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INTRODUÇÃO

1



1.1 INTRODUÇÃO

1.1.1 Justificativa do Tema

Nos últimos anos, diversos trabalhos acadêmicos e práticos têm sido

desenvolvidos, com vistas a aplicar a teoria de precificação de opções (TPO) a

problemas de tomada de decisão de investimento em ativos não financeiros, sejam eles

ativos tangíveis ou intangíveis, os quais têm sido normalmente referidos como "Opções

Reais".

Esta "nova" abordagem, que doravante passaremos a denominar de teoria de

opções reais (TOR), segundo seus defensores, estaria associada ou teria sido

desenvolvida em razão da incapacidade das metodologias e ferramentas, existentes para

o auxílio à tomada de decisão, em quantificar o valor inerente às alternativas disponíveis

aos tomadores de decisão, antes, durante, e até mesmo, após a tomada de decisão e o

efetivo início de investimento no projeto em análise.

A abordagem apresentada pela TPO para opções reais traz uma nova visão à

teoria de decisão, que reflete as práticas empresariais relativas a tomadas de decisão de

investimento, sejam elas intuitivas ou não. No entanto, conforme veremos ao longo deste

trabalho, a aplicação prática da TOR está sujeita à aceitação de premissas questionáveis,

do ponto de vista prático, e à construção de modelos um tanto simples, que deixam de

considerar as diversas incertezas associadas a situações reais de investimento.

Trabalhos mais recentes sobre teoria de decisão mostram que ferramentas

existentes para o auxílio à tomada de decisão de investimento, em particular, árvores de

decisão e simulação de Monte Carla, se utilizadas apropriadamente, permitem

quantificar o valor das opções reais, levando a decisões iguais às que seriam tomadas,

caso se utilizasse aTOR.
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1.1.2 Objetivos do Trabalho

Um objetivo básico deste trabalho consiste em apresentar uma análise

comparativa entre a teoria de precificação de opções (TPO) que vem sendo desenvolvida

nas últimas décadas, e mais recentemente, vem sendo difundida nos meios acadêmicos e,

em alguns casos, em empresas privadas, para análise de investimentos em ativos não

financeiros, ou "opções reais", e a metodologia, já bastante difundida, haja vista a

grande quantidade de aplicativos (softwares) disponíveis no mercado, de modelagem por

árvore de decisão.

Cientes do impacto, muitas vezes negativo, que incertezas causam nas decisões

de investimento, procuramos ainda desmistificar, indiretamente, esta falsa sensação ou

incorreta percepção que existe sobre incerteza. Observamos que os defensores do uso da

teoria de precificação de opções para fins de análise e tomada de decisão de

investimento alegam, acertadamente, que as incertezas futuras geram valor, se bem

compreendidas e analisadas, na medida em que aumentam o potencial de ganho, ao

mesmo tempo que limitam o de perda. "Uncertainty creates opportunities. Managers

should welcome, not fear uncertainty."! (AMRAM e KULATILAKA, 1999, p. 14). O

valor da opção de investir é, segundo DIXIT e PINDYCK (1994, p. 6), um custo de

oportunidade que deve ser incluído no custo total do investimento. No entanto, estes

mesmos defensores da TPO criticam a metodologia de análise por árvore de decisão,

alegando ser esta incapaz de quantificar tal valor adicional.

Por fim, e mais importante, este trabalho pretende mostrar que, tanto em

mercados perfeitos e completos, ou seja, onde se possa simular ou "replicar" os fluxos

de caixa associados a projetos, quanto em mercados "parcialmente completos",

guardadas certas condições, o método. da árvore de decisão, se utilizado

apropriadamente, fornece os mesmos resultados obtidos pela teoria de precificação de

1 Incerteza gera oportunidades. Gerentes deveriam saudar, não temer incerteza.
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opções, ou seja, quantifica o valor das "opções reais", e portanto, identifica a decisão

ótima de investimento.

No caso de mercados perfeitos, mostramos que se obtém o mesmo valor, para a

"opção", que seria obtido pelo uso da TOR, bastando para tanto, tratar a situação como

um problema com "Informação Perfeita", usando-se risk-neutral probabilities, obtidas a

partir de portfolios que simulam os fluxos de caixa do projeto em análise, e a risk-free

rate.

Em situações onde o mercado não pode ser considerado perfeito, porém pode ser

considerado "parcialmente completo", o uso de funções de utilidade e da risk-free rate,

em árvores de decisão, também resulta em decisões iguais às que seriam obtidas pela

aplicação da TPO na análise da tomada de decisão de investimento.

1.1.3 Roteiro do Trabalho

Com o intuito de mostrar as causas que levaram o homem a desenvolver

ferramentas de auxílio à tomada de decisão, iniciamos este trabalho com a apresentação

de um breve histórico sobre a evolução da percepção da sociedade sobre risco e

incerteza, evolução esta que foi desencadeada durante a Renascença e que tomou-se

possível, graças ao desenvolvimento da teoria da probabilidade.

A seguir, discutimos as principais ferramentas existentes de auxílio à tomada de

decisão de investimento, apresentando as "deficiências" da tradicional regra do "Valor

Presente Líquido" (VPL) e do método de "Fluxo de Caixa Descontado" (DCF, em

inglês), e destacando as vantagens e limitações da modelagem por árvore de decisão e da

teoria de precificação de opções, em particular, as dificuldades de se implementar, na

prática, a TPO para casos de "opções reais".
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Apresentamos ainda uma revisão bibliográfica de parte da literatura desenvolvida

sobre teoria de opções reais, procurando, na medida do possível, discutir as diferentes

situações de investimento, onde a TOR pode contribuir para a tomada de decisão, mas

também abordando as suas restrições.

Discute-se então os recentes trabalhos que visam "integrar" a teoria de opções

reais e o método de árvore de decisão, e conclui-se que, se consideradas adequadamente,

ambas as metodologias levam à mesma decisão de investimento.

5



1.2 REVISÃO DOS PENSAMENTOS

Tem-se tomado lugar comum, nos últimos tempos, mencionar que,

principalmente em razão dos recentes avanços tecnológicos, e daqueles certamente por

vir, em particular nas áreas de computação, informática e telecomunicações, os quais

"encurtaram" em muito a distância entre nações, e do fenômeno da abertura de mercados

e da globalização, que permitiu o acesso a mercados antes inacessíveis, mas também

levou à entrada de inúmeros concorrentes novos, vivemos uma época de muitas

incertezas e de constantes mudanças.

É bem verdade que mudanças estão ocorrendo numa velocidade sem

precedentes, que podem levar, por exemplo, investimentos significativos a tomarem-se

ultrapassados da "noite para o dia". O fato, porém, é que incerteza, de um modo geral, e

incerteza em relação ao futuro em particular, tem sido e continua a ser uma constante em

nossas vidas e no dia-a-dia das empresas e, a despeito disso, decisões de toda natureza e

grau de importância precisam e continuam a ser tomadas cotidianamente. Segundo

KEYNES, citado por BERNSTEIN (1996, p. 185) "as living and moving beings, we are

forced to act ... [even when] our existing knowledge does not provide a sufficient basis

for a calculated mathematical expectation.T

Mais importante ainda é o fato de ser justamente a incerteza que permite retornos

muito acima da taxa livre de risco. Se o mundo fosse determinístico por natureza, os

resultados de quaisquer investimentos seriam todos conhecidos antecipadamente com

certeza e, por consegüinte, os ganhos seriam necessariamente dados pela taxa livre de

risco (risk-free rale), que reflete o valor do dinheiro no tempo, somada à expectativa de

inflação, que também seria conhecida, num mundo determinístico.

2 Como seres vivos e móveis, somos forçados a agir .. . [mesmo quando] nosso conhecimento não fornece
base suficiente para o cálculo de uma esperança matemática.
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A afirmação de GOTTFRIED VON LEffiNIZ, em carta enviada a Jacob

Bernoulli em 1703, citada por BERNSTEIN (1996, p. 4) de que "A natureza estabeleceu

padrões que se originam na repetição dos eventos, porém apenas para a maior parte",

explica "[ ... ] porque existe risco em primeiro lugar: sem aquela qualificação, tudo seria

previsível, e em um mundo onde todo evento é idêntico a um evento anterior, nenhuma

mudança jamais ocorreria" (BERNSTEIN, 1996, P. 4), trad. por J. L. V. do Vale.

Esta realidade de incertezas e mudanças levou o homem a desenvolver

ferramentas que, se por um lado não eliminam total ou parcialmente as incertezas que

lhe afetam, por outro, pelo menos lhe auxiliam a "conviver" com elas, permitindo-lhe

tomar decisões com base em um mínimo de racionalidade e lógica, evitando-se assim

decisões puramente intuitivas, com base em "achismos" e conjecturas sem fundamento.

Segundo P. L. BERNSTEIN (1996, p. 1), a idéia que marca a fronteira entre os

tempos modernos e o passado consiste no "[ ... ] mastery of risk: the notion that the

future is more than a whim of the gods and that men and women are not passive before

nature.:". A própria palavra risco deriva do italiano risicare, que quer dizer arriscar, ou

seja, risco é uma escolha, não uma fatalidade, à qual estamos sujeitos e sobre a qual não

temos qualquer poder.

É importante, neste momento, fazer uma distinção clara entre decisão e

resultado. Uma boa decisão é uma ação racional e lógica que se toma e que é

consistente com as alternativas que percebemos, a informação que nos está disponível e

as preferências que temos. Um bom resultado, por outro lado, é um estado futuro do

mundo ou do nosso negócio que prezamos ou valorizamos mais em relação a outras

possibilidades. Em um mundo incerto, boas decisões podem ser seguidas de maus

resultados e vice-versa.

3 [ ••• ] domínio do risco: a noção de que o futuro é mais do que um capricho dos deuses e de que homens e
mulheres não são passivos perante a natureza.
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As decisões de investimento de uma empresa são, de um modo geral, tomadas

com o objetivo de maximizar o valor para os acionistas daquela empresa, e envolvem

projetos de maior ou menor complexidade, desde "simples" substituições de

equipamentos, até a construção de novas instalações ou a aquisição de outras empresas,

ou ainda o investimento em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, a serem

implementados em prazos muito distintos, desde "de imediato" até em vários anos, e

apresentando riscos os mais variados, desde riscos privados, até riscos de mercado.

Segundo A. K. DIXIT e R. S. PINDYCK (1994, p. 3), "Economics defines

investment as the act of incurring an immediate cost in the expectation of future

rewards.?". LUENBERGER (1998, p. 1) ressalta que tal definição de investimento, onde

se compromete recursos com vistas a obter beneficios futuros, tem sido a abordagem

tradicional sobre investimento, e apresenta uma visão mais abrangente sobre decisões de

investimento, a qual está baseada nos fluxos de despesas e receitas ao longo de um

período de tempo, com vistas a "controlar" tais fluxos.

Neste contexto, a tomada de decisão de investimento está intimamente associada

à determinação do valor do projeto em questão, ou seja, à sua precificação, ou como

tem-se tomado usual, à sua "valoração", e, conseqüentemente, à escolha daqueles

projetos que dão maior retomo para os acionistas. Segundo LUENBERGER (1998,

p.24), "The essence of investment is selection from a number of altemative cash flow

streams/".

A partir da definição "tradicional" apresentada por Dixit e Pindyck e da visão

mais abrangente sugerida por Luenberger, podemos dizer que a tarefa de precificação de

um projeto está normalmente associada à análise do fluxo de caixa resultante do mesmo,

considerando-se o valor do dinheiro no tempo. Porém, as inúmeras variáveis que

4 A ciência econômica defrne investimento como o ato de incorrer um custo imediato na expectativa de
recompensas futuras.
5 A essência de investimento é a seleção a partir de um número de fluxos de caixa alternativos.

8



influenciam e são determinantes para tal fluxo de caixa, pelo menos para a grande

maioria dos projetos de investimento, tomam esta tarefa extremamente complicada,

talvez até mesmo impossível de ser realizada com exatidão.

Talvez o mais importante fator comum a qualquer decisão de investimento seja

justamente a(s) incerteza(s) associada(s) a algum ou vários aspectos, críticos ou não, do

projeto em análise, de modo que tal fator comum deve ser objeto de profundo escrutínio

por parte dos analistas de investimento e, principalmente, daqueles que tomam as

decisões de investimento e seus assessores.

Estas incertezas fazem com que, na prática, as decisões de investimento sejam

contingenciais, ou seja, dependam e sejam tomadas em função de resultados futuros,

incertos, (AMRAM e KULATILAKA, 1999, p. 18), à medida em que os eventos se

desenrolam, sejam eles previsíveis ou não. As empresas podem, e muitas vezes o fazem,

alterar o curso originalmente planejado para os projetos, em geral, à medida em que

novas informações tomam-se disponíveis. Entre as alternativas ou opções mais comuns

presentes em projetos de investimento estão o adiamento ou o cancelamento do projeto,

a interrupção total ou parcial, temporária ou "permanente" do mesmo e a limitação ou a

ampliação de sua escala ou de seu escopo.

Decisões de investimento, na prática, caracterizam-se ainda por dois aspectos

fundamentais, os quais não são geralmente considerados de forma adequada pelas

ferramentas tradicionais de precificação, a saber irreversibilidade (pelo menos parcial) e

momento mais apropriado de se investir. No caso da irreversibilidade, há de se notar

primeiramente que todo e qualquer investimento toma-se um sunk cost, uma vez tenha

sido realizado, desconsiderado o seu eventual valor de liquidação.

A irreversibilidade de investimentos é mais acentuada, quando o investimento é

específico à firma ou à indústria em que ela atua, e é ainda fortemente afetada pela
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assimetria de informações, a qual geralmente leva a uma significativa redução no valor

de venda ou de transferência de um investimento já realizado, pois em geral, os motivos

que levam uma empresa, ou mesmo uma pessoa, a desfazer-se de um investimento, ora

claramente indicam que o mesmo não foi bem sucedido, por exemplo, porque o mercado

não se mostrou tão atraente, quanto se imaginava, ora são obscuros, e portanto,

potenciais compradores impõem ao vendedor uma significativa desvalorização. O

problema dos lemons ilustra bem esta situação. A irreversibilidade pode ser causada

ainda por políticas governamentais e legislações, como por exemplo, controle de capital

e restrições ou penalidades por dispensa de funcionários, entre outros (DIXIT e

PINDYCK, 1994, p. 8).

Quanto ao momento mais adequado para se realizar um investimento, pode-se

afirmar que, freqüentemente, é possível adiar o mesmo, muitas vezes na esperança de se

obter mais informações, mesmo que nunca se elimine completamente a(s) incerteza(s)

associada(s) aos parâmetros do projeto. Em outras ocasiões, a própria implementação do

projeto é que permite desvendar algumas destas incertezas.

Existe ainda grande controvérsia, quanto à forma mais apropriada de se tratar as

incertezas futuras, e portanto, quanto à melhor forma de tomar decisões, em especial

aquelas que envolvem investimentos financeiros. De um lado, há aqueles que defendem

que as boas decisões devem fundamentar-se em números e métodos quantitativos,

baseados em padrões passados. De outro, existem os que fundamentam suas decisões em

crenças mais subjetivas sobre o futuro incerto (BERNSTEIN, 1996, p. 6).

Entendemos que esta controvérsia está associada, em grande parte, à nem sempre

clara, distinção entre incerteza e aleatoriedade. Na verdade, muitos autores utiliziim ....ll

indiscriminadamente estes dois conceitos, levando seus leitores a confundir e misturar

seus significados. Segundo KNIGHT, citado por CYERT e DeGROOT (1987, p. 3), não

se pode atribuir uma probabilidade a um evento sob estado de incerteza; por outro lado,
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um estado de risco existe, quando uma probabilidade numérica pode ser atribuída. Para

CYERT e DeGROOT, no entanto, "incerteza" refere-se a qualquer situação em que um

evento tenha probabilidade, subjetiva ou não, diferente de zero ou um de ocorrer.

Consideramos como aleatório todo processo não determinístico, para o qual se

possa ser determinar um padrão passado, ou seja, para o qual se possa estabelecer uma

função distribuição de probabilidade. Já incerteza refere-se geralmente a processos

singulares, para os quais não há, ou pelo menos não é de nosso conhecimento, um

histórico de padrão passado, que permita determinar uma função distribuição de

probabilidade.

Para ilustrar, imaginemos o processo de flutuação do preço de uma commodity,

como, por exemplo, milho. Existem mercados bastante maduros e confiáveis, onde são

negociados diariamente contratos futuros e opções de compra ou venda deste produto,

assim como contratos spot (preço à vista). A partir do histórico de oscilação dos preços

do milho, podemos determinar uma função distribuição de probabilidade, que nos

fornece informações sobre os prováveis preços futuros do milho, prováveis, porque nada

garante que os preços futuros seguirão o mesmo padrão seguido no passado. O preço do

milho pode ser considerado uma variável aleatória, embora nada garanta que seu

comportamento futuro irá refletir o padrão passado.

Por outro lado, imaginemos uma empresa farmacêutica que esteja pensando em

desenvolver um produto novo e totalmente revolucionário para o tratamento de

determinada doença, ou uma empresa que pretenda iniciar um negócio inédito.

Simplesmente não existem informações, seja sobre o preço, seja sobre o custo, tanto do

medicamento, quanto do novo negócio, que possam ser utilizadas para determinar uma

função distribuição de probabilidade. Estas variáveis são totalmente incertas, quer

dependam do mercado, quer sejam privadas, esta última significando, específicas à

firma, e portanto, não diversificáveis.
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BREVE HISTÓRICO SOBRE RISCO, TEORIA DE DECISÃO E
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2.1.1 Origens

2.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE RIsco, TEORIA DA DECISÃO E TEORIA DE

PRECIFICAÇÃO DE OPÇÕES

As origens da teoria da decisão datam dos estudos sobre probabilidade associada

a jogos de azar no século XVII, em plena Renascença. Até aquela época, as pessoas

tomavam decisões com base nos instintos, uma vez que, para elas, o futuro não passava

de uma questão de sorte ou consistia no resultado de variações aleatórias, sobre as quais

elas não tinham qualquer controle. A grande preocupação das pessoas consistia

basicamente na sobrevivência propriamente dita, e o dia-a-dia não apresentava maiores

surpresas, exceto por eventuais variações climáticas bruscas.

Segundo BERNSTEIN (1996, p. 15-20), apesar de bastante avançada sob muitos

aspectos, inclusive quanto à clara distinção feita entre verdade e probabilidade, a

civilização grega, anteriormente à Renascença, não desenvolveu uma abordagem

quantitativa da probabilidade, em grande parte, pelas restrições de seu sistema numérico,

o qual não permitia a realização de cálculos, mas apenas de registros numéricos.

Ademais, os gregos enxergavam ordem e previsibilidade apenas nos céus, com os

planetas e as estrelas apresentando harmonia. Isto contrastava com a "desordem" da vida

na terra e com o "comportamento dos deuses", aos quais se outorgava a

responsabilidade pelo que se passava na terra. Por fim, havia ainda uma forte influência

dos cleros, os quais se reservavam a exclusividade de comunicação com os deuses.

No caso do mundo cristão ocidental, a mudança de atitude das pessoas com

relação ao futuro iniciou-se na Renascença, através da ruptura com as crenças de um

modo geral e, em particular, da ruptura com o misticismo e com a influência do clero,

para quem o futuro era uma questão de fé e comportamento moral, e cuj as previsões

limitavam-se à vida pós-morte.
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A Reforma Protestante, ao eliminar a figura do confessor, colocou sobre as

próprias pessoas o ônus de seus atos, de modo que, não estando mais à mercê dos deuses

e de fatos aleatórios, elas não mais podiam ficar passivas frente ao futuro desconhecido e

deveriam passar a tomar decisões sobre uma maior quantidade de circunstâncias, assim

como sobre períodos de tempo mais longos.

Esta foi uma época de busca pelo conhecimento, questionamentos de dogmas e

crenças passadas, explorações geográficas, e experimentações permanentes. Um dos

aspectos marcantes desta época foi o aumento significativo do comércio, que trouxe

consigo oportunidades de riqueza, mas também riscos, contribuindo para a mudança de

atitude das pessoas em relação ao futuro, forçando-as a buscar prever e controlar o

mesmo.

2.1.2 Teoria da Probabilidade

Segundo LIFSON (1972, p. 56), embora haja referências a probabilidade em

trabalhos anteriores, a teoria da probabilidade é normalmente creditada a Blaise Pascal e

Pierre de Fermat. A teoria foi desenvolvida sob a hipótese de que valor é medido em

unidades monetárias e que a medida do resultado de uma alternativa consiste na

quantidade esperada de unidades monetárias a receber.

Este princípio de "esperança matemática" leva à regra de decisão em que se deve

escolher a jogada (ou alternativa) que maximiza o ganho esperado. Segundo SAVAGE,

citado por LIFSON (1972, p. 57), este princípio era "[ ... ] tão categoricamente aceito

pelos matemáticos do século XVIII, a ponto de eles acharem paradoxal que indivíduos

presumivelmente prudentes rejeitassem o princípio em certas situações de decisão reais e

hipotéticas". Daniel Bernoulli (1730) considera este princípio como sendo, na melhor

das hipóteses, uma rule ofthumb (regra de algibeira) e apresenta uma série de exemplos
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para rejeitar o princípio da maximização do valor monetário esperado (VME) como uma

regra geral de decisão.

Talvez o exemplo mais conhecido seja o do paradoxo de São Petersburgo, no

qual o jogador, " ... sob o algoritmo do VME, o jogador deveria continuar a colocar em

aposta seus ganhos até que desse coroa. Mas, como uma coroa acabará por sair,

eventualmente com probabilidade um, ao seguir o algoritmo do VME, o jogador garante

que perderá, com certeza, o valor de sua aposta inicial." (SMITH, 1988, p. 24), trad. por

1. L. V. do Vale.

Bernoulli percebeu que a quantidade de unidades monetárias não é uma medida

do real valor, para um indivíduo, de seu montante de dinheiro, na medida em que uma

, mesma quantidade de unidades monetárias é avaliada de forma diferente por um

indivíduo paupérrimo e por um indivíduo milionário. Bernoulli postulou que existe uma

"riqueza moral" associada à quantidade de dinheiro e que a regra de decisão deveria ser

escolher a alternativa que maximize a riqueza moral esperada. Este conceito de "riqueza

moral" deu origem à teoria da utilidade cardinal.

Além de sugerir que a regra de decisão deveria ser fundamentada na

maximização da utilidade, e não do valor monetário, Bernoulli também defendeu que

cada unidade monetária adicional contribuía com uma quantidade decrescente de

utilidade, à medida em que a riqueza do indivíduo aumentava.

Esta abordagem de Bernoulli foi criticada, entre outros motivos, em razão do fato

da relação entre quantidade de unidades monetárias e utilidade depender muito da

natureza de cada indivíduo e da situação em que o mesmo se encontra, além de ser de

difícil mensuração (crítica também existente na atualidade). Adicionalmente, alegava-se

que tal "princípio da utilidade marginal decrescente" não era válido universalmente, uma

vez que jogadores (apostadores) existiam e suas ações violavam tal princípio. Havia

15



dúvidas ainda sobre a aplicabilidade deste princípio em situações singulares, ou seja, que

ocorrem apenas uma vez.

A teoria da utilidade cardinal caiu em desuso ou descrédito com o surgimento do

conceito de curvas de indiferença, introduzido por Edgeworth, e a conseqüente

demonstração de que os teoremas deduzidos pela utilidade cardinal podiam ser

deduzidos a partir de curvas de indiferença e do conceito de utilidade ordinal.

Um outro aspecto subjetivo, o qual foi utilizado para fins de análise de decisão,

consiste no conceito, introduzido por Bentham, de prazer e dor. Bentham definiu

utilidade de uma ação como a quantidade de prazer (utilidade positiva) ou dor (utilidade

negativa) produzida por aquela ação, e a regra de decisão, segundo ele, estaria associada

à escolha da alternativa que maximizasse a quantidade de utilidade positiva em relação à

quantidade de utilidade negativa. Esta abordagem, entretanto, nunca chegou a ser

quantificada.

o interesse pela abordagem de utilidade marginal de Bernoulli foi revitalizado a

partir do trabalho de VON NEUMANN e MORGENSTERN, citado por LIFSON (1972,

p. 61), os quais acrescentaram a premissa de que um homem racional, além de ter

preferências pelos resultados das alternativas disponíveis, também possui preferências

pelos jogos envolvendo tais resultados, e formularam um conjunto de axiomas que, se

aceitos, garantem que uma escala cardinal de utilidade existe (para medir preferências) e

que a escolha da alternativa com maior utilidade esperada implica em se estar agindo de

acordo com as próprias preferências.

2.1.3 Opções

Em From Black-Scholes to Black Boles, C. SMITHSON apresenta um

histórico da evolução dos modelos de precificação de opções, e propõe uma espécie de
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"árvore genealógica" (vide Anexo 1) para identificar tais modelos, a qual contém três

ramos, o dos modelos analíticos, o dos modelos numéricos e o dos modelos de

aproximação analítica.

No artigo, Smithson observa que o modelo de Black-Scholes, publicado em

1973, consiste na primeira solução de equilíbrio geral para a precificação de opções, e

sugere que o modelo de Black-Scholes é ao mesmo tempo, o início e o fim da história de

precificação de opções, na medida em que resolve um problema com o qual economistas

estavam-se debatendo há décadas, mas também levou a uma série de generalizações e

extensões.

No "ramo" dos modelos analíticos, Smithson apresenta as generalizações ao

modelo de Black-Scholes, assim como as extensões ao mesmo e os precursores.

Quanto aos precursores, Smithson observa que uma das primeiras tentativas de

resolver analiticamente a questão de precificação de opções data de 1900, em tese de

doutorado apresentada por Louis Bachelier na Sorbonne. SMITH, citado por

SMITHSON, observa que a formulação apresentada por Bachelier permitia preços

negativos para as securities, assim como preços de opções que excediam o preço do

ativo subjacente. Smithson nota ainda que Case Sprenkle lidou com dois dos problemas

da formulação de Bachelier, ao considerar que os preços de ações têm distribuição

lognormal e ao permitir drift no movimento aleatório, eliminando preços negativos e

permitindo aversão a risco. Smithson afirma também que James Boness vai além ao

considerar o valor do dinheiro no tempo, e faz referência à extensão de Paul Samuelson

ao modelo de Boness ao permitir a diferenciação entre o nível de risco da opção e do

ativo subjacente. Smithson observa que o modelo de Black-Scholes é fundamentado

numa série de premissas e apresenta um resumo das generalizações que foram

desenvolvidos para "relaxar" tais premissas. A tabela 1 abaixo, extraída do artigo de

SMITHSON, apresenta tais relaxamentos:
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Tabela 1: Relaxamento das Premissas do Modelo de Black-Scholes

Premissa Relaxada por:

Não pagamento de dividendos Merton (1973)

Ausência de impostos e custos de transação Ingersoll (1976)

Taxas de juros constantes Merton (1973)

Ausência de penalidade para vendas short Thorpe (1973)

Mercado opera continuamente Merton (1976)

Preço da ação contínuo CoxIRoss (1976)

Preço terminal da ação (retornos) e distribuição é lognormal Jarrow/Rudd (1982)

Smithson aborda também algumas das extensões ao modelo de Black-Scholes,

em particular, sobre opções sobre contratos futuros (por Fischer Black em 1976), opções

sobre moedas (por Mark Garman e Steven Kohlhagen em 1983), opções compostas (por

Robert Geske em 1979) e opções "americanas" (Richard Roll, 1977; Robert Geske, 1979

e Robert Whaley, 1981).

No "ramo" dos modelos numéricos, Smithson inclui a abordagem binomial,

também conhecida por lattice approach, que, segundo Smithson, foi inicialmente

proposta por William Sharpe em 1978, mas é normalmente associada ao artigo

publicado por Cox, Ross e Rubinstein em 1979. Smithson observa que um dos maiores

usos do modelo binomial está associado ao modelo de precificação de opções sobre

taxas de juros, proposto primeiro por Richard Rendleman e Brit Bartter em 1979.

Smithson apresenta também a metodologia de diferenças finitas proposta por Eduardo

Schwartz em 1977, e a metodologia de simulação de Monte Carlo, proposta por Phelim

Boyle também em 1977, estimulada pelo problema de determinação do valor esperado

para o ativo subjacente, na data de exercício da opção.

No que tange os modelos de aproximação analítica, Smithson observa que este

"ramo" representa a reunificação dos outros dois ramos.

18



CAPÍTULO IH

FERRAMENTAS DE PRECIFICAÇÃO E AUXÍLIO À TOMADA DE

DECISÃO
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3.1 FERRAMENTAS DE PRECIFICAÇÃO E AUXÍLIO À TOMADA DE DECISÃO

3.1.1 Introdução e Elementos

Tecnicamente, define-se análise de decisão como uma "[ ... ] filosofia, articulada

por um conjunto de axiomas lógicos, e uma metodologia e conjunto de procedimentos

sistemáticos, fundamentados nestes axiomas, para permitir analisar, de forma

responsável, as complexidades inerentes aos problemas de decisão.", trad. por J. L. V.

do Vale (autor desconhecido, citado por BUTLER e DYER, em material didático do

departamentto de Management Science and Information Systems da University of

Texas).

Intuitivamente, define-se análise de decisão como "[ ... ] uma formalização do

bom senso para problemas de decisão que são muito complexos para o uso informal do

bom senso", ou ainda, "[ ... ] um processo que aprimora a tomada eficaz de decisão

através de análise lógica e sistemática.", trad. por J. L. V. do Vale (autores

desconhecidos, citados por BUTLER e DYER, em material didático do departamento de

Management Science and Information Systems da University ofTexas).

Em Decision Analysis: A Bayesian Approach, J. Q. SMITH (1988) afirma que

análise de decisão tem por objetivo identificar a decisão que se espera ser aquela que

melhor satisfará os objetivos estabelecidos, e que ela fornece ferramentas para resolver

problemas de forma lógica. Análise de decisão é melhor vista como um método

"prescritivo", que auxilia as pessoas a lidarem com decisões dificeis de forma

sistemática, através de estruturação e orientação (CLEMEN, 1996, p. 4). Robert T.

Clemen segue dizendo que "[ ... ] decision analysis is not an idealized theory designed

for superrational and omniscient beings. Nor does it describe how people actual1y mak:e

decisions'".

6 [ ••• ] análise de decisão não é uma teoria idealizada feita para seres supraracionais e omnicientes.
Tampouco ela descreve como as pessoas realmente tomam decisões.
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Segundo LIFSON (1972, p. 2-8), problemas de tomada de decisão envolvem

geralmente os seguintes elementos:

1. O tomador (ou tomadores) da decisão;

2. As possíveis alternativas;

3. As variáveis de controle;

4. Os estados da "natureza";

5. Os resultados;

6. O(s) critério(s) de decisão.

O tomador da decisão é, em última instância, a pessoa ou grupo de pessoas que

tem autoridade e responsabilidade pela escolha da alternativa a ser seguida, escolha esta

a ser feita com base nas informações disponíveis, implícita ou explicitamente, no

momento da mesma. É importante lembrar também que o tomador de decisão pode ter, e

normalmente possui, preferências quanto às alternativas disponíveis e/ou aos possíveis

resultados de suas ações, e que tais preferências podem eventualmente ser subjetivas.

As alternativas formam um conjunto de "caminhos" possíveis de serem seguidos,

os quais são necessariamente mutuamente excludentes, porém não necessariamente

exaustivos, uma vez que o tomador de decisão pode eventualmente desconhecer

alguma(s) alternativa(s).

Cada alternativa possui uma. série de características que lhe são peculiares e

permitem sua identificação. O conjunto destas características que "identificam" cada

alternativa é constituído pelas variáveis de controle, as quais envolvem os aspectos sobre

os quais se tem o controle, pelo menos parcial, e são especificadas a priori.

Os estados da "natureza", variáveis de estado ou simplesmente "estado" são

aquelas variáveis sobre as quais se tem pouco ou nenhum controle, e envolvem, por
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exemplo, inflação, condições econômicas, legislação ambiental, situação política, entre

outras. Os "estados" formam um conjunto exaustivo e são mutuamente exclusivos.

Cada um dos possíveis cursos de ação, em função das variáveis de controle e das

de estado, levará a um determinado resultado. Um resultado pode incluir várias medidas

ou dimensões, como por exemplo, retomo sobre o investimento, participação de

mercado, imagem da empresa, entre outras. Para cada dimensão de um resultado, deve-

se estabelecer, no início da análise e como parte da descrição do problema, o critério de

decisão correspondente.

Para que se possa tomar uma decisão, é necessário estabelecer algum critério de

decisão. No caso de decisões de investimento, os critérios envolvem geralmente a

avaliação dos fluxos de caixa, positivos e negativos, incluindo custos de oportunidade,

com vistas a assegurar a geração de valor para os acionistas. David G. Luenberger

(1998, p. 24) lembra que, para que a decisão de investimento seja "inteligente", a análise

dos fluxos de caixa alternativos deve ser feita segundo um critério lógico. Critérios de

decisão podem envolver ainda aspectos de participação de mercado, imagem da

empresa, minimização de perdas, ou ainda, minimização de riscos ambientais ou de

saúde pública.

Em Decision Analysis: A Bayesian Approach, J. Q. SMITH (1988) nota que a

decisão que minimiza uma função de perda ou maximiza uma função de ganho, no

espaço das alternativas de decisão, ou seja, uma decisão de otimização é geralmente

chamada de uma decisão de Bayes. Pode-se ainda procurar minimizar "distâncias" entre

objetivos múltiplos ou preferências dos diferentes membros de um grupo de decisão.

Segundo R. T. CLEMEN (1996, p. 5), análise de decisão envolve os seguintes

processos:
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1. Identificação do problema/situação e entendimento dos objetivos;

2. Identificação das alternativas;

3. Decomposição e modelagem do problema (estrutura, incertezas e preferências);

4. Escolha da "melhor" alternativa;

5. Análise de sensibilidade;

6. Reavaliação do problema, das alternativas e/ou dos modelos, em função dos

resultados da análise de sensibilidade;

7. Implementação da alternativa escolhida.

A identificação exata da natureza do problema e a compreensão dos objetivos a

serem atingidos são fundamentais, caso contrário, corre-se o risco de tratar o problema

errado ou de não resolver o problema real. Deve-se notar que, muitas vezes, o verdadeiro

problema não está evidente.

A etapa de identificação das alternativas está diretamente associada à clareza dos

objetivos a serem atingidos. Freqüentemente, muitas alternativas importantes passam

despercebidas no início da análise.

Tendo em vista que decisões são normalmente muito complexas ou envolvem

grande quantidade de variáveis, o processo de análise do problema pode ser facilitado

pela decomposição do mesmo em partes menores, de modo a identificar sua estrutura,

assim como as incertezas envolvidas e seu valor.

Uma vez estruturado o problema, deve-se identificar a alternativa que melhor

atinge os objetivos estabelecidos no início do processo. A análise de sensibilidade vem

em seguida para verificar se a escolha feita no passo anterior seria mudada, caso corram

mudanças em algumas premissas do modelo, e pode levar a uma reavaliação das etapas

anteriores.

23



3.1.2 As Ferramentas Tradicionais

A principal; ou pelo menos mars comum, ferramenta ou metodologia

desenvolvida para auxílio a tomada de decisão, a qual é bastante utilizada pela grande

maioria das empresas, consiste na regra do "Valor Presente Líquido" (VPL) e na

abordagem pelo "Fluxo de Caixa Descontado" (DCF, em inglês). Em resumo, esta

metodologia consiste em trazer a valor presente o fluxo de caixa (positivo e negativo)

associado ao projeto em questão, de modo a se levar em consideração o valor do

dinheiro no tempo, e comparar este valor presente do fluxo de caixa com o investimento

requerido pelo projeto.

Caso o valor presente dos fluxos de caixa seja maior do que o valor presente do

investimento necessário, ou seja, caso o VPL seja maior do que zero, o projeto é

eventualmente implementado. Esta regra é a base da teoria neoc1ássica de investimento,

segundo a qual deve-se investir até que o valor de uma unidade adicional de capital seja

igual ao seu custo.

Nas últimas duas décadas e, em especial nos últimos anos, vem-se questionando

fortemente, principalmente nos meios acadêmicos, mas também em algumas empresas

privadas, a validade da aplicabilidade prática da metodologia do VPL. Os principais

argumentos contrários ao método do VPL estão relacionados principalmente à

necessidade de se estimar fluxos de caixa futuros, num ambiente altamente volátil e com

múltiplas incertezas, assim como à prática de se fixar, no tempo e no espaço das

alternativas disponíveis à empresa, a taxa de retomo requerida e, por fim, à

impossibilidade do método em mensurar o valor associado à possíveis flexibilidades,

alternativas ou opções, o que tomaria esta metodologia incompatível com o mundo e as

práticas reais.

No que tange os fluxos de caixa, argumenta-se que, na melhor das hipóteses, a

proj eção dos fluxos é um exercício de boa vontade. A incerteza quanto ao futuro não
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raramente é considerada através da criação de diferentes cenários, cada qual com seu

respectivo fluxo de caixa e uma probabilidade, subjetiva, de ocorrência. Um aspecto

interessante e de dificil solução está relacionado à situação onde estes dados, sejam os

fluxos em si, sejam as probabilidades de ocorrência, são adaptados, para não dizer

manipulados, com vistas a levar a algum resultado desejado apriori.

Quanto à taxa de desconto utilizada no cálculo do valor presente, a qual consiste

na taxa de retomo requerida pelos investidores para assumirem o(s) risco(s) associado(s)

ao projeto em questão, podemos afirmar que esta taxa oscila ao longo do tempo, mesmo

porque a taxa livre de risco, que está embutida na taxa requerida (segundo o Capital

Asset Pricing Model - CAPM), também oscila ao longo do tempo. Esta taxa "fixa"

também não se aplica aos diferentes riscos associados às alternativas ou opções

disponíveis. Além do mais, a taxa de desconto é geralmente ajustada apenas em função

do risco sistemático, não do risco total. Por fim, ao combinar a variável tempo com a

variável risco em uma única taxa de desconto ajustada, cria-se um possível viés, em

particular quanto à precificação de projetos de longo prazo, e criam-se inconsistências

com relação a risco e valor, para os casos onde os projetos possuem prazos ou durações

distintos.

Embora, pelo menos em tese, seja possível utilizar diferentes taxas de desconto, a

partir eventualmente das projeções do mercado para a taxa livre de risco e do prêmio

exigido pelos investidores, este seria um exercício um tanto complicado e sujeito a

contínua reavaliação.

Por fim, alega-se que a metodologia do VPL assume que a decisão de

investimento é tomada com base no tudo ou nada, que investimentos são reversíveis e

que não existem outras alternativas, além de investir ou não investir. A realidade mostra

que investimentos são freqüentemente postergados, por exemplo, na esperança de

condições mais propícias; ou podem ser realizados gradualmente (lembremos que o
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investimento realizado toma-se um sunk cost), ao invés de integralmente de uma só vez;

ou ainda podem ser interrompidos temporariamente ou desativados permanentemente;

ou podem ser ainda ampliados ou reduzidos.

Nenhuma destas possibilidades ou alternativas, as quais dão grande flexibilidade

aos tomadores de decisão, e são comumente consideradas e adotadas na prática, são

consideradas adequadamente pela metodologia do VPL. Ou seja, o método do VPL não

leva em consideração a possibilidade de intervenção por parte dos tomadores de decisão

com o objetivo de alterar ou controlar os resultados do projeto.

Segundo L. TRIGEORGIS (1993, p. 202), a regra do valor presente líquido e a

abordagem de fluxo de caixa descontado são inadequadas, na medida em que

consideram a flexibilidade que os gestores.têm de adaptar e revisar decisões tomadas, à

luz de novos acontecimentos. Tal flexibilidade para adaptar futuras ações, em resposta a

novas condições de mercado, cria um valor adicional, através da melhoria da

possibilidade de ganho, ao mesmo tempo em que limita as perdas em relação às

expectativas iniciais.

Apesar destas "deficiências", pode-se dizer que o método do VPL apresenta

resultados razoavelmente satisfatórios para negócios do tipo "cash cow", ou seja,

projetos que geram um fluxo de caixa estável ou ligeiramente dec1inante ao longo do

tempo, ou ainda nos casos onde não haja oportunidades intrínsecas.

Uma outra abordagem para a decisão de investimento, mais conhecida por "q de

Tobin", consiste em calcular a razão entre o valor capitalizado do investimento marginal

e o seu custo de aquisição. Caso q exceda a unidade, sugere-se prosseguir com o

investimento. Neste caso também, o cálculo do "valor" do investimento apresenta

dificuldades semelhantes àquelas encontradas no método do VPL, na medida em que, se

o direito à propriedade do investimento não puder ser negociado no mercado secundário
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(de onde se obteria um valor diretamente), o valor deste direito terá que ser calculado a

partir do valor presente do fluxo de caixa.

3.1.3 Árvore de Decisão

Uma ferramenta muito utilizada no auxílio à análise e tomada de decisões

consiste na modelagem, decomposição ou estruturação do problema através do uso de

árvores de decisão. Segundo R. T. CLEMEN, a decomposição é fundamental em análise

de decisão. "The approach is to 'divide and conquer' ,,7 (CLEMEN, 1996, p. 7).

Uma árvore de decisão consiste, na realidade, em uma representação gráfica do

problema em análise, contendo as alternativas de decisão, as incertezas associadas aos

estados da "natureza" (ou "loterias") e os resultados de cada seqüência de decisões

possíveis de serem tomadas.

Segundo J. Q. SMITH (1988, p. 18), o algoritmo de solução de uma árvore de

decisão fornece o curso ótimo de ação, ou seja, como se deve agir em função dos

resultados de vários eventos que são incertos no momento da tomada de decisão, curso

de ação este que é chamado de regra de decisão de Bayes, o qual otimiza o resultado

esperado, ou seja, maximiza o ganho esperado ou minimiza a perda esperada.

Esta ferramenta apresenta várias vantagens, entre as quais, a de mostrar clara e

explicitamente as decisões que deverão ser tomadas, a ordem em que cada decisão

eventualmente deverá ser tomada, as conseqüências de cada decisão e as fontes de

incerteza que afetam cada decisão.

7 A abordagem consiste em "dividir e conquistar".
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Em PrincipIes ofCorporate Finance, R. A. BREALEY e S. C. MYERS (1996)

afirmam que árvores de decisão são comumente utilizadas para a análise de projetos que

envolvem decisões seqüenciais, entre as quais, decisões de abandono ou expansão do

projeto. Pode-se ainda incorporar funções de utilidade para refletir o comportamento

específico a risco.

Uma outra vantagem da modelagem por árvore de decisão consiste, segundo R.

T. CLEMEN (1996, p. 69) na facilidade de se incluir múltiplos objetivos, que podem ser

relacionados ao final de cada ramo da árvore.

Entretanto, as árvores de decisão tomam-se imensas quando se levam em

consideração todas as flexibilidades e alternativas associadas ao projeto em análise, e,

como em última instância, calcula-se o valor presente líquido do projeto, incorre-se nos

mesmos "problemas" do método do VPL, a diferença sendo que árvores de decisão

calculam o valor presente líquido esperado. A estimativa de fluxos de caixa, assim como

das probabilidades associadas aos resultados de cada "loteria" ( ou "nó de sorteio" na

árvore de decisão) é também um exercício complicado e, pelo menos no caso das

probabilidades, subjetivo.

Ademais, uma significativa limitação em se trabalhar com valor esperado é a

ausência de guideline para restringir a exposição a prejuízos, uma vez que geralmente

não se obtém o valor esperado, mas sim um entre os vários resultados possíveis, seja

positivo, seja negativo. Uma forma alternativa de se enxergar esta limitação é que o

valor esperado não mostra a magnitude do prejuízo ao qual se está exposto.

3.1.3.1 Simulação de Monte Carlo

Grande parte dos problemas que enfrentamos cotidianamente envolvem uma

grande quantidade de variáveis, muitas, se não todas, sujeitas a algum tipo de incerteza.
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Uma forma de lidar com esta complexidade é através de simulação, mais comumente

conhecida por simulação de Monte Carla, a qual tomou-se viável com a evolução da

computação.

Segundo MEIER, NEWELL e PAZER (1969, P. 11), ''[ ... ] business and

economic problems must be looked at in tenns of the total system with alI of the

interactionsbetween the parts, and simulation is a tool that offers excellent opportunities

for adopting this point of view.,,8.Estes autores lembram ainda as dificuldades práticas

de se construir modelos dinâmicos e realizar cálculos para problemas econômicos e de

negócios, principalmente quando se utilizam métodos matemáticos, e afirmam que as

técnicas de simulação podem auxiliar na eliminação de algumas destas barreiras.

Esta ferramenta faz com que as variáveis incertas "percorram" milhares de

caminhos possíveis, a partir de sua função distribuição de probabilidade, e obtém-se uma

função distribuição de probabilidade para os possíveis resultados. A simulação de Monte

Carla pode ser utilizada por si só, mas pode também ser usada em conjunto com árvore

de decisão, e existem diversos aplicativos disponíveis comercialmente.

Um dos grandes problemas deste método é a dificuldade de se incorporar

decisões contingenciais, ou seja, decisões que serão tomadas com base em outcomes

futuros. Por exemplo, se quase tudo der certo, a empresa pode decidir expandir o projeto

inicial. Esta opção ("nó de decisão" numa árvore) tem um valor inerente, mas

dificilmente pode ser incluída na simulação.

Adicionalmente, funções distribuição de probabilidade são obtidas com base no

comportamento passado de cada variável em questão, o que pode não se refletir no

futuro, mesmo um futuro não muito distante. Ademais, no caso de eventos incertos" /

8 [ .•• ] problemas de negócios e de economia devem ser vistos sob a ótica de todo o sistema, com todas as
interações entre as partes, e simulação é uma ferramenta que oferece excelentes oportunidades para a
adoção deste ponto de vista.
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conforme definição utilizada neste trabalho, o uso de simulação, com funções

distribuição de probabilidade não tem sentido.

3.1.4 Teoria de Precificação de Opções aplicada a "Opções Reais"

Mais recentemente, em particular nos últimos dez anos, e principalmente em

razão dos avanços obtidos na precificação de ativos financeiros, em particular com a

publicação dos resultados obtidos por Black e Scholes, e posteriormente Merton, e da

própria evolução dos mercados financeiros, muitos acadêmicos passaram a analisar as

similaridades entre a teoria de opções financeiras e a precificação de projetos.

Mesmo antes do surgimento da Teoria de Opções Reais, muitos gerentes

corporativos e estrategistas consideravam intuitivamente os elementos de flexibilidade

operacional e de interações estratégicas em suas análises (TRIGEORGIS, 1993, p. 203).

Muitos trabalhos foram escritos que abordam as diversas opções comumente associadas

aos mais diversos projetos de investimento, tais como opção de postergar, investir

gradualmente (em estágios), alterar a escala, abandonar e mudar de insumo ou produto

acabado, entre outras, assim como reconhecem o valor associado a tais opções.

Os defensores da Teoria de Opções Reais alegam que a teoria de opções permite,

primeiramente, impor a "disciplina" dos mercados financeiros à prática de análise de

investimentos, na medida em que os dados são observados do mercado e quaisquer

distorções, provenientes por exemplo de dados subjetivos, criariam oportunidades de

arbitragem.

Por outro lado, a já razoável literatura desenvolvida sobre esse tema mostra uma

simplificação excessiva dos problemas de análise de investimento, para permitir sua

resolução, mesmo por meio de métodos numéricos, já que apenas em casos especiais e

simples existe uma solução analítica para as equações diferenciais desenvolvidas. Isto
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tem um forte impacto na aplicabilidade do método no mundo real. Ademais, nos casos

onde o ativo subjacente não é negociado, o que não é raro, faz-se necessário considerar

um ajuste via "dividendos" para equiparar a taxa de crescimento do ativo ao retomo total

de equilíbrio esperado para um ativo financeiro de risco equivalente (TRIGEORGIS,

1993, p. 206).

Em Real Options and Interactions with FinanciaI Flexibility, L.

TRIGEORGIS (1993) lembra que os primeiros trabalhos sobre Teoria de Opções Reais

trataram de investimentos envolvendo recursos naturais, dada a disponibilidade de

produtos negociáveis ou preços de commodities, as altas volatilidades e a longa duração

dos projetos, o que resultava em melhores e maiores estimativas do valor das opções.

LAUGHTON e JACOBY, citados por TRIGEORGIS (1993, p. 208), discutem os viéses

apresentados pela precificação de ativos reais e tomada de decisão utilizando a Teoria de

Opções, quando o preço do ativo subjacente segue um processo de reversão, ao invés de

um processo geométrico Browniano, conforme usado pela maioria dos autores. Em Case

Studies on Real Options, A. KEMNA (1993) apresenta suas experiências na Shell em

analisar casos reais de opções de timing, crescimento e abandono, envolvendo campos

off-shore e unidades de refino, e discute as grandes dificuldades associadas à adaptação

e implementação da teoria de opções a casos práticos.

Apesar das limitações que o método possui, recentes trabalhos divulgados sobre

a aplicação de teoria de opções a investimentos em ativos não financeiros mostram que o

comportamento das empresas em relação a tomadas de decisão de investimento é, em

geral, diferente do explicado pelas teorias tradicionais.

3.1.5 Casos Ilustrativos de Aplicação da Teoria de Opções Reais

Para que possamos melhor compreender as vantagens e limitações da abordagem

de opções reais, apresento a seguir resumos de alguns dos principais artigos estudos
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sobre a aplicação de tal abordagem na análise de projetos e tomada de decisão de

investimento. Observamos que mantivemos as nomenclaturas dos trabalhos analisados.

3.1.5.1. Recursos Naturais

Em seu artigo intitulado Evaluating Natural Resource Investments, M. J.

BRENNAN e E. S. SCHWARTZ (1985) apresentam um modelo para mensurar o valor

de projetos em que o comportamento do preço do output do projeto pode ser

considerado de natureza estocástica (e exógena), utilizando o método pelo qual o valor

de um ativo é obtido a partir do valor de um portfolio (replicating portfolio) de outros

ativos.

Argumenta-se que nos casos em que o preço oscila muito (25 a 40% por ano),

como nota-se nas commodities, a substituição da distribuição de preços futuros por seu

valor esperado pode causar erros tanto no cálculo dos fluxos de caixa esperados, quanto

da taxa de desconto apropriada.

O modelo proposto permite controle sobre a taxa de produção, assim como prevê

a possibilidade de fechamento temporário ou abandono do projeto. As seguintes

premissas no modelo consideradas são:

1. Assume-se que um replicating portfolio pode ser "construído" (caso contrário,

deve-se fazer uma abordagem de equilíbrio de mercado).

2. Assume-se que o recurso explorado ou bem produzido é homogêneo e a

quantidade e os custos são conhecidos.

3. Assume-se que a taxa de juros não é estocástica e que o net convenience yield C

é função somente do preço S do bem/recurso, e portanto, a relação entre preço

futuro F e preço spot S do bem/recurso é determinística, de modo que o fluxo de
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caixa do projeto pode ser "replicado" por um portfolio constituído de títulos e

contratos futuro sem risco. No caso em que C(S,t) = cS, então

F(S;t) = Se(p-c)t

onde 't = T - t (tempo até a maturidade)

p = taxa de juros

4. Assume-se que a taxa de produção q pode variar entre q (taxa máxima de

produção da mina) e q (taxa mínima de produção da mina) sem custo e que é

caro, tanto fechar, como re-iniciar o projeto, de modo que o valor H do projeto

depende de seu estado, ou seja, em operação (valor "V") ou parado (valor "W').

5. Considera-se a inflação constante 7t para custos de produção, custos de

manutenção do projeto fechado e custo de abrir e fechar o projeto.

o valor H do projeto depende de:

S- spot price

Q - tamanho da mina (dQ = -q dt)

t-tempo

<l>- política de operação, determinada pela tx da produção q(S,Q,t) e três preços

críticos, SI (fecha), S2 (inicia)e So (abandona).

Os autores derivam a equação diferencial que governa o preço do projeto (mina),

considerando o retomo obtido por um portfolio consistindo de uma posição "longa" na

mina e uma posição "curta" em HslFs (subscrito indica derivada parcial) unidades de

contratos futuros, e igualando este retomo ao retomo (sem risco) pH do investimento,

para impedir arbitragem. Todos as variáveis relacionadas a valor, preço ou custo são

deflacionadas multiplicando cada uma por e-1tt
•
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Chega-se a um conjunto de equações diferenciais parcrais e condições de

contorno, que normalmente não possuem uma solução analítica, devendo ser resolvidas

por métodos numéricos.

Brennan e Schwartz analisam ainda uma situação específica (tamanho da mina

infinito, de modo que o tamanho da mina deixa de ser uma variável de estado, e as

equações diferenciais parciais são substituídas por equações diferenciais ordinárias),

para a qual existe uma solução analítica. Para facilitar ainda mais a solução, considera-se

ainda apenas duas possíveis taxas (níveis) de produção, q* (taxa de produção da mina

"aberta") e zero, e assume-se que o custo de manutenção da mina (projeto) fechada é

zero. Os resultados confirmam a intuição de que:

a) O valor da opção de fechar aproxima-se de zero para preços altos do

bem/recurso.

b) Para preços muito baixos, o projeto vale mais fechado do que em operação,

devido ao custo de fechamento.

c) Para preços mais altos, o projeto vale mais quando em operação, e no nível de

preço da commodity S2* (que justifica abertura da mina), vale justamente o

suficiente para justificar que se invista o custo k2 para iniciá-lo (ou abri-lo).

d) Se os custos de fechar e abrir aproximam-se de zero, nota-se que os valores SI*
(fechamento) e S2* (abertura) igualam-se.

Os autores apresentam a solução obtida numericamente para o caso de uma mina

hipotética de cobre tendo tamanho ("inventário") finito. Os resultados mostram que:

a) Quanto maior o tamanho da mina, maior é o incentivo para extrair os recursos

mais cedo, pois o custo de oportunidade de extração imediata cai, à medida em

que a expectativa de tempo de operação da mina aumenta. Assim, quanto maior o
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tamanho da mina, menores são os preços nos quais a mina é fechada e aberta, e

menor é preço, no qual a mina deve ser abandonada.

b) O risco da mina diminui à medida em que o preço de cobre e, portanto, a

margem operacional, aumenta. Como o preço do metal é estocástico, também o

são o risco da mina e a taxa de retomo instantânea exigida pelos investidores,

indicando o perigo do uso, pela análise de valor presente, de uma única taxa de

retomo.

3.1.5.2 Projetos Seqüenciais

No artigo Time to Build, Option Value and Investment Decisions, S. MAJD e

R. S. PINDYCK (1987) apresentam um modelo para determinar o valor da opção de

adiar investimentos irreversíveis, considerando que uma série de investimentos são

feitos seqüencialmente a uma taxa máxima de investimento, e somente após a conclusão

dos trabalhos é que o projeto toma-se produtivo (receitas apenas após conclusão to

investimento).

Os autores argumentam que um proj eto que requer tais investimentos seqüenciais

correspondem ou são equivalentes a uma opção composta, onde cada unidade de

investimento adquire uma opção sobre a próxima unidade, e a analise de tal projeto

requer uma regra de decisão que determine se uma unidade adicional de investimento

deve ser gasta, dado o acúmulo de uma quantidade qualquer de investimento já gasto.

A abordagem dos autores pressupõe que o valor do projeto concluído é

por um conjunto de ativos negociados e que a distribuição dos valores futuros é dada. Os

autores utilizam técnicas de precificação de opções para estabelecer a relação entre o

valor do programa de investimentos, ou seja, o quanto a empresa estaria disposta a pagar

para ter o direito de implantar o projeto, e o valor do projeto uma vez concluído.
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o ganho que a empresa tem ao realizar os investimentos corresponde ao valor de

mercado do projeto concluído que, por sua vez, consiste no valor presente do fluxo de

caixa (incerto) gerado pela operação do projeto. O valor do projeto flutua

estocasticamente ao longo do tempo, em resposta às novas informações sobre os fluxos

de caixa futuros.

Os autores consideram o valor de mercado, V, do projeto concluído uma variável

exógena e assumem que, durante a fase de implantacão do projeto, o valor segue um

movimento geométrico Browniano (lognormal)

dV= (p-b)Vdt + oVdz (1)

onde dz é o incremento de um processo de Weiner

p é a taxa esperada de retomo do projeto concluído, e inclui um prêmio

de risco apropriado

t5 é o custo de oportunidade de adiar o projeto (receita que se deixa de

receber até que o projeto seja concluído)

Os autores insistem em que os valores futuros de V são sempre incertos e são

distribuídos de forma lognormal, e tal incerteza independe da proporção do projeto já

concluída, o que é diferente da abordagem de outros autores, onde existe aprendizado a

cada etapa do investimento (projetos de P&D) ou a incerteza é eliminada pela espera por

mais informações.

Na verdade, o valor do projeto concluído não segue um processo lognormal,

mesmo que o preço do output do projeto siga, pois normalmente existe a alternativa de

fechar temporariamente ou permanentemente o projeto, caso o preço do output caia

abaixo de um dado nível. No entanto, para fins de cálculo, durante a fase de
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implantação, do valor do projeto pronto, pode-se ignorar tais opções inerentes à fase

operacional do projeto.

Outro ponto levantado pelos autores consiste no fato de que a maioria dos

projetos (concluídos) tem vida finita (em alguns casos, pode-se fazer investimentos

adicionais para manter a capacidade do projeto). Porém, mesmo para projetos com vida

finita, a eq. (1) acima representa a evolução do valor V, durante a fase de implantação,

do projeto pronto, porém 6, neste caso, está associado ao fato de que a taxa de

crescimento esperada para o preço (e portanto, para V) é menor do que a taxa de retorno

ajustada para um ativo de risco similar. Se t5 fosse igual a zero, não haveria incentivo

para investir.

O modelo proposto ainda assume (como na vida real) que o projeto não pode ser

implantado de uma hora para outra, e que existe uma taxa máxima ou fluxo máximo de

investimento, ou seja, que se leva tempo para implantar um projeto. As seguintes

premissas adicionais são consideradas:

a) O investimento necessário é conhecido.

b) A mínima taxa de investimento é zero.

c) Não há custos para interromper e depois retomar a implantação do projeto.

d) O investimento é irreversível (não há uso alternativo).

e) O fluxo máximo de investimento, k, é uma função conhecida do montante, K,

ainda a ser investido.

Majd e Pindyck analisam então como o fator tempo afeta as decisões de

investimento. Os autores alegam que há duas variáveis de estado, a saber, K e V, e a

variável de controle é o fluxo de investimento, 1. Assim, o problema é escolher o fluxo

de investimento, I*(V,K), que maximiza o valor, F(V,K), do programa de investimento.

Tendo em vista que não há custos de ajuste ou custos associados a mudanças no fluxo de
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investimento, conclui-se que o fluxo ideal de investimento será O ou k, de modo que a

regra de decisão passa a ser identificar o valor, V*, do projeto, acima do qual se deve

investir, a um fluxo de desembolso, k, e abaixo do qual, não se deve investir no projeto.

Os autores argumentam que o programa de investimento é um problema de

contingent claim, porém não há necessidade de realizar transações com os ativos que

compõem o replicating portfolio. Segundo os autores, basta que o mercado de capitais

seja suficientemente completo para que se possa calcular o valor V do ativo subjacente.

Na solução deste problema, deve-se lembrar que o valor de mercado do projeto

concluído inclui o valor de quaisquer opções operacionais subseqüentes, e portanto, o

valor destas opções deve ser incluído no cálculo de V. Usando-se a abordagem de

precificação de opções, chega-se a uma equação que associa o valor do contingent claim

(projeto ou programa de investimento) ao ativo subjacente (projeto concluído). Na

verdade, como o valor do programa de investimento depende do valor do projeto

terminado, V, ser maior ou menor do que V*, os autores usam equações separadas para

cada região [F(V, K) se V> V* ef{V, K) se V < V*]. A partir do 1to 's lemma, chega-se a

uma equação diferencial parcial para cada caso e cinco condições de contorno.

Os autores lembram que a decisão de investimento é uma problema de

programação dinâmica estocástica e que as duas equações diferenciais parciais obtidas

consistem na equação de Bellman sob neutralidade de risco. Lembram ainda que a

abordagem de contingent claims é equivalente a programação dinâmica com risco

neutro, pois qualquer ajuste necessário no risco já está embutido no valor de V obtido

por contingent claims.

Os autores apresentam então a solução numérica para um caso hipotético

especial, onde a vida do projeto é infinita. A solução requer uma discretização das

variáveis K e V.Percebe-se o seguinte:
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a) Quanto maior for O; maior será V*, ou seja, quanto maior o risco, maior deve ser

o valor presente do projeto concluído para se induzir o investimento ou, em

outras palavras, aumenta-se o incentivo para aguardar (valor do projeto

necessário para justificar o investimento).

b) Quanto a 6, normalmente esperar-se-ia que quanto maior o custo de oportunidade

de esperar, maior deveria ser o incentivo para investir logo. Isto seria verdade se

o projeto pudesse ser implantado instantaneamente. O ganho resultante do

projeto, V, só é ganho ao se completar o investimento e deve ser ajustado para o

fluxo de caixa perdido durante a implantação (já que a taxa de retomo de V é p-

b). Ou seja, o tempo de implantação reduz o ganho do projeto e, à medida em

que d aumenta, o ganho reduz-se ainda mais, o que reduz o incentivo para

investir, ou seja, aumenta-se V*. Se descontarmos o valor presente do fluxo

esperado õ V de custo de oportunidade, nota-se que o valor crítico diminui

quando se aumenta o custo de oprotunidade.

c) V* é pouco sensível à variação de k (fluxo de investimento) para custos de

oportunidade pequenos, mas toma-se mais sensível à medida em que tS aumenta.

Neste caso, valores pequenos de k (implantação mais demorada) aumentam o

valor V*. Conclui-se ainda que o tempo para implantação é mais importante para

projetos onde o a maior parte do retomo resulta de fluxo de caixa gerado, e não

da apreciação (ganho de capital) do valor do projeto.

Por fim, os autores utilizam o modelo proposto para determinar o valor de se ter

maior flexibilidade, no sentido de menor tempo para implantação do projeto. Quanto

maior k (fluxo de investimento) e portanto menor o tempo K/k pata implantação, maior a

flexibilidade. O valor adicional dado pela maior flexibilidade é dado pelo incremento no

valor do programa de investimento j{V.K) quando k aumenta. Os autores lembram que

há importantes limitações no modelo:
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a) O pressuposto de que V é lognonnal e a taxa de custo de oportunidade t5 é

constante vale para poucos projetos.

b) A regra de decisão ótima depende no valor presente do projeto concluído, V, e

nos parâmetros a e b; que podem ser dificeis de determinar com precisão.

c) Em alguns casos, o valor Ve o parâmetro d são endógenos ao problema.

3.1.5.3 Projetos Dependentes do Preço do Petróleo

No artigo Stochastic Convenience Yield and the Pricing of OH Contingent

Claims, R. GIBSON e E. S. SCHW ARTZ (1990) apresentam, e testam empiricamente,

um modelo de duas variáveis para precificação de ativos financeiros e reais "contingent"

ao preço spot do óleo. As duas variáveis são o preço spot do óleo e o convenience yield,

os quais são estimados a partir de do preço de contratos futuros, semanalmente de 01/84

a 11/88.

Os autores lembram que a maioria dos instrumentos financeiros de precificação

existentes são voltados a situações de curto e médio prazo, porém existe uma grande

quantidade de ativos de longo prazo que são vinculados ao óleo. Ademais, os modelos

de precificação desenvolvidos para precificar recursos naturais, a partir da teoria de

opções, assumem que existe apenas uma fonte de incerteza.

Os autores argumentam que o preço spot da commodity é um fator relevante, mas

não único, na determinação do valor de ativos atrelados a óleo. Lembram ainda que já se

provou que o convenience yield influencia a relação entre preço spot e preço futuro de

várias commodities, e que a teoria de estocagem confirma que existe uma relação

inversa entre o nível de estoque e o convenience yield, sugerindo que a premissa muito

utilizada de convenience yield constante só se aplica sob premissas muito restritas.
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Finalmente, os autores refutam esta prermssa no caso específico de óleo,

mostrando que a tendência de reversão e a variabilidade de suas oscilações requer uma

representação estocástica para que se possa precificar, de forma precisa, ativos atrelados

a óleo.

Os resultados empíricos mostram que o modelo funciona bem para contratos de

curto prazo, tais como contratos futuros. Como não há contratos de longo prazo de óleo,

os autores usam o modelo para calcular o valor presente teórico para a entrega de 1 a 10

anos de um barril de óleo; os valores baixos sugerem que o prêmio requerido para

investimentos de longo prazo envolvendo óleo é alto. As seguintes premissas são

adotadas para a elaboração do modelo:

1. Assume-se que o preço B de um ativo atrelado a óleo depende apenas de:

a) preço spot S do óleo

b) convenience yield líquido instantâneo ô

c) maturidade t= T - t

2. O preço spot e o convenience yield seguem o seguinte processo conjunto de

difusão:

dS/S = udt + aidz, (distribuição estacionária lognormal)

dâ= k(a- b) dt + Oidz2 (padrão de reversão)

3. Não há incerteza de taxa de juros.

4. As premissas de mercado perfeito são aplicáveis.

5. Não há arbitragem.

A partir do 1to 's lemma e das premissas acima, chega-se a duas equações

diferenciais parciais, uma para o preço B do ativo, e outra para o preço F de um contrato
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futuro para um barril de óleo, ambas incluindo o preço de mercado Â por unidade de

risco de convenience yield.

Como não existe um mercado spot propriamente dito, os autores estimaram esta

variável de estado a partir do preço de fechamento de contratos futuros com maturidade

mais próxima. No caso do convenience yield instantâneo, os autores utilizaram os dois

contratos futuros com maturidades mais próximas e as taxas dos dois T-bills com

maturidades mais próximas das maturidades dos contratos futuros para calcular o

convenience yield, anualizado, de um mês adiante, e associaram este ao convenience

yield instantâneo.

Os autores apresentam ainda os resultados (tabelas e gráficos) das análises de

dados, confirmando a natureza "geométrico Browniana" do movimento do preço spot e a

natureza de "reversão" do convenience yield.

Os autores alegam que tendo em vista que uma das variáveis do modelo de

equilíbrio parcial proposto não é o preço ou o yield do ativo ou portfolio, há de se

estimar o preço de mercado (exógeno) por unidade de risco desta variável. Neste paper,

assume-se que o preço do risco de convenience yield, Â, é uma constante intertemporal.

Os autores usam os valores de contratos futuros de óleo e comparam com os preços

teóricos obtidos através da solução numérica da equação diferencial parcial do preço F

de um contrato futuro. Obteve-se um valor de Â negativo, o que sugere que o retomo

esperado em excesso para exposição a risco de convenience yield é positivo.

Os autores testam então o modelo proposto, precificando contratos futuros de

curta, média e longa maturidade. Os resulatdos mostram que o modelo, de um modo

geral, é válido, com melhor resultado, quanto menor a maturidade. A precisão do

modelo é melhorada, quando se utiliza o preço de mercado do risco Â variável.
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Por fim, os autores usam o modelo para calcular o valor presente de um barril de

óleo a ser entregue numa determinada data futura, ou seja, o valor B(S, 6; 1) que se deve

pagar hoje para receber um barril daqui a t: anos. Os resultados teóricos mostram que o

barril perde 50% do valor em 5 anos e 75% em 10 anos, ou seja, uma alta taxa de retomo

esperada.

Segundo os autores, o modelo ainda é consistente com a hipótese de Samuelson

(1965) sobre a natureza decrescente da volatilidade de preço de contratos futuros,

contrariando a premissa dos modelos de um fator (variável) de que os preços do claim e

do ativo subjacente são perfeitamente correlacionados, e que se a variável de estado

segue um movimento geométrico Browniano, o claim e o ativo subjacente têm

volatilidades de retomo iguais. Estudos empíricos com contratos futuros rejeitam esssa

hipótese e levantam dúvidas sobre a aplicação de tais modelos para precificar contratos

futuros ou contratos spot atrelados ao preço da commodity.

3.1.5.4 Incerteza nos Custos de Implantação

Em seu artigo Investment of Uncertain Cost, R. S. PINDYCK (1993) apresenta

uma análise de decisões de investimento de projetos que levam tempo para serem

implantados e que estão sujeitos a incerteza quanto ao custo de implantação dos

mesmos, procurando estabelecer uma regra de decisão do tipo: "Invista desde que o

custo esperado de conclusão do projeto esteja abaixo de um valor crítico".

O autor observa que a maioria das decisões de investimento envolvem projetos

onde a incerteza está associada ao retomo ou fluxo de caixa do projeto, porém existem

situações, em especial quando o tempo de implantação do projeto é longo, em que a

incerteza quanto ao custo é muito maior do que a incerteza relativa ao fluxo de caixa

futuro. Entre estes casos, o autor cita, a construção de uma usina nuclear, a construção
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de um complexo petroquímico, o desenvolvimento de uma linha de aeronaves e muitos

projetos de P&D (novos medicamentos, etc).

Pindyck afirma que existem dois tipos de incerteza quanto a custo em projetos

que demandam tempo para serem executados. O primeiro tipo, que ele chama de

incerteza técnica, refere-se à dificuldade propriamente dita de implantar o projeto, ou

seja, quanto esforço, tempo e quantidade de materiais serão realmente necessários. Este

tipo de incerteza, segundo o autor, somente é resolvido levando-se o projeto adiante.

Ademais, o autor afirma que tal tipo de incerteza é altamente diversificável, sendo

devida à incapacidade de se prever quão dificel o projeto será, o que provavelmente é

independente do estado da economia de um modo geral.

O segundo tipo de incerteza está associado aos custos dos insumos, os quais são

externos à firma, variam, quer o projeto esteja em andamento, quer esteja parado, e são

mais incertos, quanto mais longe o futuro. O autor ainda afirma que parte desta incerteza

não é diversificável, já que custos de construção estão possivelmente correlacionados

com o nível de atividade econômica.

Segundo Pindyck, tanto a incerteza de natureza técnica, quanto a incerteza de

custo de insumo aumentam o valor da oportunidade de investimento. No entanto, os

dois tipos de incerteza afetam a decisão de investimento de formas diferentes. A

incerteza técnica toma o investimento mais atraente, na medida em o investimento em si

revela informações sobre custo, de modo que existe um valor oculto (shadow value)

além de sua contribuição direta para o término do projeto. Esse valor oculto reduz o

custo total esperado do investimento. Ademais, não há incentivo para adiar, uma vez que

a informação sobre custo somente é revelada à medida em que efetivamente se realiza o

investimento.
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Já a incerteza de custo de insumo toma, segundo Pindyck, menos atraente o

investimento, pois os custos de construção variam esteja o projeto em andamento ou

não, e assim, existe valor em esperar por mais informações antes de eventualmente

investir. Este efeito é tão maior , quanto mais as variações de custos de construção

estiverem correlacionados com a economia, ou seja, o maior for o 13 do CAPM. Betas

maiores aumentam a taxa de desconto de custos futuros, aumentando o valor da

oportunidade de investimento e as vantagens de se esperar, ao invés de investir logo.

Pindyck apresenta um modelo que leva em consideração ambos os tipos de

incerteza, a partir das seguintes premissas:

a) O custo real de implementação é uma variável aleatória, K, com valor esperado

K = E(K). K(t) segue um processo de difusão controlado dado por:

dK = - I dt + 13(1K)1I2dz + yKdw

onde I é a taxa de investimento.

dz e dw são os incrementos de processos de Wiener não correlacionados;

dz, referente à incerteza técnica, é diversificável (não está correlacionado

com a economia), enquanto dw, que está associado à incerteza de custo

de insumo, pode ou não estar correlacionado com a economia.

b) O projeto leva tempo para ser implantado e a taxa máxima de investimento é k

(unidades monetárias por unidade de tempo).

c) Ao término da obra, a empresa recebe um bem, cujo valor, V, é conhecido com

certeza.
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A equação acima indica que o custo esperado de implantação cai à medida que o

investimento é realizado, mas também oscila estocasticamente.

Pindyck deriva uma equação diferencial parcial para F(K), o valor da

oportunidade de investimento, e a resolve, pelo método de contingent claims, para o

caso onde dw pode ser replicado por ativos existentes na economia. No caso em que não

haja ativos para replicar os movimentos nos custos dos insumos (dw), a equação tem que

ser resolvida por meio de programação dinâmica, sujeito à escolha de uma taxa de

desconto )..1.. A equação obtida é dada por:

(1)

onde os subscritos indicam derivadas parciais.

Como a equação é linear em 1, a taxa de investimento que maximiza F(K) é

sempre igual a zero ou à máxima taxa k. A regra ótima de investimento é então dada por

l(t) = k, para K <= K*, e l(t) = Opara K > K*, onde K* é obtido a partir da solução de

F(K), sujeito a condições de contorno, e pode ser chamado de ponto de "exercício" da

opção de investir no projeto.

Pindyck então analisa os efeitos da incerteza quanto ao custo separadamente para

o caso de incerteza puramente técnica, ou seja, y = O, e para o caso de incerteza de custo

de insumo, ou seja, J3= O. De um modo geral, percebe-se que, quanto mais incerteza

houver, maior será o valor da oportunidade de investimento, e maior será o valor custo

máximo esperado para o qual o investimento é justificado economicamente. No entanto,

o impacto da incerteza técnica é considerado apenas moderado, na medida em que para

aumentar K* em 50%, é preciso que J3aproxime-se da unidade, ou seja, que o desvio

padrão do custo total seja aproximadamente 100% do custo esperado. A solução mostra

ainda que o valor F(K) da oportunidade de investimento aumenta, assim como o valor
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crítico K*, com o aumento da máxima taxa de investimento k, o que faz sentido, na

medida em que o valor V do projeto é "recebido" antes, e portanto, é descontado menos.

No caso de incerteza pura de custo de insumos, o impacto de um aumento em y,

que é interpretado como sendo o desvio padrão das variaçãoes percentuais de K por

período de tempo, é significativo, tanto no valor F(K) da oportunidade de investimento

(que aumenta), quanto no valor crítico K* (que diminui). Por exemplo, K* para y = 0,2 é

cerca de metade de K* quando y = O, ou seja, para se realizar o investimento, dever-se-ia

exigir, a partir do valor presente líquido, um retorno do investimento cerca de duas vezes

maior do que o custo esperado. Pindyck ainda mostra que quando a correlação entre as

flutuações de K e a economia, dada por <\>, é grande (<\> >= 0,3), o aumento no valor F(K)

e a diminuição do valor crítico K*são razoáveis, de modo que incertezas de custo de

insumo com grande componente sistemático podem ter um impacto significativo na
decisão de investir.

Pindyck resolve numericamente a equação 1 e suas condições de contorno acima

e apresenta os resultados para várias combinações de B, y e <\>, para avaliar o efeito

líquido de variações nestes parâmetros, tendo em vista que B tem efeitos opostos em K*

do que y e <\>. Mostra-se que K* é muito mais sensível a y do que a B, e o efeito é

aumentado quando se for incluído um componente sistemático na incerteza de custo de

insumos (<\», de modo que o aumento da incerteza com relação aos custos dos insumos

provavelmente inibe investimentos, especialmente grandes projetos industriais. Os

resultados mostram que também o valor F(K) da oportunidade de investimento é mais

sensível ao grau de incerteza de custo de insumo, y, que ao grau de incerteza técnica, B.

O autor nota que o uso do modelo proposto requer que se estime os valores de B
e y, assim como de <\>, o que requer a determinação de intervalos de confiança para cada

fonte de incerteza, e lembra que a incerteza técnica independe do tempo, enquanto que a
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variância do custo devido à incerteza de custo de insumo aumenta linearmente com o

tempo.

o autor apresenta um exemplo envolvendo a decisão de iniciar ou continuar a

construção de uma usina nuclear no contexto das condições prevalescentes em 1982/3,

época em que havia uma grande incerteza quanto aos custos de construção de usinas

nucleares, cujos resultados confirmam os resultados apresentados pelo modelo.

Por fim, o autor estende o modelo para considerar incerteza sobre o valor do

projeto acabado, obtendo uma equação diferencial parcial elíptica e suas condições de

contorno, que só podem ser resolvidas numericamente.

3.1.5.5 Aspectos Diversos

Em seu artigo Real Options and Interactions with Financiai Flexibility, L.

TRIGEORGIS (1993) apresenta um breve histórico da literatura sobre opções reais,

discutindo os problemas que motivaram o desenvolvimento da Teoria de Opções Reais,

assim como as bases desta teoria e os métodos de quantificação e suas premissas, os

quais têm origem nos trabalhos de Black e Scholes (1973) e Merton (1973).

Trigeorgis admite que, apesar da grande contribuição teórica, os pnmeiros

trabalhos voltados à precificação de opções reais individuais têm pouca aplicação

prática, visto que projetos reais são mais complexos, envolvendo uma série de opções.

Uma exceção consiste no trabalho de Brennan e Schwartz (1985), que, conforme já

discutido, tratam das opções de fechar, reabrir e abandonar uma mina.

Em The Nature of Option Interactions and the Valuation of Investments

with Multiple Real Options, L. TRIGEORGIS (1993) vai além do trabalho de Brennan

e Schwartz, que não analisam a interação entre os valores de opções individuais, e
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mostra que a existência de opções subseqüentes pode aumentar o valor do ativo

subjacente para opções prévias, enquanto que o "exercício" da opção pode alterar o ativo

subjacente, e portanto, o valor das opções subseqüentes, e demonstra, por fim, que o

valor de um conjunto de opções pode diferir da soma dos valores de cada opção

individualmente.

Trigeorgis nota ainda que a Teoria de Opções Reais pode contribuir

significativamente na área de análise de concorrência e estratégia das empresas, visto

que vantagens competitivas substanciais resultantes de patentes, marcas, reputação, entre

outros, dão às empresas detentoras das mesmas opções de crescimento.

3.1.5.6 Flexibilidade Tecnológica

Em The Value of Flexibility: The Case of a Dual-Fuel Industrial Steam

Boiler, N. KULATILAKA (1993) apresenta um modelo geral para o tratamento da

flexibilidade existente em vários projetos e aplica este modelo para o caso de uma

caldeira de vapor que pode queimar tanto gás natural, quanto óleo combustível.

O autor primeiramente apresenta um modelo simplificado para mostrar que pode

ser preferível comprar uma caldeira flexível (óleo-gás) a comprar uma caldeira a óleo ou

a gás apenas, mesmo que o preço da primeira seja maior. Isto resulta da assimetria criada

pela caldeira flexível, na medida em que, se o preço de óleo (gás) baixar, a empresa

economiza ao continuar queimando óleo (gás), e se o preço do óleo (gás) subir

demasiadamente, a empresa limita seus custos, pela troca de óleo (gás) por gás (óleo).

O autor então apresenta um modelo geral, onde, inicialmente, assume-se que

todos os agentes são risk-neutral. A idéia básica envolve uma árvore de decisão, onde,

no caso analisado, os possíveis "modos de operação" são "gás", "óleo", "investir agora"
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e "investir depois". De uma forma geral, pode haver M modos, designados por m, e o

custo de mudar do modo j para o modo k é dado por Cjk. Obviamente, Cmm = O.

Kulatilaka nota que, qualquer que seja o modo de operação, pode haver um fluxo

de receita ou custo que depende, não apenas do modo específico, mas também de um

preço P (de um insumo ou produto acabado) e do tempo t. O autor denota o valor

presente dos fluxos líquidos futuros, assumindo que se segue um comportamento ótimo,

por F (Pr, m, t), onde comportamento ótimo significa escolher o modo de operação que

maximiza o valor presente dos lucros, descontados os custos de mudança, o que é

conhecido por equação de programação dinâmica de Bellman.

O autor adota um processo geométrico Browniano para a variável estocástica P

para representar a incerteza exógena à empresa, processo este dado por:

(1)

onde IlZt tem distribuição normal padrão e J..l. e o são a taxa de variação e a

volatilidade de P respectivamente.

o autor nota que se não houvesse custo de mudança de modo de operação, a

solução para este problema de otimização seria simples, bastando escolher, em cada

período, o modo que maximiza o fluxo de receita do período. Porém, na presença de

altos custos de substituição e de alta incerteza quanto ao preço do insumo no futuro,

pode-se decidir por não substituir o insumo atual, mesmo quando o preço do insumo

substituto é menor. Em especial, no caso de alta volatilidade, a empresa pode acabar

incorrendo em custos adicionais de substituição para retomar ao insumo original.

Segundo o autor, esta decisão da empresa em não alterar seu estado atual, mesmo

quando as condições, no curto prazo, parecem favoráveis, é conhecida por histerese.
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o autor passa então a analisar a situação de aversão a nsco, com base em

trabalho apresentado por COX, INGERSOLL e ROSS (1985, pp. 363-384), o qual trata

incerteza através do uso de equivalentes-certos dos fluxos de caixa, descontados pela

taxa livre de risco.

Observa-se que descontar equivalentes-certos pela taxa livre de nsco é

equivalente a descontar o fluxo esperado pela taxa ajustada para risco. Na equação (1)

acima, a taxa de variação Jl seria uma taxa equivalente-certa dada pela taxa real menos o

prêmio pelo risco. Sugere-seainda uma forma alternativa de se enxergar este resultado,

bastando imaginar um mundo neutro a risco, onde os agentes econômicos utilizariam a

taxa livre de risco para descontar fluxos de caixa, porém, numa tal economia, esperar-se-

ia que os ativos dessem um retomo igual à taxa livre de risco, ou seja, não haveria

prêmio adicional por risco. Segundo o autor, COX, INGERSOLL e ROSS demonstram

que o valor de um ativo numa tal economia neutra a risco é exatamente igual ao valor

deste ativo em nosso mundo real.

O autor então apresenta um exemplo envolvendo uma caldeira de vapor que pode

queimar, tanto óleo, quanto gás. Como, no exemplo apresentado, as caldeiras produzem

a mesma quantidade de vapor, o problema passa a ser de minimização de custos.

Kulatilak:a afirma ainda que, dado o. alto grau de substituição entre estes dois

combustíveis, o mercado competitivo tenderia a forçar o preço relativo a um valor de

equilíbrio no longo prazo, no qual os consumidores seriam indiferentes entre gás ou

óleo, o que sugeriria, segundo ele, um movimento de reversão, que pode ser dado por:

In P, = Â(P - Pt) + 8 (2)

onde Â é o fator de ajuste de reversão,

P o preço relativo no longo prazo, e

E [82] = fi.
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o autor assume ainda que o preço relativo entre óleo e gás não tem risco

sistemático, de modo que o retomo esperado no preço relativo é dado pela taxa livre de

risco, e resolve a equação de Bellman.

Kulatilaka primeiro apresenta curvas de custo de operação de cada caldeira,

assumindo que a troca de combustível pode ser feita sem custo adicional, e nota que a

diferença entre o custo da caldeira "simples" (com menor custo) e a caldeira "flexível"

consiste no valor adicional da flexibilidade.

Este valor deve ser comparado ao custo adicional da caldeira flexível. A partir

das curvas, percebe-se que o valor incremental da flexibilidade atinge um pico de

máximo no ponto onde se é indiferente entre os dois combustíveis, pois, segundo

Kulatilaka, a probabilidade de substituição é maior neste ponto, o que aumenta o valor

da flexibilidade.

Kulatilaka analisa ainda os efeito de variações em O' e À, confirmando nossa

intuição de que um aumento na volatilidade provoca um aumento no valor da

flexibilidade, porém um aumento do fator de reversão tem um efeito de "amortecimento,

diminuindo o valor da flexibilidade. O autor considera então a presença de custos de

substituição e mostra que o valor incremental da flexibilidade é reduzido, embora

mantenha-se relativamente alto.

Concluindo, Kulatilaka ressalta que a própria existência de tecnologias flexíveis

pode contribuir para reduzir a volatilidade dos preços relativos, reduzindo o valor futuro

da flexibilidade.
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3.1.5.7 Tendência de Reversão de Preço e Vida Útil do Projeto

Em Reversion, Timing Options, and Long-Term Decision Making, H. D.

JACOBY e D. G. LAUGHTON (1993) analisam os efeitos de variáveis incertas na

precificação de projetos de investimento, assim como os efeitos da vida útil do projeto.

Os autores iniciam pela formulação de um modelo de preço do output do projeto,

a partir do processo de evolução ao longo do tempo das expectativas de preços, o qual é

baseado na premissa de que as informações necessárias para determinar a revisão das

estimativas futuras estão embutidas na mais recente revisão da expectativa dos preços

atuais. Assume-se que a revisão de cada expectativa de preço é proporcional à

expectativa do preço no início do período, de modo que a variação, no período s, na

expectativa do preço é dada' por:

(1)

onde,

Es(Pt) = expectativa, no início do período s, do preço que ocorrerá no tempo t;

(Js,t =volatilidade da expectativa de preço no tempo t, vista do início do período s;

dz, = variável randômica normal, com média zero e variância igual ao período ds.

Os autores alegam ser plausível considerar que a volatilidade (Js,t não é constante

ao longo do tempo, mas sim dec1inante, de modo que o impacto de novas informações

sobre as expectativas de preços será menor, quanto mais distante no tempo olharmos.

Tal influência é ainda afetada, quanto maior for a tendência de estabilização ou reversão

do preço em análise.

A análise apresentada pelos autores é limitada pelas seguintes restrições:

a) Os processos de evolução de preços têm uma estrutura lognormal;
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b) A volatilidade, em qualquer período s no futuro, é conhecida com certeza;

c) A estrutura da queda da volatilidade é exponencial, da forma:

o = c e [-y(l-s)]
s,1 S

onde y é a taxa de queda.

Ao invés de utilizar um modelo de preço consistindo no processo do próprio

preço, como é usual nos trabalhos envolvendo "opções reais", os autores utilizam o

processo das expectativas de preço. Supondo ainda que a volatilidade no curto prazo é

constante e igual a crs, para todo s, os autores derivam uma equação para a evolução das

expectativas de preço, na qual, o preço atual é uma variável de estado suficiente para

determinar a dinâmica do preço.

Os autores mostram então gráficos da evolução do preço ao longo do tempo, com

e sem regressão, assim como da evolução do valor do projeto, em função da maturidade,

para diferentes graus de reversão. O gráfico da evolução do preço confirma que a

distribuição de longo prazo embutida no processo com reversão faz com que o preço

fique próximo da atual estrutura de medianas, levando a incerteza a uma constante no

futuro.

Na análise da evolução do valor do projeto, os autores assumem que os

responsáveis por um projeto analisam incerteza e risco ao longo do período de

concentração dos fluxos de caixa de novos investimentos, focando no meio-termo, ou

um período de referência, trel, e mantendo uma impressão constante da variância.

Inicialmente, também se considera que produção e vendas ocorrem simultaneamente, de

modo que estes projetos podem ser considerados opções de compra (americanas), e que

a vida útil dos projetos em análise é a mesma, por exemplo, 10 anos. Os gráficos

mostram que os efeitos da reversão dominam os da variância, de modo que o valor-do

projeto aumenta com a reversão, assim como com a maturidade da opção.
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Os autores apresentam então uma análise dos efeitos da reversão para fins de

comparação entre projetos com diferentes vidas úteis. Como o efeito da reversão é

diminuir a volatilidade de receita (preço) nos últimos anos, isto se reflete num desconto

menor do fluxo total do projeto com vida útil maior. No exemplo dado pelos autores, a

não inclusão deste efeito levaria a uma decisão em favor do proj eto com menor vida útil.

Este resultado evidencia um problema inerente ao uso de uma taxa de desconto

constante.

Os autores passam então a analisar o valor de projetos que podem não precisam

ser iniciados imediatamente, embora tenham um prazo máximo para serem iniciados. Os

autores seguem dois passos para calcular os valores de cada projeto, para cada tipo de

modelo de preço (com ou sem reversão). No primeiro, resolvem-se as equações de preço

e valor derivadas pelos autores, para determinar o valor do projeto para cada estado

(preço) possível.

Para este caso, são apresentados gráficos com o valor dos projetos no momento

em que são iniciados, em função do preço inicial. Conclui-se que os valores dos projetos

(com vida útil curta e longa) diferem para cada tipo de modelo de preço, sendo que a

dependência do valor em relação ao preço inicial é menor, quando há reversão. Esta

diferença de sensibilidade dá-se por três motivos, sendo o primeiro deles devido ao

efeito da reversão futura, o qual, sem reversão, implicaria em choques de preço

mantendo-se ao longo do tempo, enquanto que, havendo reversão, a distribuição de

preço pós-choque tenderia a retomar à distribuição original.

Os outros dois motivos estão associados ao efeito "desconto". Considerando-se

reversão, a dependência do valor do projeto com relação ao preço inicial diminui com o

aumento do desconto das receitas de curto prazo, através da redução do valor para todos

os preços iniciais, sendo este efeito mais significativo nos projetos de menor vida útil.
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Da mesma forma, o menor desconto das receitas de longo prazo provoca um aumento na

dependência, sob reversão, através do aumento do valor para todos os preços iniciais.

o segundo passo envolve o uso da função de valor de cada projeto na formulação

de Black-Scholes-Merton para uma opção de início do projeto, obtendo-se o valor e a

fronteira de preço crítico de início, P,*, para cada momento s. Observa-se que o valor do

projeto é uma função não decrescente do período de maturidade, independentemente da

vida útil do projeto ou do modelo de preço (com ou sem regressão).

Os autores concluem, por fim, que os efeitos da reversão de preço podem ser

significativos na avaliação de projetos de investimento, cujos valores possam ser

associados ao preço do output, e em particular, quando a vida útil dos projetos em

análise são diferentes. Segundo Jacoby e Laughton, o efeito de reversão pode afetar o

valor de três formas: primeiro, pela redução da incerteza de longo prazo, o que aumenta

o valor do ativo subjacente (o projeto pronto); segundo, a queda na incerteza de longo

prazo diminui o valor da opção; finalmente, a reversão futura da estrutura de fluxo de

caixa tem um efeito direto no valor do projeto.

3.1.5.8 Avanços na Aplicação da Teoria de Precificação de Opções em Casos de

"Opções Reais"

Em Investment Opportunities as Real Options: Getting Started on the

Numbers, T. A. LUEHRMAN (1998) desenvolve uma abordagem para facilitar a

aplicação prática da TPO para casos de "Opções Reais", através do uso das informações

(bancos de dados e planilhas de projeção de receitas e custos) disponíveis, e

normalmente utilizadas pelas empresas na avaliação de oportunidades de investimentos,

e da fórmula de precificação de opções de Black-Scholes.
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Luehnnan observa, de início, que sua metodologia não é precisa, porém é

suficientemente precisa para muitos projetos, e apresenta resultados muito melhores do

que uma pura análise de Fluxo de Caixa Descontado (DCF em inglês) geraria. Luehnnan

alega que em tais casos, a perda da precisão em favor da simplicidade, versatilidade e

explicabilidade é uma troca justificável. Luehnnan afirma que uma oportunidade de

investimento é similar a uma opção de compra, na medida em que a empresa tem o

direito, não a obrigação, de adquirir algo, como por exemplo, ativos operacionais de um

novo negócio. No entanto, ele observa que a maioria das oportunidades de negócios são

singulares e que normalmente não existem opções de compra (financeiras) que simulem

tais oportunidades de investimento, sendo portanto necessário "construir" uma tal opção.

Para "construir" tal opção de compra que "espelhe" a oportunidade de negócio,

Luehnnan estabelece uma relação entre as características do proj eto e as cinco variáveis

que determinam o valor de uma opção Européia (exercício possível apenas na

maturidade) simples (não composta) de compra de uma ação. Luehnnan entende que tal

opção Européia não consiste num substituto perfeito para a oportunidade de negócio, no

entanto, afirma que ela fornece informações valiosas. Luehnnan faz o seguinte paralelo

entre as características da oportunidade de investimento e uma opção de compra:

Oprotunidade de Investimento Variável Opção de Compra

Valor presente do projeto "pronto" a S Preço à vista da ação (spot

ser implantado price)

Investimento necessário para X Preço de exercício

implantar o projeto

Tempo até que a decisão tenha que T Tempo até maturidade da

ser tomada opção

Valor do dinheiro no tempo RI Taxa livre de risco

Grau de risco do projeto d Variância dos retornos da

ação
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Luehnnan observa que o método do DCF analisa a oportunidade de investimento

através do cálculo de seu valor presente líquido, e que a decisão de investimento é a

mesma, quer se use o DCF, quer se use a Teoria de Opções, quando não é mais possível

adiar a decisão, ou seja, na data de "exercício" da opção. Neste momento, o valor do

projeto é S - X ou 0, o que for maior. No entanto, nota Luehnnan, a possibilidade de

adiamento da decisão gera duas fontes adicionais de valor, na medida em que sempre

preferimos adiar pagamentos (desenbolsos) e que o mundo pode mudar, enquanto

esperamos.

Segundo Luehnnan, a primeira fonte de valor adicional consiste nos juros que se

poderia obter sobre o valor do investimento, caso se adiasse o mesmo. Luehnnan nota

que se pode obter uma estimativa deste valor, supondo que se invista uma quantidade

suficiente de recursos num banco, de modo que se possa fazer o investimento no futuro.

Esta quantidade corresponderia, segundo o autor, ao valor presente líquido do "preço de

exercício", descontada pela taxa livre de risco, a qual ele denota por PV(X).

Luehnnan propõe acrescentar este valor ao valor obtido pela regra tradicional do

Valor Presente Líquido, chamando este novo valor de VPL "Modificado" e que é dado

por:

VPL "modificado" = S - PV(X)

Luehnnan sugere ainda o uso de uma nova medida, que evitaria resultados

negativos ou nulos, e denota esta medida por VPLq (NPVq em inglês), onde refere-se ao

fato da medida ser um quociente, ao invés de uma subtração. A nova medida é dada por:

VPLq = S/ PV(X)

Quanto à segunda fonte extra de valor mencionada, a saber, o valor de esperar,

Luehnnan propõe que se meça a "incerteza", ao invés do valor diretamente, por meio do
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modelo de precificação de opções. Segundo Luehrman, a única forma de medir incerteza

é através da análise de probabilidades, e propõe o uso de variância. No entanto, o autor

alerta que a variância é incompleta, pois não leva em consideração a dimensão "tempo":

o quanto o mundo pode mudar enquanto esperamos. Luehrman propõe o uso de

variância por período ou unidade de tempo, ou variância cumulativa, dada por dto

Luehrman propõe ainda duas modificações no uso da variância cumulativa, por

conveniência matemática, a qual não afeta a capacidade da medida em expressar a

incerteza. Primeiro, ao invés de usar variância de valores, Luehrman propõe utilizar

variância dos retornos (porcentagem). Em segundo lugar, Luehrman propõe o uso de

desvio padrão, ao invés de variância propriamente dita. A vantagem é que desvio padrão

usa as mesmas unidades da medida sendo analisada, neste caso percentagem. Luehrman

chama a nova medida de volatilidade cumulativa e a denota por ot'".

Luehrman observa que as duas novas medidas, VPLq e ar/12 contêm todas as

informações necessárias para se calcular o valor de um projeto, similar a uma opção

Européia, através do modelo de Black-Scholes. Segundo Luehrman, estas duas medidas

incorporam os valores extras associados a oportunidades de investimento e são

compostas das cinco variáveis fundamentais da Teoria de Precificação de Opções.

Segundo Luehrman, VPLq é uma combinação de quatro das cinco variáveis, a saber, S,

X, r/e t, enquanto a volatilidade cumulativa combina a quinta variável, 0', com t.

Luehrman vai adiante em afirmar que o uso destas duas novas medidas facilita a

análise de decisões de investimento, pois se trabalha com duas variáveis, ao invés de

cinco, podendo-se inclusive construir gráficos bidimensionais, por exemplo, para fins de

apresentações. Luehrman então apresenta um espaço bidimensional para calcular o valor

da opção de investimento, contendo os valores do modelo de Black-Scholes em função

das duas novas variáveis, expressos como uma percentagem do valor do projeto
subjacente.
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Luehnnan apresenta por fim um exemplo de decisão de investimento, onde se

prevê um investimento inicial de $125 milhões, e uma possível ("opção") expansão do

projeto, após três anos. O exemplo assume que o investimento inicial é estratégico para a

firma, na medida em que cria uma oportunidade de crescimento no futuro. No entanto,

os analistas da empresa não estão entusiasmados com o projeto, uma vez que seu VPL é

praticamente zero ($0,1 milhão). A questão que se apresenta consiste em que a opção de

expandir o projeto possui um valor que não é "percebido" pelo método do VPL.

Luehnnan propõe um modelo para resolver este problema, utilizando sete passos.

No primeiro passo, sugere-se reconhecer que existe uma opção (e descrevê-la).

Luehnnan observa que o projeto tem duas partes, a primeira estando associada ao

investimento de $125 milhões para adquirir alguns ativos; a segunda parte consiste na

opção de investir mais $300 milhões, daqui a três anos, para adquirir capacidade extra,

de modo a entrar em novos mercados. Luehnnan observa que tal opção consiste numa

"opção de compra", com maturidade de três anos, Luehnnan afirma que, sob esta ótica,

pode-se separar o problema em duas partes:

VPL (projeto inteiro) = VPL (fase 1) +Valor da Opção (fase 2)

A primeira fase seria "avaliada" utilizando a metodologia tradicional de "Valor

Presente Líquido", enquanto a segunda fase seria "avaliada" pelo método proposto

acima. Para tanto, são apresentadas tabelas de projeção de receitas e despesas separadas

para cada fase.

O segundo passo proposto por Luehnnan consiste em associar as características

do projeto às variáveis de opções de compra. Luehnnan observa que o valor dos ativos

subjacentes (S) será o valor presente dos ativos adquiridos, no momento de exercício da

opção (caso a empresa decida exercer seu direito); o preço de exercício (X)

corresponderá ao custo de aquisição dos ativos da fase 2; o tempo até a maturidade (t) é

60



de 3 anos; a taxa livre de risco (ri) é dada pela taxa de juros de um bond de 3 anos da

governo americano, a saber, 5,5%; finalmente, assume-se que o desvio padrão (o) é de

40% por ano. Luehrman ressalta ainda que a taxa de retomo ajustada para risco usada

para o projeto é de 12%.

o terceiro passo consiste em reordenar as projeções de fluxos de caixa, de modo

a separar a fase 1 da fase 2, e isolar valores para S e X Luehrman observa que é preciso

levar em conta as despesas que são passíveis de serem eliminadas (discretionary) e as

que são "obrigatórias" (nondiscretionary), as despesas que são rotineiras e as que são

extraordinárias, e quais receitas resultariam da fase 1, e quais seriam provenientes da

fase 2. Luehrman observa que se descontarmos os fluxos de caixa separados, obtém-se o

mesmo resultado para o VPL, ou seja, $0,1 milhão.

o quarto passo prevê a determinação de um benchmark para o valor da opção na

fase 2, tendo como base a reordenação das planilhas de projeção de receitas e despesas.

Luehrman nota que, em se tendo separado as fases 1 e 2, pode-se aplicar o DCF

tradicional para cada fase, obtendo-se um VPL de $16.3 milhões para a fase 1 e -$16,2

,~' milhões para a fase 2, cuja soma é igual ao valor obtido anteriormente ($0,1 milhão).

Luehrman observa que, neste momento, já se tem um indicador do valor da

opção, pois o valor do projeto inteiro deve ser no mínimo de $16,3 milhões, uma vez que

o valor da fase 2 não pode ser menor do que zero (se for menor do que zero, a empresa

não exercerá o direito de expandir). Luehrman ressalta que, independentemente do valor

da fase 2, já se tem um valor muito maior do que se havia calculado pela metodologia

tradicional de DCF. Esta nova visão veio à tona justamente pela percepção de que havia

a "opção" de seguir adiante ou não com a fase 2.

Luehrman segue lembrando que o primeiro benchmark para a fase 2 é de -$16,2

milhões. Porém, ele afirma que o VPL tradicional para a fase 2 é, na realidade, pior do
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que -$16,2 milhões e apresenta seus argumentos em favor desta afirmação.

Resumidamente, Luehrman observa que o cálculo do VPL tradicional desconta o

investimento necessário para a fase 2 à mesma taxa utilizada para os fluxos de caixa do

projeto, ou seja, 12%, e comenta que tal taxa é certamente muito alta, uma vez que tais

desembolsos raramente estão sujeitos aos riscos dos fluxos de caixa, e sugere, para

demonstrar a magnitude do efeito do uso de uma taxa alta, que se desconte tal

investimento pela taxa livre de risco, o que leva a um VPL de -$69,6 milhões para a fase

2, e de -$53,4 milhões para o projeto inteiro. Luehrman alega que custos de construção

dependem de fatores que têm pouco a ver com os fatores que afetam os fluxos de caixa

do projeto.

o quinto passo consiste em estabelecer valores para as variáveis do modelo de

precificação de opções. Luehrman observa que, a partir das planilhas separadas para as

fases 1 e 2, pode-se obter os valores de S e X. No caso de X, observa-se que se deve

incluir também o aumento líquida das necessidades de capital de giro, além do

investimento em ativos fixos, totalizando $382 milhões. No que diz respeito a S, nota-se

que o mesmo refere-se ao valor presente dos fluxos de caixa que a fase 2 deve gerar a

partir do ano 4, descontados a 12% ao ano, o que resulta em $255,7 milhões. Quanto às

demais variáveis, deve-se notar que as mesmas já foram estipuladas (t = 3; O' = 40% ao

ano; rr: 5,5%).

o sexto passo do método proposto por Luehrman consiste em "combinar" as

cinco variáveis acima para criar as duas novas medidas, VPLq e 0'(112. Neste caso,

obtém-se os seguintes resultados:

VPLq = $255,7 / ($382/1,0553) = 0,786

O't
1l2 = O 4 X 3112 = O 693, ,
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Tendo-se calculado essas novas metrics, o sétimo passo consiste em verificar, na

tabela desenvolvida por Luehrman, qual é o valor da opção (em percentual do valor do

projeto, 8), que corresponde às duas "medidas" acima. Fazendo-se uso de interpolação

linear, chega-se a um valor para a opção (fase 2) de aproximadamente 19% do valor do

"ativo subjacente", S, ou seja, $48,6 milhões, o que resulta num valor de $64,9 milhões

($16,3 + $48,6) para o projeto inteiro.

Luehrman conclui o artigo observando que o valor final do projeto é

significativamente maior do que se havia imaginado inicialmente, com o uso da

metodologia tradicional de DCF e VPL

3.1.5.9 Aplicações Recentes no Brasil

Em Opções Reais: Estudo de Caso Aplicado a Reservatórios de Petróleo, G.

N. Castro (1998) faz uma comparação entre as abordagens de "Fluxo de Caixa

Descontado" (DCF) e "Opções Reais" (OV), focando a adequabilidade da metodologia

OV para situações de grande incerteza.

Castro faz um resumo da indústria do petróleo no mundo, e no Brasil em

particular, descrevendo as principais características do processo de produção de petróleo

(exploração, desenvolvimento e produção), apresenta uma revisão bibliográfica sobre

opções reais e apresenta um estudo de caso, mostrando que, apesar do VPL da reserva

ser negativo, existe "[ ... ] um valor considerável devido às possibilidades de mudanças

futuras".
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CAPÍTULO IV

INTEGRANDO ÁRVORE DE DECISÃO E TEORIA DE OPÇÕES

REAIS
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4.1 INTEGRANDO ÁRVORE DE DECISÃO E TEORIA DE OPÇÕES REAIS

Em Valuing Risky Projects: Option Pricing Theory and Decision Analysis, J.

A. SMITH e R. F. NAU (1995) apresentam uma metodologia para integrar a nascente

Teoria de Opções Reais à bastante difundida técnica de Análise por Árvore de Decisão,

mostrando que, desde que sejam analisados apropriadamente, ambas as metodologias

fornecem o mesmo resultado, e protanto, rebatendo as criticas daqueles que consideram

a TOR superior à análise por árvore de decisão. Smith e Nau argumentam, e

comprovam, que as diferenças entre os resultados obtidos por uma e outra metodologia

devem-se fundamentalmente ao uso "ingênuo" da árvore de decisão.

A questão básica deste uso "ingênuo" da árvore de decisão consiste, segundo

Smith e Nau, na utilização de uma única taxa de desconto para todas as alternativas

disponíveis. "The problem with the decision-tree approach is that we do not know the

appropriate discount rate.?" (COPELAND et aI., 1990, p. 350-351). Os autores mostram

que, ao invés de se usar taxas de desconto ajustadas para o risco ou market-based risk-

neutral probabilities baseadas, pode-se utilizar probabilidades subjetivas e uma função

utilidade para chegar ao mesmo resultado obtido através da TPO.

Smith e Nau utilizam um exemplo apresentado por TRIGEORGIS e MASON

(1987) e também utilizado por COPELAND et aI. (1990, p. 343-353) e por NAU e

McCARDLE (1991) para demonstrar seus resultados. O exemplo é ilustrado na Fig. 1

abaixo e consiste na oportunidade que uma empresa tem de investir $104 agora para

construir uma fábrica que dará um retomo, daqui a um ano, que depende do nível de

demanda, ainda incerto. No caso da demanda ser alta, a fábrica retoma $180, enquanto

que, no caso da demanda ser baixa, a fábrica retoma apenas $60, após um ano.

9 O problema da abordagem de árvore de decisão é que não sabemos qual é a taxa de desconto apropriada.
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Fig. 1 - Árvore de Decisão para Investimento com Incerteza quanto à Demanda

Fluxo de Caixa VPL

Ano O Ano 1 @20%

-104,00 180,00 46,00

-104,00 60,00 -54,00

Investir 0,00 67,68 56,40

Alta < D,,;,tU
•••

0,00 0,00 0,00

••• Investir 0,00 -52,32 -43,60

Desistir ••• 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Favor observar que os valores, no Ano 1, para a opção "Postergar", foram

obtidos da seguinte forma:

180 - (104 x 1,08) = 180 - 112,32 = 67,~8

60 - (104 x 1,08) = 60 - 112,32 = -52,32

ou seja, os autores assumem que, ao decidir postergar o investimento, o valor

necessário para realizá-lo, no Ano 1, é ajustado pela taxa livre de risco. Os valores sob a

coluna VPL resultam do desconto dos respectivos valores, no Ano 1, pela taxa de 20%.
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o exemplo ainda considera que existam dois ativos financeiros, linearmente

independentes um do outro, num mundo onde apenas dois estados da "natureza" são

possíveis, alta ou baixa demanda, de modo que estes dois ativos são suficientes para

"completar" o mercado. O primeiro destes ativos é uma security que dá um retorno, livre

de risco, de 8% ao ano. O outro ativo consiste de uma twin security, cujos valores

futuros dependem do estado da "natureza", e são dados pela Figura 2 abaixo:

Fig. 2 - Retornos da Twin Security

Valor Presente

de Mercado

Retomo em

1 ano

VPL
@20%

20 0,5~

36,00 30,00

12,00 10,00

Smith e Nau alegam que, ao usar uma única taxa de desconto de 20%, calculada

a partir da twin security acima, a qual "replica" o fluxo de caixa da alternativa de

"Investir Agora", é inadequado, levando a um resultado incorreto, embora, como

veremos adiante, pelo menos neste caso, este resultado incorreto não comprometa a

decisão ótima, ou seja, escolher a alternativa de "Postergar" o projeto.

Smith e Nau apresentam a solução do exemplo pela TPO por dois meIOS:

primeiro, utilizando as secutirites disponíveis no mercado para construir um portfolio (o

qual, na prática, não precisa necessariamente ser negociado) que simule os fluxos de

caixa da opção "Postergar"; segundo, os valores esperados foram calculados, utilizando

risk-neutral probabilities e descontando os fluxos de caixa pela taxa risk-free. Pela TPO,

a alternativa "Postergar" tem um valor de $25,07 ao invés de $28,20 obtido pela árvore

da Fig. 1.
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As risk-neutral probabilities são calculadas pela seguinte equação:

p.($36) + (l-p).($12)

(1 + 0,08)
= $20 p=0,4

Os autores argumentam que o valor obtido pela TPO é o valor correto, pois

ninguém pagaria $28,20 por um determinado fluxo de caixa, se pudesse obter esse

mesmo fluxo de caixa por "apenas" $25,07. Segundo COPELAND et aI., citados por

SMITH e NAU, no caso da árvore de decisão, dever-se-ia utilizar a taxa requerida pelo

mercado para o portfolio "replicador" da alternativa "Postergar", ao invés de 20%, no

entanto, não se conhece essa taxa a priori (os autores indicam que ela é de 35%). Smith

e Nau então propõem uma metodologia para calcular este mesmo valor de $25,07 por

meio do uso de uma função de utilidade, mantendo-se as probabilidades subjetivas de

50-50.

A seguir, mostraremos que se pode obter, através de uma árvore de decisão, o

mesmo valor obtido pela TPO, mesmo sem conhecermos a taxa requerida pelo mercado.

Antes, porém, creio ser importante esclarecer alguns pontos do exemplo acima. Um

aspecto positivo do modelo consiste em que os autores levam em consideração o tempo

de implementação (construção, instalação, comissionamento e testes) do projeto (no

caso, um ano), embora não considerem a incerteza associada à implementação, que pode

levar a atraso ou antecipação dos trabalhos. Isto, no entanto, não compromete o

exemplo, e pode ser aplicado a uma variedade de projetos reais.

Um aspecto negativo, comum a muitos casos "tratados" pelos adeptos da TPO,

consiste em não especificar como e de onde se obtém o valor do projeto final (uma vez

concluído), neste caso, $180 para uma demanda forte, ou $60 para uma demanda fraca.

Entendo que este valor consiste no valor presente líquido, no Ano 1, dos fluxos de caixa

gerados a partir da finalização do projeto.
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Um aspecto crítico do modelo utilizado por Smith e Nau consiste em

compreender por que o valor do projeto terminado, na alternativa "Postergar", é igual ao

valor do projeto terminado na alternativa "Investir Agora", a saber $180 e $60,

respectivamente para demanda alta e baixa. Como há um ano de defasagem entre o

início do projeto (Ano O) e sua entrada em operação (Ano 1), no caso de se postergar o

projeto, a entrada em operação somente se dá no Ano 2. °valor do projeto, no Ano 2,

deveria ser maior do que no Ano 1, caso contrário, não deveria haver, em princípio,

motivo para postergar o projeto.

°modelo prevê isso, assumindo que o valor do projeto no Ano 1, na alternativa

"Postergar", é de $180 e $60, de modo que o valor no Ano 2 é naturalmente maior do

que $180 e $60 (já que não existem juros menores do que a taxa risk-free). Smith e Nau

não explicam o porquê de se adotar os valores $180 e $60 no Ano 1 para a alternativa

"Postergar". Na realidade, o menor valor do projeto terminado, no Ano 2, na alternativa

"Postergar", deveria ser os valores acima, corrigdos pela taxa risk-free. ° modelo

inclusive prevê uma apreciação no custo de implementação do projeto, no caso de se

decidir postergar o projeto, apreciação esta equivalente à taxa risk-free. Embora se possa

questionar a validade do uso da taxa risk-free, mesmo porque ela pode variar, propomos

utilizar esta mesma taxa para os valores do proj eto no Ano 2, que passam então a

$194,40 e $64,80 respectivamente no caso de demanda alta e demanda baixa.

Voltando ao modelo usado por Smith e Nau, mostraremos abaixo que, se

aplicarmos o conceito de "Informação Perfeita" e utilizarmos as probabilidades risk-

neutral ( e portanto, descontar à taxa risk-free), chega-se ao mesmo valor obtido pela

TPO, ou seja, $25,07 para a alternativa "Postergar".

Percebe-se que a árvore da Fig. 3 abaixo resulta no mesmo valor obtido pela

TPO, ou seja, $25,07. No entanto, este valor vale tanto para a alternativa "Investir

Agora", quanto para a alternativa "Postergar". A decisão ótima, porém, consiste em

postergar o investimento, pois posterga-se o gasto, para obter o mesmo valor.
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Fig. 3 - Árvore de Decisão com Informação Perfeita quanto à Demanda

Fluxo de Caixa VPL
Ano ° Ano 1 @8%

Investir •••• -104,00 180,00 62,67

Investir 0,00 67,68 62,67

••••
Desistir 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-104,00 60,00 -48,44

-104,00 -52,32 -48,44

••••
Desistir 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Alteramos ligeiramente o modelo usado por Smith e Nau, para que o mesmo leve

em consideração o valor do projeto no Ano 2, de modo a refletir o maior risco do

mesmo. Apenas para fins didáticos, consideraremos que o valor do projeto no Ano 2 é

20% (> taxa risk-free de 8%) maior do que no Ano 1. Favor observar que poderíamos

usar qualquer taxa maior do que 8% e o resultado, em termos da decisão a tomar,

manter-se-ía inalterado.
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Assim, teremos o valor do projeto terminado, na opção "Postergar" igual a $216

e $72 respectivamente para demanda alta e baixa. A variação no valor do investimento

inicial foi mantido em $104 no Ano ° e $112,32 no Ano 1 (acompanhando a taxa risk-

free). Isto é aceitável, pelos mesmos motivos já expostos. Consideraremos ainda que as

mesmas securities do modelo anterior continuam a existir, de modo que as risk-neutral

probabilities também continuam as mesmas.

Fig. 4 - Árvore de Decisão Modificada para Investimento tendo Incerteza de Demanda

Fluxo de Caixa VPL
Ano ° Ano 1 Ano 2 @8%

~ Alta -104,00 180,00 62,67

Investrr ifo,4
O,~ Baixa -104,00 60,00 -48,44

Investir 0,00 -112,32 216,00 81,19

~
Desistir 0,00 0,00 0,00 0,00

••• Investir 0,00 -112,32 72,00 -42,27

Desistir ~ 0,00 0,00 0,00 0,00

Desistir

0,00 0,00 0,00 0,00

Favor observar que os valores mostrados sob a coluna "VPL" acrma foram

obtidos, "trazendo-se" os valores, correspondentes aos Ano 1 e 2, para o Ano 0, à taxa

de 8% ao ano.
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Utilizando a TPO e a nomenclatura do trabalho de Smith e Nau, calculamos a

seguir o valor da "opção" de adiamento do projeto. A idéia é construir um portfolio que

gere o mesmo fluxo de caixa da alternativa "Postergar", no Ano 1. Este portfolio incluirá

as securities existentes e é obtido a partir da solução das seguintes equações:

~o x 1,08 + ~1 x 36 = (216/1,08) - 112,32 = 87,68

130 x 1,08 + ~1 x 12 = °
donde, ~o = -40,593 e ~1 = 3,653

Ou seja, o portfolio "replicador" inclui um empréstimo (a ser tomado) no valor

de $40,593, além de 3,653 unidades da twin security (a serem compradas). Como

sabemos que o valor de mercado da twin security é de $20, o valor do portfolio é de:

- $40,593 + 3,653 x $20 = $32,47

que é igual ao resultado obtido com a árvore de decisão modificada (Fig. 4).

Podemos ver que o valor, no Ano 2, do projeto terminado influencia bastante o

valor da oportunidade de investimento, que passou de $25,07 para $32,48. O

procedimento acima pode ser aplicado para qualquer valor, no Ano 2, do projeto

terminado, desde que seja maior do que ou igual ao valor do projeto terminado no Ano

1, ajustado pela taxa risk-free. Isto se deve ao fato de que qualquer projeto, que tenha

risco maior ou igual à taxa risk-free, deve ter seu valor apreciado no mínimo pela taxa

risk-free, caso contrário, ninguém investiria em tal projeto.

No Anexo 2, apresentamos uma árvore de decisão com informação perfeita para

o exemplo modificado acima e que foi construída com o aplicativo Treeplan'", e

mostramos que o valor da "opção" ou alternativa "Postergar" nada mais é do que o

"Valor da Informação Perfeita".
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Para o caso de mercado "completo" ou "perfeito", Smith e Nau (1995) também

chegam ao mesmo valor obtido pela TPO (para o exemplo inicial da Fig. 1) utilizando

uma árvore de decisão, contendo probabilidades subjetivas e uma função utilidade

exponencial.

Existem, porém, situações onde alguns aspectos do projeto em análise não

podem ser "replicados" por ativos financeiros negociados no mercado. É o caso, por

exemplo, de eficiência da fábrica (usado por Smith e Nau). Nestes casos, Smith e Nau

mostram que a aplicação da TPO para "Opções Reais" é dificultada significativamente, e

fornece limites inferior e superior para o valor de cada alternativa do projeto, enquanto o

uso de uma árvore de decisão, com probabilidades subjetivas e uma função utilidade,

fornece um valor para cada alternativa, valor este que se encontra entre os limites

inferior e superior obtidos pela TPO.

Por fim, Smith e Nau discutem o caso em que o mercado pode ser considerado

parcialmente completo e onde se as preferências tenham algumas restrições

(independência aditiva e propriedade d), mostrando que o uso de árvore de decisão, com

equivalentes-certos, calculados usando risk-neutral probabilities, no caso de incerteza

ou risco de mercado (que pode ser "replicada"), e probabilidades subjetivas e função

utilidade, no caso de incerteza ou risco privado (específica para o projeto), resulta em

decisões consistentes com os obtidos pela TPO para cada alternativa.

Uma alternativa à proposta, apresentada neste trabalho, de uso da árvore de

decisão com "Informação Perfeita", com vistas a determinar o valor da "opção real" e,

conseqüentemente, a decisão ótima de investimento, consiste em utilizar árvores de

decisão para calcular o "Equivalente-Certo" (EC), por meio de funções de utilidade. Esta

metodologia prevê a "troca" de uma "loteria" (resultados incertos) por um valor certo.
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P. J. EHRLICH (1999)10 utiliza tal metodologia para obter os mesmos resultados

obtidos no exemplo apresentado por LUEHRMAN (1998), porém sob outra ótica.

Ehrlich entende que há uma "loteria" no Ano 3 (t=3), momento em que se deve decidir

por expandir ou não o projeto inicial, e propõe uma árvore, onde existe uma loteria, no

Ano 3, com três possíveis cenários, Good, Normal e Bad. EhrIich procura construir uma

árvore de decisão que incorpore os mesmos parâmetros estabelecidos por Luehrman, em

particular quanto à volatilidade e a taxa de retomo ajustada para risco (RADR, em

inglês).

Uma das motivações que levam EHRLICH a apresentar tal metodologia resulta

do fato de que o modelo proposto por LUEHRMAN utiliza duas taxas de desconto,

ambas constantes no tempo. Ehrlich ressalta que, no Ano 3, o valor presente dos fluxos

de caixa associados à decisão de expandir o projeto (implementar fase 2), descontados à

taxa livre de risco (5,5%), seria de $43,64 resultando num R ou VPLq (nova metric

proposta por Luehrman = valor do projeto dividido pelo valor presente do investimento)

de 11,42%. No entanto, se estes mesmos fluxos fossem descontados pela RADR (12%),

o valor presente seria de -$22,75 o que levaria à rejeição do projeto.

Ehrlich observa que, imediatamente antes de se "resolver" a incerteza, a

volatilidade cumulativa, em t=3, é igual a O"c = O" • tll2 = 0,4 . 3112 = 69,3%, e propõe que

esta volatilidade pode ser modelada por uma loteria com três cenários, conforme.

mencionado anteriormente, tendo probabilidades p(RN) = 0,5; peRa) = 0,25 e p(RB) =

0,25 e variância Var(R) = E[R2] - E[R]2 =

= [0,5 X RN2+ 0,25 X Ra2 + 0,25 x RB2]- [0,5 X RN+ 0,25 X Ra + 0,25 x RB]2= 0,6932

onde RN = 11,42% e Ra e RB são simétricos com relação a RN, resultando em:

Ro = 109,43%

RB = -86,59%

10 Fonte: Notas de aula para o curso de MBA da FGV/SP.
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Como o investimento necessário para a fase 2 é de $382, obtém-se os seguintes

valores para cada cenário:

VPL(N) = $43,62; VPL(G) = $418,02 e VPL(B) = -$330,77

e uma "Esperança Matemática"

EM = 0,25 x $418,02 + 0,5 x $43,62 + 0,25 x (-$330,77) = $33,62

É importante ressaltar que o valor da EM acima não considera a opção de não

investir, caso o cenário resulte em Bad.

Para modelar a tolerância a risco, Ehrlich propõe utilizar a função de utilidade

exponencial, dada por:

1 - e -yXJA

U(X) =
1 -y-e

onde U(418,02) = 1

U(-330,77) = °e

A = (418,02 + 330,77) = 748,79

Para calcular o coeficiente de aversão a risco, y, Ehrlich observa que

U(EC) = U(-22,75) = 0,25 x U(418,02) + 0,5 x U(43,62) + 0,25 x U(-330,77)

resultando em y = 1,914 e nos seguintes valores de utilidade:

U(G) = 1; U(N) = 0,5495; U(B) = O;

U(EC) = 0,5248 e U(O) = 0,4964
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Ehrlich entende que a opção de não investir, caso o cenário venha a resultar em

Bad, lhe permite escolher por um resultado zero, evitando a perda de $330,77. Tal

"opção" nos permite alterar a loteria, substituindo o cenário Bad por um cenário "Não

Investir" com resultado O.A utilidade esperada passa então a ser:

UE = 0,25 x U(a) + 0,5 x U(N) + 0,25 x U(O) = 0,6489

o que leva a um novo Equivalente-Certo

EC' = $140, em t=3, ou $119, em t=O (descontado à taxa livre de risco).

Ehrlich comenta, por fim, que a diferença entre seu resultado ($119) e o

resultado obtido pelo método proposto por Luehrman ($48,6) pode dever-se ao fato de

Luehrman assumir uma distribuição contínua para a volatilidade, enquanto ele (Ehrlich)

utilizou um modelo discreto.
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CAPÍTULO V

CONCLUSÃO
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5.1 CONCLUSÃO

Os casos envolvendo Teoria de Precificação de Opções aplicada a "Opções

Reais" apresentados no Capítulo 3 deste trabalho mostram claramente dois aspectos: em

primeiro lugar, cabe aos adeptos da TPO o mérito de ter colocado em questão, de forma

explícita, a existência de um custo de oportunidade associado às alternativas, ou às

opções, disponíveis às empresas, tanto no momento de tomarem decisões de

investimento, quanto após terem tomado uma decisão inicial; em segundo lugar, no

entanto, os modelos de aplicação da TPO para "Opções Reais", infelizmente, são

extremamente simplistas, não refletindo a realidade da maioria das decisões de
investimento.

No que tange o primeiro item acima, Amram e Kulatilaka (1999, p. 5) observam

que a maioria dos trabalhos sobre TPO abordam fundamentalmente os aspectos técnicos

de modelagem, esquecendo que a TPO é, antes de tudo, um way 01 thinking.

Poderíamos dizer, portanto, que a aplicação da TPO para fins de análise de

investimentos "reais" (não financeiros) é uma metodologia extraordinária do ponto de

vista qualitativo, porém, razoavelmente limitada, do ponto de vista essencialmente
quantitativo.

Ademais, em muitos dos trabalhos clássicos sobre TPO, estabelecem-se algumas

premissas que são bastante discutíveis, como por exemplo, a premissa de que o preço do

output segue um movimento aleatório do tipo geométrico Browniano. Diversos estudos,

inclusive de adeptos da TPO, contestam esta premissa (vide JACOBY e LAUGHTON,

1993), comprovando que, em muitas situações, o movimento possui uma clara tendência

de reversão (mean-reverting), e mostrando que a premissa de movimento geométrico

Browniano leva a erros significativos no cálculo do valor da "opção de investimento".

A própria existência de mercados competitivos, além de possíveis produtos

substitutos, impõe barreiras, ou limites superior e inferior, à "livre" movimentação dos
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preços da maioria dos outputs, o que é inconsistente com o movimento geométrico

Browniano utilizado pela maioria dos defensores da TPO para fins de análise

investimento em ativos não financeiros.

Um outro aspecto da TPO que merece atenção refere-se à metodologia de cálculo

do valor do projeto "terminado", mesmo que parcialmente, no caso de projetos

implementados gradualmente (que seriam equivalentes a opções financeiras compostas).

Tal valor, equivalente ao preço à vista do ativo financeiro, na data de exercício de uma

opção financeira, consiste num dado fundamental, uma vez que consiste, segundo HULL

(1997, p. 156), numa das seis variáveis que, segundo a teoria de opções financeiras,

afetam diretamente o preço da opção (as demais variáveis são preço de exercício, tempo

até maturidade, volatilidade, a taxa risk-free e os dividendos esperados).

Segundo SMITHSON (1998, p. 235), "The problem faced in option pricing is

that the value of an option is determined by the expected value of the underlying asset at

expiration of the option."!'. No paralelo que se faz com ativos "reais", calcula-se tal

preço a partir de um portfolio, composto de ativos financeiros negociáveis, que simule

ou "replique" os fluxos de caixa do projeto. Amram e Kulatilaka (1999, p. 6) observam

que a abordagem da TPO "[ ... ] brings the discipline of the financiaI markets to internaI

strategic investment decisions.". O fato, porém, é que, nem sempre os mercados

financeiros comportam-se de maneira confiável, ou disciplinada.

Bernstein (1996, p. 108), referindo-se a reações exageradas ou extremadas dos

mercados financeiros, tanto para cima, quanto para baixo, observa que "There have been

moments when real, live, hands-on professional investors have entertained dreams as

wild as that - moments when the laws of probability are forgotten.v'". Ou seja, não

raramente, os valores dos preços dos ativos financeiros não podem ser usados de forma

11 O problema enfrentado pela precificação de opções está no fato de que o valor da opção é determinado
pelo valor esperado do ativo subjacente, na data de exercício da opção.
2 Tem havido momentos em que investidores profissionais reais têm nutrido sonhos tão selvagens como

estes - momentos em que as leis da probabilidade são esquecidas. \r
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confiável para precificar projetos "reais". É importante ressaltar ainda que a percepção

de risco do "mercado", quanto a um determinado projeto (ou portfolio) pode não

corresponder à percepção de risco da empresa em relação a este mesmo projeto.

Mesmo os mais recentes desenvolvimentos de aplicação prática da TPO para

casos de "Opções Reais", conforme mostrado no trabalho apresentado por LUEHRMAN

(1998), percebe-se que, para que se possa aplicar a TPO· na prática, é necessário

"construir" modelos muito simples, que não refletem as diversas variáveis e incertezas

associadas a decisões de investimento. O uso de árvores de decisão, em conjunto com

ferramentas de simulação (e.g. simulação de Monte Carlo), permite que se analise o

impacto de variações nas diferentes variáveis em jogo.

O artigo de SMITH e NAU (1995) mostra que árvores de decisão, se utilizadas

apropriadamente, fornecem os mesmos resultados que os que seriam obtidos pelo uso da

TPO. SMITH e NAU, no entanto, trabalham com probabilidades subjetivas e funções de

utilidade. As notas de aula de EHRLICH (1999) também fazem uso de probabilidades

subjetivas e de funções de utilidade. No entanto, EHRLICH vai além ao abordar a

questão das "opções", através da simples substituição do resultado "negativo" por um
resultado nulo.

Neste trabalho, mostramos ainda que a mesma decisão ótima de investimento,

que seria obtida pela aplicação da TPO, em um mercado "perfeito", pode ser obtida, de

forma bastante simples, através de árvores de decisão, pela aplicação do conceito de

valor da "Informação Perfeita", utilizando-se risk-neutral probabilities e a taxa livre de
risco. \)

É importante ressaltar que, apesar das dificuldades de aplicação da teoria de

precificação de opções para casos de "opções reais", observa-se que os princípios desta

teoria são levados em consideração, nas empresa, mesmo que apenas de forma intuitiva.
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As recentes crises nos mercados financeiros, que levaram à desvalorização de

nossa moeda, mostram claramente que as empresas levam em consideração as opções

disponíveis em seus projetos. Nota-se que, apesar das recentes "crises" financeiras

ocorridas em diversos países, significativos investimentos continuam a ser realizados em
nosso país.

Uma possível explicação para isto seria o fato de que, com a desvalorização de

nossa moeda, os investimentos no país tornaram-se tão baratos, a ponto de poderem vir a

ser simplesmente abandonados, caso as condições no futuro venham a ser desfavoráveis.
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1900
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1965
2.

Os Modelos
Numéricos

1973
1974
1975
1976
19n Boyle Schwartz
1978 Sharpe
1979 2c. CoxIRossIRubinstein
1980 Monte Carfo AendlemanIBartter
1981 simulatlons
1982 Courtadon
1983
1984
1985
1986 HoIlee
1987.
1988
1989
1990 BlacklDermanIT oy
1991 HulWiMe

2b. 2a.
Finite diffel8nce Binomial
methodology models

- .•.

Anexo 1 - Evolução da Teoria de Precificação de Opções

Merton
Thorpe

CoxlAoss Merton Ingersoll

Jarrow/Audd

HulllWhHe seen Wiggins

la.
Generalizações do

modelo de Black-Scholes
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1.
Os Modelos Bachelier
Analíticos

Sprenkle Boness

Samuelson

BLACK-SCHOLES

Black

Ao"

Geske Goldmanl Geske
Sosin/Gatto

Whaley

GarmanIKohlhagen Grabbe

lb.
Extensões ao modelo de Black-Scholes

Macmillan
Barone-AdesiIWhaley

3.
Os Modelos de
Aproximação

Analítica



ANEXO 1

Árvore de Decisão com Informação Perfeita quanto à Demanda

Investir Agora
62,67

O 62,67

Investir no Ano 1
0,4 81,19

Demanda Alta Postergar O 81,19

O 81,19 O
Desistir

O
O O

Desistir
O

O O

32,476
Investir Agora

-48,44
O -48,44

Investir no Ano I
0,6 -42,27

Demanda Baixa Postergar O -42,27

O O O O
Desistir

O
O O

Desistir

~~

O
O O

87 ,y ~- ••• .


