definição da taxa de desconto da opção 

e considerando a sugestão Pickles & Smith (1993) para a taxa de conveniência (r = δ), foi 

calculado o valor deste derivativo (projeto com a flexibilidade) através de uma seqüência de 

opções européias, em que, a cada ano, a empresa deve decidir sobre em qual mercado atuar. 

Esta avaliação evidenciou que o projeto com esta opção “viva”, ou seja, sem firmar contratos 

de longo prazo, possui valor muito mais atrativo (mais que o dobro), deixando transparente 

como a avaliação tradicional por FCD não é a mais adequada para este tipo de projeto de 

investimento. 

 Um dos fatores que contribuiu para o alto valor do prêmio da Opção de Troca de 

Mercado foi a baixa correlação entre os preços dos dois mercados, extraída da série histórica 

dos preços do gás natural. De fato, ao realizar sensibilidade utilizando uma correlação maior, 

foi verificado que o valor desta flexibilidade foi reduzido, entretanto o mesmo permaneceu 

relevante, confirmando que a tomada de decisão com relação ao investimento neste tipo de 

projeto deve ser baseada na metodologia de Opções Reais e não utilizando o tradicional FCD. 

 Também foi avaliado o valor da Opção de Troca de Produto da Planta de Liquefação, 

que simplesmente pode deixar de liquefazer o gás natural, arbitrando entre vender gás natural 

no mercado doméstico, ou vender GNL no mercado internacional. De maneira análoga ao 

derivativo anterior, esta flexibilidade foi valorada como uma seqüência de opções européias, 

com simulações de Monte Carlo neutras ao risco e utilizando a sugestão de Pickles & Smith. 

Mais uma vez, foi encontrado valor em manter esta opção “viva”, entretanto o valor da mesma 

é inferior ao da Opção de Troca de Mercado. 

 A sensibilidade realizada na volatilidade do preço do gás natural na Europa permitiu 

mostrar que, assim como nas opções financeiras, o valor das Opções Reais é incrementado 

com o aumento das incertezas. Neste contexto de alta volatilidade, o valor obtido para a 

Opção de Troca de Produto tornou-se bastante relevante, sendo também maior que o valor do 

projeto sem considerar esta flexibilidade, novamente comprovando a superioridade da 

metodologia das Opções Reais. 

 Utilizando a mesma técnica descrita para a valoração dos derivativos, porém 
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considerando as duas flexibilidades de maneira simultânea, foi verificado que as mesmas não 

são diretamente aditivas, pois a soma do prêmio das opções separadamente é maior que o 

valor de ambas juntas. Esta análise, também permitiu verificar que, ao contrário do que 

ocorreu com a Opção de Troca de Mercado, a sensibilidade de uma correlação alta entre os 

preços incrementou o valor da Opção de Troca de Produto, apesar do valor das opções 

integradas diminuir. 

 Como possíveis extensões a este trabalho, podem ser sugeridas: trabalhar com 

prospectos dependentes ao invés de independentes; considerar riscos adicionais como risco 

político-regulatório (taxação à exportação de GNL ou até mesmo a proibição de sua 

exportação) e risco cambial no mercado interno; realizar simulações com o MRM mesmo com 

o MGB não sendo rejeitado; realizar simulações de tomadas da decisão considerando ∆t de 1 

mês ou igual ao tempo de carga de um navio de GNL; calcular sensibilidades para diferentes 

taxas de conveniência, ao invés de utilizar a sugestão de PICKLES & SMITH. 
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APÊNDICE A - Avaliação do segmento de Exploração e Produção 

1. PROSPECTOS 

 

1.1. Prospecto A 

 

1.1.1. Volumes 

 

 O Prospecto A foi mapeado como sendo o prospecto de maior potencial de reservas. 

Trata-se de um prospecto onde se estima um volume recuperável de 1,07 trilhão de pés 

cúbicos (tcf, do inglês trillion cubic feet) de gás natural e um volume de cerca de 120,79 

milhões de barris (MMBbl) de condensado associado. De todo volume de gás natural, se 

estima que 2,60% sejam utilizados como consumo próprio para a geração de energia nas 

próprias instalações produtivas. 

 Adicionalmente, ao separar o condensado do gás natural, é necessário o processamento 

deste gás natural, o que acarreta em uma redução de 6,51% no volume disponível de gás 

natural para venda (gás natural seco, ou seja, sem líquidos). Na figura abaixo, pode ser 

verificada a estimativa de produção de condensado e de gás seco disponível para a venda. 

Note que, ao contrário do que veremos em alguns dos outros prospectos, neste prospecto a 

proporção de condensado é relevante, o que garante uma rentabilidade adicional ao mesmo 

com relação aos demais. 
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Figura 39 – Estimativa de produção de condensado e de gás seco do Prospecto A 

 

 Entretanto, o alto potencial desta oportunidade está associado a uma grande incerteza 

com relação à existência da acumulação, levando a uma estimativa de apenas 20% de 

probabilidade de sucesso na perfuração do poço pioneiro. 

 

1.1.2. Investimentos 

  

 Com relação aos investimentos, no caso de sucesso, espera-se drenar todo volume 

recuperável através da perfuração de quatro poços, sendo um pioneiro, um de extensão e dois 

de desenvolvimento. Todos os poços serão produtores no estágio de produção do campo. Na 

figura seguinte, podemos visualizar a expectativa do fluxo de investimentos que totalizam 486 

MMUS$, sendo 314 MMUS$ em perfuração, 161 MMUS$ em facilidades e 11 MMUS$ em 

outros investimentos. Vale destacar que, apesar de o poço pioneiro custar 91 MMUS$, o 

capital em risco do projeto é de apenas 73 MMUS$. Isso ocorre porque, ao se constatar o 

insucesso deste poço exploratório, o mesmo não é completado e os testes de longa duração 

não são executados, sendo considerados apenas os custos para o abandono do mesmo.  
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Figura 40 – Estimativa de investimento no Prospecto A 

 

1.1.3. Custos e Despesas 

  

 Dentre os custos operacionais, podemos destacar os gastos com o processamento do 

gás natural, com o transporte dos líquidos (condensado), com a comercialização dos líquidos, 

com o tamponamento dos poços, e com outros custos fixos e variáveis. O processamento do 

gás natural está na ordem de 0,60 US$/MMBtu, o transportes dos líquidos é estimado em 5 

US$/Bbl e os custos com a comercialização dos líquidos é de 5% da receita. As despesas com 

o tamponamento dos poços, ao final da vida útil dos mesmos, são de 7,1 MMUS$ por poço. 

Os outros custos fixos estão na ordem de 7,9 MMUS$/ano e os variáveis totalizam 77 

MMUS$ ao longo de toda vida produtiva do campo. 
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Figura 41 - Estimativa de custos operacionais no Prospecto A 

 

1.2.  Prospecto B 

 

1.2.1. Volumes 

 

 O Prospecto B não apresenta tanto potencial como o prospecto anterior. Trata-se de um 

prospecto onde se estima um volume recuperável de 0,49 tcf de gás natural e um volume de 

59,43 MMBbl de condensado associado. O consumo próprio também é de 2,60% e a redução 

pelo processamento também é de 6,51% do volume. Note na próxima figura que, da mesma 

forma que no primeiro prospecto, neste prospecto a proporção de condensado também é 

relevante, entretanto seu platô de produção não é mantido, acarretando em uma queda desde o 

início dos anos produtivos. Desta forma, a rentabilidade adicional, capturada através da venda 

dos líquidos, é prejudicada pelo declínio da curva de produção. 
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Figura 42 - Estimativa de produção de condensado e de gás seco do Prospecto B 

 

 A incerteza com relação à existência da acumulação é um pouco menor, já que a 

probabilidade de sucesso do poço pioneiro é estimada em 25%. 

 

1.2.2. Investimentos 

 

 Quanto aos investimentos, no caso de sucesso, uma vez que o volume estimado é 

menor, espera-se que seja necessária a perfuração de apenas três poços, sendo um pioneiro, 

um de extensão e um de desenvolvimento. Novamente, todos os poços serão convertidos a 

produtores. Na figura seguinte, é explicitado o cronograma dos investimentos que totalizam 

320 MMUS$, sendo 216 MMUS$ em perfuração, 97 MMUS$ em facilidades e 6 MMUS$ em 

outros investimentos. O poço pioneiro custa 80 MMUS$ e o capital em risco é de 68 

MMUS$, pelos mesmos motivos explicados no Prospecto A. 
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Figura 43 – Estimativa de investimento no Prospecto B 

 

1.2.3. Custos e Despesas 

 

 As premissas de custos de processamento do gás natural (0,60 US$/MMBtu), 

transporte de líquidos (5 US$/Bbl), comercialização de líquidos (5% da receita) e 

tamponamento (7,1 MMUS$/poço) são mantidas. Os outros custos fixos estão na ordem de 

4,2 MMUS$/ano e os variáveis totalizam 50 MMUS$ ao longo de toda vida produtiva do 

campo. A figura abaixo evidencia a menor quantidade de poços a tamponar e o declínio dos 

custos operacionais que acompanham a redução da produção dos líquidos. 

 

Figura 44 - Estimativa de custos operacionais no Prospecto B 
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1.3.  Prospecto C 

 

1.3.1. Volumes 

 

 O Prospecto C apresenta ainda menor potencial que o prospecto anterior. Trata-se de 

um prospecto onde se estima um volume recuperável de 0,34 tcf de gás natural e um volume 

de 24,5 MMBbl de condensado associado. As premissas de consumo próprio e de redução de 

volume do gás natural por processamento são mantidas. Ao contrário dos anteriores, neste 

prospecto a proporção de condensado é menos relevante, mas ainda aporta uma rentabilidade 

adicional ao projeto. É importante destacar que o fato do volume potencial ser reduzido gera 

uma vantagem deste prospecto com relação aos outros no sentido de se poder produzir este 

volume de uma maneira mais acelerada. Note, na próxima figura, que o primeiro ano de 

produção é o ano 3, ao contrário das oportunidades anteriores nas quais apenas se conseguia o 

primeiro gás (first gas) no ano 5.  

 

Figura 45 - Estimativa de produção de condensado e de gás seco do Prospecto C 

 

 O menor potencial é balanceado por uma incerteza alta a moderada com relação à 
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existência da acumulação: probabilidade de sucesso do poço pioneiro de 30%. 

 

1.3.2. Investimentos 

 

 Adicionalmente à possibilidade de se iniciar a produção antecipadamente, com relação 

aos investimentos, o prospecto apresenta a vantagem de, no caso de sucesso, se conseguir 

recuperar o volume disponível com apenas dois poços, um pioneiro e um de 

extensão/desenvolvimento, ambos convertidos a produtores no momento de produção do 

campo. Na figura abaixo, podemos observar a expectativa de atividades, que totalizam 179 

MMUS$, sendo 106 MMUS$ em perfuração, 69 MMUS$ em facilidades e 4 MMUS$ em 

outros investimentos. O poço pioneiro custa 56 MMUS$ e o capital em risco é de 47 

MMUS$. 

 

Figura 46 - Estimativa de investimento no prospecto C 

 

1.3.3. Custos e Despesas 

 

 Novamente, as premissas de custos de processamento do gás natural, transporte de 

líquidos, comercialização de líquidos e tamponamento são mantidas. Os outros custos fixos 
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estão na ordem de 2,9 MMUS$/ano e os variáveis totalizam 40 MMUS$ ao longo de toda 

vida produtiva do campo. Fica evidente na próxima figura que, assim como a produção, os 

gastos operacionais são iniciados antecipadamente. 

 

Figura 47 - Estimativa de custos operacionais no Prospecto C 

 

1.4.  Prospecto D 

 

1.4.1. Volumes 

 

 O Prospecto D apresenta um potencial um pouco maior para gás natural que o 

prospecto anterior, entretanto possui volumes menores de condensado associado. O prospecto 

apresenta estimativa de um volume recuperável de 0,45 tcf de gás natural e um volume de 

13,8 MMBbl de condensado associado. Premissas de consumo próprio e de redução de 

volume do gás natural por processamento são mantidas. Neste prospecto, a redução de 

proporção do condensado torna-se ainda menos relevante, fazendo com que a rentabilidade 

adicional pela venda de líquidos seja bastante reduzida. Da mesma forma que no prospecto C, 

existe a capacidade de se poder produzir este volume de maneira mais acelerada. Na figura 

abaixo, também podemos verificar o primeiro ano de produção antecipado (ano 3). 
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Figura 48 - Estimativa de produção de condensado e de gás seco do Prospecto D 

A incerteza quanto à existência da acumulação é ainda menor: probabilidade de sucesso do 

poço pioneiro de 35%. 

 

1.4.2. Investimentos 

 

 Mais uma vez, o prospecto apresenta a vantagem das acumulações menores de, no 

caso de sucesso, ser possível produzir o volume recuperável com apenas dois poços, um 

pioneiro e um de extensão/desenvolvimento, todos convertidos a produtores no momento 

produtivo do campo. A curva de desembolso dos investimentos pode ser observada na figura 

seguinte, totalizando 233 MMUS$, sendo 106 MMUS$ em perfuração, 89 MMUS$ em 

facilidades e 6 MMUS$ em outros investimentos. O poço pioneiro custa 73 MMUS$ e o 

capital em risco é de 62 MMUS$. 
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Figura 49 - Estimativa de investimento no Prospecto D 

 

1.4.3. Custos e Despesas 

 

 Mantidas as premissas de custos de processamento do gás natural, de transporte de 

líquidos, de comercialização de líquidos e de tamponamento, verificamos outros custos fixos 

estimados em 2,7 MMUS$/ano e custos variáveis totalizando 18 MMUS$ ao longo de toda 

vida operativa da oportunidade. Diante da reduzida proporção do condensado, é possível 

verificar, na seguinte figura, como a proporção dos gastos com o processamento do gás são 

muito mais relevantes quando comparados aos custos com transporte e comercialização de 

líquidos. 
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Figura 50 - Estimativa de custos operacionais no Prospecto D 

 

1.5.  Prospecto E 

 

1.5.1. Volumes 

 

 O último prospecto, o Prospecto E, apresenta um elevado potencial para gás natural, 

contudo o condensado associado se manifesta de uma maneira bastante reduzida. A estimativa 

de volume recuperável é de 1,00 tcf de gás natural e de 19,2 MMBbl de condensado 

associado. O consumo próprio e a redução de volume do gás natural são os mesmos. Observe 

como a proporção dos líquidos na produção é quase que insignificante, apresentando uma 

importante produção nos primeiros anos, mas acompanhada de um declínio acentuado da 

curva nos anos seguintes. O grande potencial de volume de gás natural não permite que seja 

antecipada a produção para anos mais recentes, sendo mantida a ocorrência do primeiro gás no 

Ano 5.  
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Figura 51 - Estimativa de produção de condensado e de gás seco do Prospecto E 

 

 A incerteza quanto à existência da acumulação é a menor de todas as oportunidades 

mapeadas, sendo estimada uma probabilidade de sucesso do poço pioneiro de 40%. 

 

1.5.2. Investimentos 

 

 Dado o volume expressivo de gás natural, este prospecto não apresenta a vantagem das 

acumulações menores de ser desenvolvido com um investimento mais reduzido. No caso de 

sucesso, a produção do volume recuperável se faz com três poços, sendo um pioneiro, um de 

extensão e um de desenvolvimento. Os investimentos totalizam 386 MMUS$, sendo 229 

MMUS$ em perfuração, 146 MMUS$ em facilidades e 10 MMUS$ em outros investimentos. 

O poço pioneiro custa 85 MMUS$ e o capital em risco é de 68 MMUS$. 
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Figura 52 - Estimativa de investimento no Prospecto E 

 

1.5.3. Custos e Despesas 

 

 Com relação ao custo operacional, as premissas de custos de processamento do gás 

natural, de transporte de líquidos, de comercialização de líquidos e de tamponamento 

permanecem. Outros custos fixos são estimados em 6 MMUS$/ano e os custos variáveis 

totalizam 80 MMUS$ ao longo dos 30 anos de concessão. Nesta oportunidade, a proporção 

mínima da produção de líquidos gera uma quase que total dependência à estrutura de custos 

do gás natural. 

 

Figura 53 - Estimativa de custos operacionais no Prospecto E 



 

 
 

150 

 

2.  MODELO ECONÔMICO EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO 

  

 De posse das premissas técnicas definidas, faz-se necessário apresentar como o modelo 

econômico para valoração destas oportunidades está estruturado. O objetivo final do modelo é 

calcular o Fluxo de Caixa Líquido gerado por cada prospecto. Para tal, foi considerado o 

cálculo através da equação abaixo, onde FCt corresponde ao fluxo de caixa líquido no ano t, 

RecTt à receita total no ano t, CTt ao custo operativo total no ano t, Royt ao montante de 

royalties pagos no ano t, Invt ao investimento do ano t, Tampt ao gasto com o tamponamento 

dos poços no ano t e Impt ao montante de impostos pagos no ano t. 

30,...,2,1,0

ImpTampInvRoyCTRecTFC ttttttt

=
−−−−−=

t
 

Equação 109 – Cálculo do fluxo de caixa líquido no ano t (modelo do segmento Exploração e Produção) 

 

2.1.  Receitas 

 

 As receitas provenientes da venda do condensado e do gás natural são calculadas 

através do produto entre o preço de venda e o volume vendido de cada um destes produtos. 

Vale destacar, que, conforme já mencionado, a produção de gás é reduzida (2,6%) pelo 

consumo próprio para geração de energia nas instalações produtivas e por seu encolhimento 

(6,51%) decorrente do processamento para retirar o condensado associado. No mercado de gás 

natural, a precificação mais usual é conforme o poder calorífico deste energético, ou seja, ao 

invés da unidade de medida comum para preços de petróleo, US$/Bbl, a unidade mais 

referenciada é US$/MMBtu.  

 Neste caso, o poder calorífico do gás natural de todos os prospectos é estimado em 

1161,68 Btus por pés cúbicos (BTU/PC) e o mesmo é reduzido a 1045 BTU/PC quando 

consideramos o gás natural seco, ou seja, sem condensados. 
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 Com relação aos preços utilizados, foi considerada uma curva de West Texas 

Intermediate7 (WTI) plana a 75 US$/Bbl e o preço de venda do gás natural no mercado 

interno, também plano a 2 US$/MMBTU. O preço de venda dos condensados considerado é 

de 70% do preço do WTI. 

 

2.2.  Custos e Despesas 

 

 Dentro do custo operativo total, conforme já mencionado, foram consideradas a tarifa 

de processamento do gás natural de 0,60 US$/MMBTU, a tarifa de comercialização do 

condensado de 5% da receita proveniente da venda deste produto, a tarifa de transporte do 

condensado de 5 US$/Bbl, os outros custos fixos e os outros custos variáveis. Por outros 

custos, pode-se entender como sendo custos de coleta, de serviços auxiliares, de manutenção 

dos poços, entre outros. O tamponamento é realizado ao final da vida útil do campo e deve ser 

realizado por exigência legal. Para todos os prospectos foi estimado o valor de 7,1 MMUS$ 

por poço. 

 

2.3. Government Take e Investimentos 

 

 Os royalties cobrados pelo governo são pagos em moeda e incidem sobre o volume 

vendido, através de uma alíquota de 9% tanto para o caso do condensado quanto para o caso 

do gás natural. 

 De acordo com as premissas técnicas, foram definidos os investimentos necessários 

para desenvolver cada um dos prospectos. Foi considerada uma diferenciação entre o 

investimento em perfuração de poços do investimento em facilidades, pois o tratamento 

                                              
7 West Texas Intermediate (WTI) é um tipo de petróleo utilizado como referência para a precificação de petróleo. 
Trata-se de um óleo leve, ou seja, de baixa densidade e de baixo teor de enxofre. É a principal commodity 
subjacente utilizadas na negociação de contratos futuros na bolsa de Nova Iorque: NYMEX (New York 
Mercantile Exchange). 
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tributário (depreciação) destes investimentos é distinto. Por facilidades pode-se entender como 

sendo os investimentos relacionados a dutos, a estações de compressão e a serviços de 

engenharia, por exemplo. Os outros investimentos fazem referência a estudos de impacto 

ambiental, monitoramento, ergonomia, desenvolvimento de comunidades e etc. 

 De maneira a determinar o resultado sujeito a tributação, devemos considerar o 

benefício da depreciação. Para este cálculo, investimentos anteriores ao início da extração 

comercial são depreciados por linha reta (cinco anos), ao passo que, para investimentos 

posteriores, somente se depreciam (também em linha reta por cinco anos) os bens com valor 

de recuperação: neste caso, 20% dos poços (80% vai diretamente a gastos) e 100% das 

instalações. Sobre a base tributável, incide a participação do governo no lucro (Profit Share) 

de 5% e, sobre a base tributável reduzida do Profit Share, incide o imposto de renda com a 

alíquota de 32%. 

 

3. METODOLOGIA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO 

 

 O método utilizado para a valoração será através do fluxo de caixa descontado 

(tradicional) e pode ser definido através da equação abaixo, onde E[FCt] corresponde ao valor 

esperado do fluxo de caixa líquido no ano t, definido pela Equação 109 e i à taxa de desconto 

ajustada ao risco do projeto. No nosso caso utilizaremos 10% ao ano (discreta). 

∑ = +
= 30

0t t
t

i)(1

]E[FC
VPL  

Equação 110 – Cálculo do valor presente líquido do projeto 

 

 Adicionalmente, para o caso de projetos de investimentos em Exploração e Produção 

de petróleo e gás natural, dada a relevância da incerteza da acumulação, faz-se necessário 

calcular o indicador do Valor Monetário Esperado (VME), que pode ser calculado através da 

equação abaixo. Nesta equação, Psuc. corresponde à probabilidade de sucesso do poço 

pioneiro, VPLsuc. ao valor presente líquido do projeto no caso de sucesso e VP(CR) 
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corresponde ao valor presente do capital em risco, que pode ser calculado da mesma forma 

que na Equação 109, bastando apenas substituir o fluxo de caixa líquido pelo capital em risco 

do projeto. 

VP(CR))P(1VPLPVME suc.sucsuc. ×−+×=  

Equação 111 – Cálculo do valor monetário esperado do projeto (modelo do segmento Exploração e 
Produção) 
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ANEXO A – Preços do gás natural e índices de inflação 

US$/MMBTU US$/MMBTU
Base Média de 

1982 a 1984 = 100

Base Média de 

2005=100

Data NGAS_US NGAS_EUR CPI USA CPI EURO

2001M02 5.63 4.59 175.80 90.56

2001M03 5.16 4.57 176.20 91.07

2001M04 5.17 4.48 176.90 91.66

2001M05 4.21 4.36 177.70 92.08

2001M06 3.71 4.33 178.00 92.25

2001M07 3.10 3.75 177.50 92.00

2001M08 2.95 3.79 177.50 91.91

2001M09 2.15 3.79 178.30 92.16

2001M10 2.45 3.52 177.70 92.25

2001M11 2.36 3.46 177.40 92.16

2001M12 2.41 3.40 176.70 92.59

2002M01 2.25 3.06 177.10 92.76

2002M02 2.31 3.03 177.80 92.84

2002M03 3.03 2.97 178.80 93.43

2002M04 3.42 2.81 179.80 93.85

2002M05 3.49 2.83 179.80 94.02

2002M06 3.22 2.90 179.90 93.94

2002M07 2.98 2.95 180.10 93.85

2002M08 3.09 3.01 180.70 93.94

2002M09 3.57 3.08 181.00 94.19

2002M10 4.12 3.28 181.30 94.36

2002M11 4.04 3.34 181.30 94.27

2002M12 4.74 3.36 180.90 94.78

2003M01 5.41 3.61 181.70 94.69

2003M02 7.77 3.67 183.10 95.03

2003M03 5.95 3.74 184.20 95.62

2003M04 5.29 4.03 183.80 95.79

2003M05 5.84 4.04 183.50 95.71

2003M06 5.77 4.05 183.70 95.79

2003M07 5.01 4.04 183.90 95.71

2003M08 4.97 3.98 184.60 95.88

2003M09 4.61 3.97 185.20 96.13

2003M10 4.64 3.88 185.00 96.30

2003M11 4.53 3.90 184.50 96.30

2003M12 6.13 3.97 184.30 96.63

2004M01 6.09 3.87 185.20 96.38

2004M02 5.38 3.89 186.20 96.63

2004M03 5.40 3.86 187.40 97.22

2004M04 5.72 3.92 188.00 97.73

2004M05 6.34 3.95 189.10 98.07

2004M06 6.27 4.01 189.70 98.07

2004M07 5.93 4.28 189.40 97.90

2004M08 5.40 4.34 189.50 98.07

2004M09 5.14 4.41 189.90 98.24

2004M10 6.41 4.83 190.90 98.57

2004M11 6.09 4.96 191.00 98.49

2004M12 6.58 5.01 190.30 98.91  
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US$/MMBTU US$/MMBTU
Base Média de 

1982 a 1984 = 100

Base Média de 

2005=100

Data NGAS_US NGAS_EUR CPI USA CPI EURO

2005M01 6.15 5.46 190.70 98.24

2005M02 6.14 5.49 191.80 98.66

2005M03 6.97 5.52 193.30 99.33

2005M04 7.15 5.86 194.60 99.75

2005M05 6.47 5.89 194.40 100.01

2005M06 7.19 5.91 194.50 100.09

2005M07 7.63 6.42 195.40 100.01

2005M08 9.63 6.56 196.40 100.26

2005M09 12.88 6.58 198.80 100.77

2005M10 13.52 7.28 199.20 101.02

2005M11 10.43 7.46 197.60 100.77

2005M12 12.83 7.49 196.80 101.10

2006M01 8.66 7.96 198.30 100.66

2006M02 7.49 7.95 198.70 100.94

2006M03 6.90 7.99 199.80 101.53

2006M04 7.09 8.24 201.50 102.21

2006M05 6.20 8.28 202.50 102.49

2006M06 6.19 8.29 202.90 102.57

2006M07 6.25 8.58 203.50 102.43

2006M08 7.00 8.71 203.90 102.53

2006M09 4.86 8.77 202.90 102.54

2006M10 5.96 8.97 201.80 102.61

2006M11 7.45 8.99 201.50 102.65

2006M12 6.58 8.92 201.80 103.05

2007M01 6.58 8.59 202.42 102.51

2007M02 7.97 8.56 203.50 102.81

2007M03 7.12 8.37 205.35 103.50

2007M04 7.59 8.00 206.69 104.16

2007M05 7.61 7.98 207.95 104.40

2007M06 7.30 8.03 208.35 104.51

2007M07 6.22 8.13 208.30 104.25

2007M08 6.20 8.34 207.92 104.32

2007M09 6.10 8.54 208.49 104.71

2007M10 6.80 9.16 208.94 105.23

2007M11 7.14 9.47 210.18 105.79

2007M12 7.15 9.49 210.04 106.20

2008M01 8.00 10.70 211.08 105.80

2008M02 8.55 10.84 211.69 106.17

2008M03 9.40 11.04 213.53 107.21

2008M04 10.13 12.19 214.82 107.55

2008M05 11.23 12.38 216.63 108.23

2008M06 12.68 12.63 218.82 108.67

2008M07 11.15 14.37 219.96 108.50

2008M08 8.25 14.64 219.09 108.35

2008M09 7.69 14.85 218.78 108.55

2008M10 6.73 15.93 216.57 108.58

2008M11 6.67 15.81 212.43 108.06

2008M12 5.79 15.50 210.23 107.92  
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US$/MMBTU US$/MMBTU
Base Média de 

1982 a 1984 = 100

Base Média de 

2005=100

Data NGAS_US NGAS_EUR CPI USA CPI EURO

2009M01 5.24 13.89 211.14 107.02

2009M02 4.52 11.04 212.19 107.45

2009M03 3.95 10.90 212.71 107.86

2009M04 3.50 8.51 213.24 108.25

2009M05 3.81 8.09 213.86 108.30

2009M06 3.80 7.95 215.69 108.52

2009M07 3.39 6.67 215.35 107.77

2009M08 3.15 6.92 215.83 108.14

2009M09 2.96 7.13 215.97 108.16

2009M10 4.02 7.60 216.18 108.41

2009M11 3.69 7.81 216.33 108.54

2009M12 5.37 8.01 215.95 108.88

2010M01 5.81 8.80 216.69 108.05

2010M02 5.34 8.80 216.74 108.39

2010M03 4.29 8.93 217.63 109.37

2010M04 4.01 7.52 218.01 109.87

2010M05 4.16 7.27 218.18 110.01

2010M06 4.79 7.74 217.97 110.02

2010M07 4.63 8.04 218.01 109.65

2010M08 4.31 8.45 218.31 109.87

2010M09 3.90 8.28 218.44 110.09

2010M10 3.43 8.29 218.71 110.48

2010M11 3.73 8.59 218.80 110.62

2010M12 4.24 8.74 219.18 111.29

2011M01 4.49 9.61 220.22 110.50

2011M02 4.07 9.36 221.31 110.96

2011M03 3.97 9.37 223.47 112.47

2011M04 4.24 10.36 224.91 113.10

2011M05 4.31 10.30 225.96 113.11

2011M06 4.55 10.26 225.72 113.10

2011M07 4.41 10.99 225.92 112.41

2011M08 4.05 10.81 226.55 112.62

2011M09 3.90 10.85 226.89 113.48

2011M10 3.57 11.42 226.42 113.87

2011M11 3.24 11.32 226.23 113.98

2011M12 3.16 11.53 225.67 114.35  

 

 

 


