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RESUMO 

 
 

A justificação de investimentos em tecnologias avançadas de manufatura (AMTs – 
Advanced Manufacturing Technologies) tem sido tarefa crítica enfrentada por dirigentes 
industriais. Em virtude dos altos riscos e incertezas associados aos projetos normalmente de 
longo horizonte, os métodos tradicionais de análise de investimentos são, em alguns casos, 
insuficientes e precisam ser complementados por técnicas mais sofisticadas. 

Desde a adoção do paradigma microeletrônico, na década de 1980, discussões sobre o 
tema surgem entre engenheiros de produção e contadores gerenciais em virtude da 
flexibilidade que os sistemas automáticos de controle dispõem à manufatura. 

Após um estudo da literatura de avaliação de projetos de investimentos, verificou-se 
que a Teoria das Opções Reais, se aplicada de forma complementar ao critério tradicional do 
Valor Presente Líquido (VPL), pode gerar informações que subsidiem a decisão de executar, 
cancelar ou adiar um investimento. A opção de esperar particularmente confere ao seu 
detentor a possibilidade de melhor avaliar o mercado à medida que as incertezas vão se 
resolvendo. Assim, evita-se tanto a rejeição imediata de um projeto potencial quanto o 
investimento precoce sob alto risco. 

Neste trabalho, foi desenvolvido um framework, com base na Teoria das Opções 
Reais, para a avaliação de investimentos em AMTs considerando a opção de esperar para 
investir no futuro. 

A metodologia adotada inclui a avaliação do projeto de investimento sob o critério do 
Valor Presente Líquido e a utilização de métodos e técnicas auxiliares como a Simulação 
Monte Carlo, a regra E-V de Markowitz e a Teoria das Opções Reais, para estimação do VPL 
e sua volatilidade, e a mensuração do valor da opção de esperar. 

Aplicado o framework a um caso prático, verificou-se que se justificada e adotada a 
opção de esperar, a empresa pode agir proativamente durante o período de espera para 
influenciar o mercado, esclarecer incertezas, e buscar alternativas que aumentem a 
atratividade do projeto. 
 
Palavras-chaves: AMT, Investimento, Tecnologia, Análise. 
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ABSTRACT 

 
 

Evaluating capital investment projects for the adoption of advanced manufacturing 
technologies (AMT) is a critical task faced by manufacturing managers. Due to the normally 
high levels of risk and uncertainty involved, the traditional investment appraisal techniques 
are often insufficient and must be complemented by sophisticated evaluation methods. 

Since the 1980ths when the microelectronic paradigm was adopted, this issue has been 
discussed between engineers, economists and industrial accountants. The attentions are 
focused on the flexibility that the automatic control systems provide to manufacturing 
processes. 

From a study on the AMTs investment justification processes, it was verified that the 
application of the Real Options Theory in complementation of the Net Present Value (NPV) 
technique generates precious information for decision making. The option to wait, in 
particular, may be valued and adopted avoiding the equivocated rejection of a potential 
project and the risk of a too early decision. 

This dissertation presents a framework based on the Real Option Theory for the 
evaluation of investments in AMTs considering the option to wait. The methodology adopted 
includes the NPV evaluation process, Monte Carlo simulation and the application of the ROT 
for the valuation of the option to wait. 

The framework was applied to a hypothetic practical case and it was verified that if 
adopted the option to wait, the company can use the earned time to act proactively. It may 
look forward to have new incentives from government, reduce the expected costs and add 
extra value to its products and services. 

 
Key words: AMTs, investment, technology, analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

Alcançar e manter o sucesso no mercado globalizado é desafio diário enfrentado por 

dirigentes industriais. Em meio ao dinamismo do mercado, cujos padrões de consumo mudam 

constantemente, decisões rápidas e seguras precisam ser tomadas. 

Nesse contexto, as assim denominadas Tecnologias Avançadas de Manufatura, cujo 

termo popular AMT vem do inglês Advanced Manufacturing Technologies, parecem 

representar o casamento perfeito entre o potencial tecnológico e os desafios enfrentados pelas 

indústrias. As AMTs são consideradas a nova maneira para se obter vantagens competitivas, 

pois impactam não somente nos processos de manufatura, mas nas operações do negócio 

como um todo. Sua adoção potencializa as habilidades das companhias em gerenciar ambos a 

manufatura e o volume de informações dispostas pelas novas tecnologias (DANGAYACH, 

2006). 

Contudo, a justificação de investimentos dessa natureza tem sido tarefa crítica 

enfrentada pelos dirigentes industriais em virtude dos altos riscos e incertezas associados aos 

projetos (MEREDITH E SURESH apud SALEH, 2001). Desde a adoção do paradigma 

microeletrônico, na década de 1980, discussões sobre o tema surgem entre engenheiros de 

produção e contadores gerenciais, em virtude da flexibilidade que os sistemas automáticos de 

controle dispõem à manufatura (SHINODA, 2008). 

Normalmente associados aos projetos de adoção de AMTs, estão benefícios intangíveis 

e flexibilidades gerenciais. Na ausência de frameworks1 capazes de incorporá-los na análise 

econômico-financeira, potenciais projetos são rejeitados em virtude da utilização de métodos 

e critérios inadequados de análise de investimentos. Conforme dispõe a literatura, critérios de 

decisão como o do payback time, largamente utilizado para esse fim, praticamente garantem a 

rejeição de projetos de longo horizonte, que é o caso das AMTs. 

Alinhada com a necessidade de se valorar, em termos monetários, as flexibilidades 

gerenciais associadas a projetos de AMTs, a Teoria das Opções Reais (TOR) surge como uma 

metodologia alternativa que complementa o critério tradicional do Valor Presente Líquido 

(VPL). Sob a ótica das Opções Reais, todo projeto é visto como um conjunto de opções, que a 

                                                            
1Um framework é uma estrutura conceitual básica usada para resolver um problema complexo.(CORCHO ET 

AL(2006) apud CHOO & LEE(2008)) 
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gerência terá ao longo da vida do empreendimento e que poderão, ou não, vir a ser exercidas. 

A técnica permite incorporar ao VPL do projeto o valor dessas opções, ou flexibilidades, 

aumentando sua atratividade. 

Dentre as opções reais normalmente associadas a um projeto de investimento, a opção 

de postergá-lo mostra-se de grande valia quando são grandes as incertezas a ele associadas. A 

decisão de investir depois de um determinado período, e não imediatamente, dispõe à gerência 

do projeto a oportunidade de observar as movimentações do mercado e até agir para 

influenciar variáveis do processo decisório, como por exemplo, buscando incentivos fiscais e 

explorando novos mercados. 

Fundamentada na Teoria de Opções Financeiras, desenvolvida para a precificação de 

opções futuras de compra e venda de ações, a aplicação da TOR como ferramenta de apoio à 

tomada de decisão sobre projetos de investimento tem sido alvo de diversas pesquisas. 

Neste trabalho, é desenvolvido um framework para análise de projetos de AMTs, que 

considera o valor da opção de postergar o investimento por um período. 

Supondo uma oportunidade de investimento não-exclusiva, é considerada a criação de 

uma barreira a novos entrantes, a fim de garantir a existência da opção no futuro projetado. 

1.1 Justificativa 

As dificuldades em justificar investimentos em novos sistemas de manufatura estão se 

tornando lendárias (MEREDITH & HIL(1987) apud BORGES(2005)). O desafio é justificado 

pela ausência de frameworks que incorporem tanto os benefícios tangíveis quanto os 

intangíveis associados a esses investimentos. Além disso, por sua própria natureza, tanto o 

porte quanto o horizonte dos projetos de AMT são normalmente maiores do que o de projetos 

convencionais (CHAN, 2001). 

Os fatores que dificultam a justificação de investimentos de alto risco e longo horizonte 

vão desde técnicas inadequadas de análise de investimentos até culturas gerenciais que 

favorecem aos investimentos de curto prazo (HYNEK & YANECEK, 2006). Para 

Bhatti(2000), as evidências sugerem a necessidade de uma abordagem integrada de 

justificação de projetos de investimentos em AMTs, que inclua todos os fatores tangíveis e 

intangíveis no processo de decisão. 

Além da relevância do tema, esta pesquisa é motivada pela atuação do autor como 

executivo de uma empresa fornecedora de soluções em automação industrial, e contribui para 
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o estudo da análise de investimentos em AMTs através da incorporação da Teoria de Opções 

Reais como ferramenta complementar no processo decisório. 

 

1.2 Objetivo 

1.2.1 Objetivo Geral 

Desenvolver um framework para avaliação de projetos de investimento em AMT, 

considerando a opção de postergar e a criação de barreiras à entrada para garantia da opção 

futura. Aplicá-lo a um caso hipotético e discutir os resultados. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Descrever e conceituar as tecnologias avançadas de manufatura, suas classificações, 

aplicações e benefícios. 

Discutir a importância das AMTs para a competitividade industrial e os desafios de 

justificar os referidos projetos de investimentos. 

 Apresentar a Teoria das Opções Reais, sua história, suas características e tipos, 

discutir sua aplicabilidade na análise de projetos de investimentos e apresentar suas vantagens 

e limitações. 

1.3 Organização do Estudo 

A presente dissertação está subdividida da seguinte forma:  

No Capítulo 1 é apresentado em linhas gerais o conteúdo do trabalho e suas relevância e 

contribuição para o estudo da competitividade industrial. 

No Capítulo 2 são discutidos os conceitos, as definições e a importância das AMTs para 

a competitividade industrial, e a necessidade de se desenvolver métodos mais eficientes de 

justificação de projetos de investimentos dessa natureza. 

No Capítulo 3 é apresentado o referencial teórico, que inclui a conceituação de projetos 

de investimento, os critérios tradicionais de análise; as técnicas para consideração dos riscos e 

incertezas; e a Teoria de Opções Reais como uma abordagem eficiente para valoração das 

flexibilidades gerenciais. 

No Capítulo 4 é apresentada a metodologia a ser utilizada e desenvolvido um 

framework para a avaliação de projetos de investimentos em AMTs, considerando a opção 

real de postergar o investimento, sendo não-exclusiva a oportunidade de negócio. 
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No Capitulo 5 o framework é aplicado a um projeto de investimento hipotético e com 

base nos resultados obtidos, são discutidas as influências das variáveis econômicas na análise 

de opções reais e na previsão de fluxo de caixa do projeto. 

No Capítulo 6, expõem-se as conclusões da pesquisa, de modo crítico, bem como suas 

limitações e recomendações, sejam de continuidade a esta pesquisa ou de alargamento de 

temas submersos na própria dissertação. 
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2. A JUSTIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIAS 

AVANÇADAS DE MANUFATURA 

A importância da tecnologia para o sucesso e a competitividade nos negócios tem se 

confirmado empiricamente em diversos contextos (DANGAYACH ET AL, 2006). O fato 

ocorre devido à intensa competição em mercado globalizado, que leva as indústrias a 

passarem por profundos processos de transformação para competirem mais efetivamente 

(SMALL, 1997). 

Nesse contexto, a adoção das assim denominadas Tecnologias Avançadas de 

Manufatura (AMTs) é considerada necessária, uma vez que as soluções convencionais já não 

oferecem os benefícios necessários à transposição dos desafios impostos pelo mercado.  

2.1 Conceituação das AMTs 

Células robotizadas, máquinas de comando numérico, sistemas integrados de controle e 

supervisão de processos, as AMTs representam uma grande variedade de sistemas, em sua 

maioria computacionais, voltados para o melhoramento das operações de manufatura, e 

conseqüentemente, da competitividade da empresa (SMALL, 1997). 

Apesar de se encontrar na literatura freqüentes exemplos do que consistiriam as 

tecnologias avançadas de manufatura, não se tem uma definição robusta que cubra toda a 

abrangência do termo. Segundo Borges(2005) sua conceituação mais se enquadra como uma 

delimitação de escopo para excluir os sistemas de produção e tecnologias não palpáveis, tais 

como o Just-in-Time (JIT) e a Qualidade Total (TQC), das tecnologias normalmente baseadas 

em combinações de hardware e software, que viabilizam a execução dos planos de produção 

com alto nível de eficiência, segurança e qualidade. 

Combinadas as visões de Dangayach(2006), Cleland(1995) e Chan(2001), tem-se que 

AMT é um termo guarda-sol que se refere a um universo de tecnologias de controle 

automático, aplicadas a processos produtivos com o intuito de melhorar seu desempenho em 

relação à qualidade, flexibilidade e produtividade, suportadas pelos avanços da tecnologia da 

informação. 

Frente à riqueza multidisciplinar da tecnologia industrial, um melhor entendimento do 

universo das AMTs é proporcionado através da observação do Quadro 2.1 elaborado por 

Borges(2005). 
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Quadro 2.1 – Classificação das AMTs segundo proposições de diversos auores. 
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NC ‐ numerically control X X X
CNC ‐ comput. numerical control X X X X X
DNC ‐ direct numerical control X X
CAD ‐ computer aided design X X X X X X
CAE ‐ comp. aided engineering X X X
CAM ‐ comp.r aided manufacturing X X X X
CAPP ‐ comp. aided proc. planning x X
MRP ‐ mat. requirement planning X X X X
MRP II ‐ manuf. resources planning X X X X X
AGV/AGVS ‐ autom. guided vehicle system X X X
Robots (general) X X X X X
Pick and Place Robots X X X
AS/RS ‐ autom. Storage/retriev. syst. X X X X X
AMHS ‐ autom. mat. handling syst. X X
FAS ‐ flexible assembly systems X X
AITS ‐ automatic inspection and testing syst. X X X X

Automated shop‐floor data collecitions systems X

FMC ‐ flexible manufacturing cells X X X X X
FMS ‐ flexible manuf. Systems X X X X X X
CIM ‐ computer integrated manufacturing X X X
PLC ‐ programable logic controllers X X
LAN ‐ local area network ‐ digital i/o X X X
LAN ‐ local area network ‐ message X X X
WAN ‐ wide area network X  

Fonte: Adaptado de BORGES, 2005. 
 

A autora dispôs 25 tecnologias em 22 grupos, relacionando-as com os respectivos 

autores que assim as designaram. Entre elas, estão as tecnologias de projeto e simulação, 

sistemas de controle de produção e processo, sistemas de inspeção visual e teste, de aquisição 

de dados em chão-de-fábrica, de integração da manufatura etc. 

 Como todo problema científico, a solução para a avaliação econômico-financeira de 

projetos de AMTs inclui o isolamento dos problemas e seu estudo segundo métodos e técnicas 

confiáveis. Diante da diversidade de portes e reflexos das AMTs, Meredith e Suresh(1986) 

propuseram uma classificação dessas tecnologias em 03 grupos, e recomendaram abordagens 

de avaliação de viabilidade para cada um. Ela foi utilizada posteriormente por Chan(2001), 
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que havia classificado as AMTs em 7 grupos segundo suas relações custo/benefício, e as 

reorganizou em 03 grupos maiores conforme a proposto por Meredith e Suresh(1987). 

Tabela 2.1 - Classificação das AMTs segundo seu grau de integração. 

Grupo 1 

Sistemas Isolados 

Grupo 2 

Sistemas Intermediários 

Grupo 3 

Sistemas Integrados 

Desenvolvimento 

(Engenharia) 

Manufatura 

(fabricação) 

Manuseio Inspeção Flexibilidade Integração Logística 

CAD NC/CNC AS/RS AITE FMC/FMS CIM EDI 

CAPP MWL AMHS    MRP 

 Robôs Robôs    MRPII 

Fonte: Adaptado de Chan(2001) 
 

Essa disposição é particularmente interessante para que se estudar as possibilidades de 

migração das tecnologias entre os níveis stand-alone, intermediate, integrated.  

No Grupo 1, Sistemas Isolados, encontram-se as ferramentas de engenharia, projeto e 

planejamento de processos e produtos, e os equipamentos operados independentemente, tais 

como máquinas de Comando Numérico Computacional (CNC), robôs manipuladores, 

máquinas e dispositivos automáticos.  No Grupo 2, estão sistemas independentes, mas que 

operam integrados a outros, tais como sistemas de visão artificial, capazes de inspecionar 

produtos em linha de produção recebendo especificações e relatando resultados de inspeções 

on-line. Também sistemas de transporte e células flexíveis de manufatura estão inseridos no 

segundo grupo. 

O Grupo 3 é o mais sofisticado. Nele estão inseridos sistemas totalmente integrados de 

manufatura, onde trafegam e são processadas de forma rápida e segura informações de chão-

de-fábrica até gerência. Como exemplos do grupo 3 tem-se Computer Integrated 

Manufacturing (CIM), e Master Resource Planning (MRP). 

Para ilustrar a migração entre os grupos, considere-se uma célula de usinagem composta 

por uma máquina CNC, um robô manipulador e um sistema de planejamento e controle da 

produção (PCP). Os três são sistemas isolados (Grupo 1) enquanto não interagem 

automaticamente. Dessa forma, a operação exige que um operador humano verifique no PCP 

qual a próxima peça a ser produzida, parametrize o CNC e libere a ação do robô para 

manipular a peça. 
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Através da inserção de um quarto componente, um sistema de informação que promova 

a interação automática entre o robô, a máquina CNC e o software PCP, ter-se-á não mais um 

conjunto de equipamentos isolados (Grupo 1), mas sim uma célula de manufatura flexível, ou, 

Flexible Manufacturing Cell (FMC) (Grupo 3). 

Nesse caso, a célula flexível não mais depende da ação humana para o trabalho 

rotineiro. Ao sinal da máquina CNC, informando a conclusão da usinagem, o sistema 

integrado verifica no PCP qual a próxima peça a ser produzida. Essa informação é transmitida 

para o robô, que coletará a peça e a posicionará na máquina CNC, e para essa última, que 

usinará a peça segundo medidas e tolerâncias especificadas. 

De forma análoga, uma fábrica que possui o sistema integrado(Grupo 3) pode decidir 

substituir sua máquina CNC por outra mais sofisticada. A máquina CNC antiga pode ser 

vendida para outra fábrica como um sistema independente (Grupo 1).  

Tanto a integração quanto a separação de AMTs só é possível se cada elemento do 

sistema dispuser de conectividade para tal. Essa é a característica fundamental na distinção 

entre os três grupos. 

Segundo Dantas e Távora-Jr(2000), a obtenção do melhor resultado da implantação de 

um sistema de automação depende do estudo cuidadoso, numa visão de planejamento de 

médio e longo prazo. Nele devem ser consideradas as necessidades reais do processo, as mais 

importantes funcionalidades e as possibilidades de integração entre hardware e software. 

No caso prático apresentado no Capítulo 5, será analisado um projeto de investimento 

em uma unidade de produção que, para competir efetivamente precisará adotar AMTs do 

Grupo 3. 

2.2 O Valor Estratégico das AMTs 

O dinamismo do mercado exige que os gestores industriais possam contar com 

informações atualizadas para a tomada de decisões. Em outras palavras, qualquer tempo 

demandado entre a coleta de dados e a disponibilização de informações consistentes e 

gerenciáveis precisa ser reduzido ou até eliminado. Assim, os objetivos da adoção de uma 

nova tecnologia abrangem não somente o atendimento direto da demanda do mercado, mas 

também dos clientes internos das companhias. 

Segundo Távora(1998), a nova ordem mundial apresenta um cenário de economia 

globalizada e, portanto, exige novos padrões de competitividade, fazendo com que as 

empresas revejam permanentemente suas estratégias para poderem estar sempre em sintonia 
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com as exigências mercadológicas. Assim, integrar e informatizar as áreas mais influentes da 

corporação torna-se fundamental para se manter ou aumentar sua participação no mercado. 

(SANTOS, TÁVORA-JR & BARBOSA, 1999) 

Na implantação de um novo sistema gerencial, por exemplo, deve-se considerar 

possibilidades de integração, mesmo que futura, com sistemas de controle de “chão-de-

fábrica” e planejamento de produção. O tráfego eletrônico de informações possibilita agir, 

medir resultados, e determinar novos rumos com segurança e velocidade. 

Segundo Small (1997), empresas que adotam tecnologias avançadas de manufatura 

também as planejam melhor e tem maior desempenho que outras afins que não adotam. Além 

disso, diagnosticou que o desempenho também é superior para as empresas que investem na 

capacitação da força de trabalho e da equipe de implementação. 

2.3 A Justificação de Investimentos em AMTs 

A avaliação de projetos de investimentos para a adoção de tecnologias avançadas de 

manufatura é uma tarefa crítica enfrentada por gerentes industriais em virtude dos altos níveis 

de capital e incerteza envolvidos. O desafio é justificado pela ausência de frameworks que 

incorporem tanto os benefícios tangíveis quanto os intangíveis associados a esses 

investimentos. Muitos dos benefícios esperados não estão diretamente relacionados a 

reduções de custos e aumentos de produtividade, mas a áreas como o melhoramento dos 

fluxos de informação, da flexibilidade produtiva, a melhor interação com usuários e o 

aumento da adaptabilidade às novas condições do mercado, que por sua vez são difíceis de 

serem quantificados (MEREDITH E SURESH apud SALEH, 2001). 

Desde a adoção do paradigma microeletrônico, na década de 1980, discussões sobre o 

tema surgem entre engenheiros de produção e contadores gerenciais, em virtude da 

flexibilidade que os sistemas automáticos de controle dispõem à manufatura (SHINODA, 

2008). Devido ao reconhecimento das AMTs como recurso para a competitividade nas 

empresas, as atenções aumentaram nos últimos anos (SHINODA, 2008).  

Quando comparadas aos sistemas tradicionais, as AMTs são operacional e tecnicamente 

superiores, oferecem potenciais benefícios intangíveis (ARAVINDAN, 2002) e flexibilidades 

gerenciais. Dentre elas, mudanças de paradigmas, alterações em arquiteturas, possíveis 

reflexos positivos e negativos da implantação e mudanças na estratégia da empresa, seja a 

nível operacional ou gerencial. 
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O próprio processo de adoção de AMTs, que envolve consultorias especializadas e 

capacitação, agrega benefícios intangíveis, indiretos e de longo prazo. Conhecedores das 

potencialidades da AMT e tendo participado do processo de implantação, os profissionais 

ampliam seus horizontes no que se refere às possibilidades de melhoria e expansão, passando 

a observar mais o processo e propor novas soluções fundamentadas na expertise absorvida. 

Na contramão do interesse de industriais e economistas, que acreditam que as AMTs 

têm grande potencial a oferecer na forma de benefícios tangíveis e intangíveis (STAINER 

apud CHAN, 2001), está o uso de técnicas e métodos inadequados de análise de 

investimentos que subavaliam os projetos ao não considerarem principalmente os benefícios 

intangíveis e as flexibilidades gerenciais (ARAVINDAN, 2002). 

Numa pesquisa comparativa entre as práticas de avaliação de projetos de investimentos 

nos Estados Unidos, Reino Unido e República Checa foi verificado que dentre os métodos 

mais utilizados pelas indústrias na justificação de projetos de AMT, o do tempo de retorno 

destaca-se ambas nas suas formas sobre o fluxo de caixa descontado, e não descontado 

(HYNEK E JANECEK, 2007). Segundo Lefley(2003), o uso desses critérios praticamente 

garante a rejeição dos projetos de investimentos de retorno a longo prazo. 

A mesma pesquisa (HYNEK E JANECEK, 2007) revela também o reconhecimento dos 

tomadores de decisão sobre o fato que os métodos tradicionais de análise de investimentos 

“preferem” os projetos de curto-prazo aos de longo-prazo.  

Os autores colocam que o nível de adoção de AMTs pelas indústrias está largamente 

influenciado pela forma como os dirigentes avaliam e decidem sobre os investimentos. Em 

sua maioria, as indústrias utilizam os métodos tradicionais de análise de investimentos para 

avaliar projetos de AMTs e concordam que esses métodos favorecem aos investimentos de 

curto-prazo. Também em virtude da alta rotatividade de dirigentes nas empresas, esses 

tendem a priorizar projetos de resultados mais imediatos, desfavorecendo, normalmente, aos 

projetos de longo prazo. 

Devido ao alto grau de especificidade e conseqüente custo de desenvolvimento, as 

Tecnologias Avançadas de Manufatura, tem significativa representatividade monetária frente 

a outros investimentos em tecnologias normalmente utilizadas (CHAN, 2001). Além disso, os 

benefícios intangíveis, tais como rastreabilidade, expansão facilitada de mix pela flexibilidade 

produtiva e disponibilidade de dados em tempo real são difíceis de mensurar pelos métodos 

convencionais de avaliação de projetos e demandam métodos mais sofisticados que possam 

capturar seus valores. 



Capítulo 2 ___                                   A Justificação de Investimentos em 
Tecnologias Avançadas de Manufatura 

 

11 
 

Tabela 2.2 - Critérios de Avaliação Financeira 

Critérios de análise financeira utilizados UK

[%]

US

[%]

CZ(1999) 

[%] 

CZ(2005)

[%]

TIR 55.2 56.4 31.1 35.5

VPL 52.4 41.0 45.9 38.7

Tempo de retorno sobre fluxo de caixa 

descontado 

53.8 65.0 71.6 76.6

Outros métodos sobre fluxo de caixa 

descontado 

4.9 3.4 5.4 10.5

Tempo de retorno sobre fluxo de caixa 

não-descontado 

68.5 39.3 63.5 62.1

Outros métodos sobre fluxo de caixa 

não-descontado 

4.9 5.1 1.4 2.4

Fonte: Adaptado de Hynek e Janecek(2007) 
 

Assim, as metodologias de análise econômica utilizadas pelas companhias para avaliar 

investimentos de capital, além de insatisfatórias, dispensam menor concentração nas análises 

tecnológicas, que consistem em verificar o valor da tecnologia, seu nível, performance e 

posição relativa ao estado da arte. Algumas tecnologias de manufatura são complexas, 

oferecem benefícios intangíveis e normalmente agregam altos riscos. As técnicas tradicionais 

de analise financeira utilizadas pelos tomadores de decisão para avaliar investimentos de 

capital são inapropriados para justificar projetos de tecnologia uma vez que falham na 

consideração de muitos benefícios estratégicos envolvidos (BHATTI, 2000). 

A melhor avaliação de um projeto de qualquer natureza depende do claro entendimento 

dos valores a ele agregados. Quanto maior o número de departamentos funcionais envolvidos, 

mais eficiente será a explanação da performance do projeto (SMALL & CHEN, 1995). 

Assim, através de uma análise multidisciplinar e multi-setorial, benefícios antes descritos por 

linhas gerais, como melhoria da qualidade dos produtos e fortalecimento da marca podem ser 

traduzidos em aumento das exportações, conquista de novo market share, quando 

compartilhados com as equipes de marketing e vendas. 

Os departamentos funcionais normalmente envolvidos na justificação de projetos de 

tecnologia são: 

• Gestão da produção e operações; 
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• Engenharia, pesquisa e desenvolvimento; 

• Finanças; 

• Administração dos sistemas de informação; 

• Administração geral; 

• Marketing; 

• Recursos humanos. 

 

Detalhados, compreendidos, compartilhados e discutidos os benefícios tangíveis e 

intangíveis associados ao projeto, técnicas adequadas de análise de investimentos são 

necessárias para sua capitalização. 

2.4 Conclusões do Capítulo 

Diante da importância das AMTs para a competitividade industrial, profissionais de 

diversos seguimentos têm estudado o tema e proposto métodos e técnicas de análise 

estratégica, analítica e econômicas/financeiras, que complementam os critérios tradicionais de 

análise de investimentos. Chan (2001) chama atenção para o fato de que as avaliações 

econômicas/financeiras são fundamentais para que se tenha uma visão das relações 

monetárias do projeto, mas recomenda as avaliações hibridas, com objetivo de reduzir as 

lacunas existentes em cada uma, individualmente.   
“Em função dos potencialmente altos investimentos em AMT e do risco moderado a alto, 

deve haver um método de análise e justificação adequado para auxiliar companhias na seleção 

das tecnologias mais apropriadas para suas operações e objetivos empresariais” (CHAN et al, 

2001) 

Segundo Meredith e Hill(1987) apud Borges(2005), “as dificuldades em justificar novos 

sistemas de manufatura estão se tornando lendárias” Por sua própria natureza, tanto o porte 

quanto o horizonte dos projetos de AMT são normalmente maiores do que o de projetos 

convencionais.  

Os métodos tradicionais de análise financeira estão bem estabelecidos e documentados, 

enquanto que os voltados à avaliação tecnológica, estratégica e de intangíveis estão menos 

formalizados e entendidos. As evidências sugerem a necessidade de uma abordagem integrada 

de justificação de projetos de investimentos em tecnologias avançadas de manufatura que 

disponha maior atenção aos aspectos tecnológicos, e inclua todos os fatores tangíveis e 

intangíveis no processo de decisão. (BHATTI, 2000) 
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Reconhecida a importância das AMTs para o sucesso e a competitividade industrial, o 

impacto que geram na melhoria da eficiência produtiva e das operações do negócio 

(DANGAYACH, 2006), e a dificuldade em capturar esses valores para justificar os 

investimentos, fica mais que clara a necessidade de desenvolvimento de métodos e técnicas 

específicos para sua análise. 

Assim, no Capítulo 3, a seguir, será trabalhado o referencial teórico, visando a 

identificação das metodologias e dos procedimentos mais recomendados para a 

avaliação/justificação de investimentos em AMTs. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

Dentre as decisões mais importantes de negócios, com as quais os administradores de 

qualquer empresa se deparam, está a definição dos investimentos que a empresa deve fazer 

(REBELATTO, 2004). 

Investir consiste, para uma empresa, em comprometer capital na esperança de manter ou 

melhorar sua situação econômica. A decisão de investimento requer a avaliação do sacrifício 

de uma satisfação imediata em detrimento de uma esperança futura (GALESNE ET AL, 

1999). Alicerçada na matemática financeira, a análise de investimentos é um instrumental 

rápido, prático e seguro para auxiliar profissionais no processo de tomada de decisões 

(REBELATTO, 2004, pg.141). 

Na busca pelo aumento da competitividade, as empresas investem para obter escala de 

produção e escala empresarial, estabelecer barreira de entrada a novos atores, manter ou 

aumentar suas participações no mercado, enobrecer seus portfólios de produtos, inovar e 

impedir a perda de mercado para produtos substitutos, reduzir custos, manter atualizado seu 

nível tecnológico e adequar-se aos preceitos do desenvolvimento sustentável (SHINODA, 

2008). 

Naturalmente, à medida que o horizonte ao retorno ao investimento se amplia, essas 

previsões se tornam desatualizadas e erros na avaliação do ritmo de evolução do mercado 

podem transformar um sucesso esperado em um estrondoso fracasso (GALESNE ET AL, 

1999, pg. 16). A resposta para essa questão é representada pelo conceito Projeto de 

Investimento, que pode ser definido como um conjunto de antecedentes que permitem avaliar 

as vantagens e desvantagens econômicas derivadas da decisão de investir recursos 

(REBELATTO, 2004). 
 “A preparação do Projeto de Investimento é um processo contínuo, composto de fases 

sucessivas: “identificação da idéia, estudo de pré-viabilidade, estudo de viabilidade, 

detalhamento da engenharia e execução (BUARQUE, 1991).” 

O projeto de investimento alcançará resultados tão mais próximos da realidade quão 

mais adequados forem os métodos e critérios de estudo e avaliação adotados. Neste capítulo 

serão abordados e discutidos os critérios, as práticas e os avanços da análise de investimentos, 

sobretudo quando estão associados longo horizonte, relevantes incertezas e altos volumes de 

capital. 
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3.1 As limitações dos métodos tradicionais de análise de investimentos 

Em empreendimentos de longo horizonte, dificilmente as ações gerenciais ocorrem 

exatamente conforme previsto no projeto. Mudanças de cenários, inovações, novas 

oportunidades e ameaças, todos esses fatores são continuamente avaliados pelos dirigentes 

das corporações e utilizados como indicadores para a determinação das suas movimentações 

estratégicas e operacionais. Denominam-se flexibilidades gerenciais as diversas formas que a 

gerência tem adaptar o projeto às mudanças no ambiente empresarial (MINARDI, 2000). 

O Valor Presente Líquido, assim como os demais métodos tradicionais, ao ser calculado 

sobre os fluxos de caixa futuros, com base nas premissas de início da vida útil do projeto, 

considera estáticas as decisões gerenciais e subestima o projeto ao desconsiderar os valores 

estratégicos das novas informações que gradativamente resolvem as incertezas (MINARDI, 

2004). Ele pode ser aplicado sem problemas quando as flexibilidades gerenciais não forem 

significativas. Caso contrário, precisa ser remodelado para capturar o valor dessas 

flexibilidades. 
"A flexibilidade gerencial é uma possibilidade, mas não uma obrigação de alterar um 

projeto em diferentes etapas de sua vida útil operacional. Myers(1987) propõe a Teoria de 

Opções como a melhor abordagem para avaliar projetos que possuam opções operacionais e 

estratégicas significativas, alegando que ela consegue integrar estratégia e finanças (MINARDI, 

2004, pgs. 21 e 22)." 

Observa-se na literatura quase que um consenso entre os pesquisadores acerca de dois 

pontos fundamentais envolvendo os métodos tradicionais de análise de investimentos: 

• Os critérios de fluxo de caixa descontado são os mais utilizados pelas indústrias na 

análise de investimentos em tecnologia, com destaque para o tempo de retorno, 

seguido do valor presente liquido. 

• Os critérios de fluxo de caixa descontado subavaliam projetos de investimentos em 

tecnologias avançadas de manufatura, pois, ao falharem na consideração dos 

benefícios intangíveis e normalmente valorosos a longo-prazo. 

Para Chan (2001), os métodos tradicionais, tais como o VPL e a TIR podem ser 

aplicados quando o projeto puder ser analisado de forma isolada, mas nem sempre indicarão a 

melhor decisão e não devem ser adotados isoladamente para projetos de longo-prazo. Ele 

justifica que deve-se dispensar atenção às seguintes fontes de erro: 

• Aplicação de taxas de descontos inadequadas; 

• Falha na identificação dos custos do novo investimento; 
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• Negligenciamento de benefícios cruciais do novo projeto; 

• Aplicação de curtos períodos para o retorno; 

• Ajuste inapropriado para o risco; 

• Comparing investments with irrational continuation of status quo 

alternatives; 

• Dispensa de maior esforço nos ganhos específicos, ao invés das 

oportunidades globais. 

O determinismo dos métodos tradicionais de avaliação de projetos de investimentos 

pode conduzir a decisões equivocadas quando forem relevantes os riscos e incertezas 

associados ao projeto. Nesses casos, é recomendado que esses critérios sejam 

complementados com análises de risco. 

3.2 Os Métodos Tradicionais para Incorporação de Riscos e Incertezas na 
Avaliação de Projetos de Investimento 

 Segundo Galesne(1999), diariamente decisões de investimento são tomadas em 

condições de risco, e deverão sempre ser tomadas, sendo este o preço a pagar para manter a 

empresa no mercado O autor ressalta que é esse risco que o dirigente de empresa vai se 

esforçar em reduzir, tentando prever, quando não influenciar, a evolução futura dos elementos 

determinantes da rentabilidade de seu investimento. Para ele, são quatro os elementos que têm 

influência determinante sobre a rentabilidade de um projeto de investimento: o montante das 

receitas anuais Rt, os custos anuais Dt, a vida útil do bem investido T, e o nível de 

rentabilidade do reinvestimento dos fluxos de caixa do projeto 

Como em projetos de adoção de tecnologias avançadas, por se tratarem normalmente de 

inovações, dificilmente se tem um histórico de resultados de implantações, faz-se necessária a 

adoção de técnicas de previsão não-baseadas em dados históricos. 

Segundo Minardi(2004), as análises tradicionais do VPL podem ser complementadas 

com análises de sensibilidade, análise de risco e simulação para se lidar com a incerteza. 

Através da análise de sensibilidade, pode-se medir o impacto da entrada de dados 

individuais sobre o resultado econômico total de um projeto (GEIGER(2003) apud 

EVANGELISTA(2006)). Decompõe-se os fluxos de caixa do projeto em variáveis que 

explicam o VPL e varia-se seus valores. Entre os inconvenientes da análise de sensibilidade 

estão os fatos que dificilmente as variáveis que explicam o VPL são totalmente independentes 
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entre si. Além disso, em casos reais dificilmente ocorrerá a variação de uma única 

isoladamente, enquanto as outras continuam constantes (MINARDI, 2004). 

Nos casos em que o estudo requer a avaliação dos resultados de um projeto quando 

submetido a mudanças em mais de uma variável, pode-se lançar mão da Análise de Cenários. 

Essa técnica permite, por exemplo, que se observe o VPL de um projeto quando submetido a 

diferentes patamares de demanda, custos diretos e taxas de juros. 

Normalmente, na análise de cenários, constrói-se um cenário pessimista, um mais 

provável e um otimista. Dessa forma, tem-se uma visão mais ampla do projeto de 

investimento, que melhor permite avaliar o risco associado ao projeto. A dificuldade nessa 

técnica está na subjetividade do que é otimista e pessimista. 

Intuitivamente, pode-se concluir que quão maior o número de cenários construídos, 

maior o conhecimento dos resultados aos quais o projeto estará submetido. Uma vez que à 

medida que o número de cenários aumenta, cresce também a complexidade da análise, pode-

se lançar mão de métodos probabilísticos e estatísticos para auxiliarem na análise. A 

Simulação Monte Carlo (SMC), por exemplo, é um método bastante difundido que pode ser 

utilizado para se produzir uma base de dados com N diferentes cenários, aos quais pode ser 

aplicado um tratamento estatístico. 
“O Método de Monte Carlo (MMC) é um tipo especial de simulação utilizada em modelos 

probabilísticos. Originou-se do trabalho de Von Neunann e Ulan em 1940 e consistia numa 

técnica que foi utilizada para solucionar problemas de blindagem em reatores nucleares. Já a 

denominação “Monte Carlo” se deve ao fato de utilizar um processo aleatório em suas 

simulações, tal como lançamentos de dados ou o girar de uma roleta para selecionar os valores 

de cada variável em cada tentativa (FERRAZ, 2005).” 

A partir de um conjunto de estatísticas relacionadas às variáveis que descrevem o VPL, 

por exemplo, é possível com o auxílio da SMC a geração de uma base de dados. Esse recurso 

é de fundamental importância principalmente em casos como o do presente trabalho. As 

AMTs, por se tratarem de produtos de inovação, dificilmente possuem dados históricos 

associados a resultados de implantações e a SMC permite que se produza um conjunto de 

“possíveis situações futuras”.  

3.2.1 A Prática da Simulação Monte Carlo 

Em virtude da facilidade de sua utilização, a partir até de planilhas eletrônicas, a SMC 

recebe uma atenção especial dentro das teorias de simulações (EVANGELISTA, 2006). Sua 

aplicação consiste em calcular N vezes o valor da grandeza cuja incerteza se deseja avaliar, 
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onde para cada cálculo serão sorteados valores aleatórios para as variáveis básicas que 

explicam o comportamento da referida grandeza. 

No caso de um projeto de investimento, a SMC pode ser encarada como uma ferramenta 

que possibilita a geração de vários possíveis cenários. Calcula-se N vezes o VPL, onde para 

cada um pode-se adotar valores aleatórios para a demanda, a taxas de juros etc, segundo 

distribuições de probabilidades adequadas para cada variável. Cada VPL calculado com base 

nos valores aleatórios das variáveis básicas que o descrevem representa seu resultado dentro 

de um provável cenário. A literatura dispõe que se o número de repetições for superior a 10 

mil, já se deve ter uma distribuição de probabilidades que permite estimar a volatilidade do 

VPL. 

Os passos para a execução da SMC são: 

a. Modelagem do projeto através de um conjunto de equações matemáticas e 

identidades para todas as variáveis mais importantes, incluindo a descrição de 

interdependência entre as diferentes variáveis e os diferentes períodos; 

b. Especificação das distribuições de probabilidades para cada uma das variáveis 

críticas; 

c. Extração de amostras aleatórias, geralmente com o auxílio de um gerador de 

números aleatórios, considerando-se a distribuição de probabilidades e a inter-

relação das variáveis, para simulação dos fluxos de caixa de cada período. 

d. Repetição inúmeras vezes, obtendo para cada conjunto de valores uma estimativa 

do VPL. 

Através da regra E-V de Markowitz, é possível estimar com base no hall de dados 

gerado a média (o valor esperado) e o desvio padrão(a medida do risco ou incerteza) 

relacionados ao VPL do projeto de investimento. 

3.2.2 A Regra E-V de Markowitz 

Markowitz(1952), em seu estudo sobre seleção de portfólio, parte do princípio de que 

um investidor considera (ou deve considerar) desejáveis os retornos esperados de um 

investimento, e indesejável sua variância. Sobre essa hipótese, o autor argumenta que uma vez 

que o futuro é incerto, a decisão sobre um portfólio de oportunidades deve ser tomada com 

base nos seus resultados esperados. Ele propõe a adoção, como parâmetro para decisão, do 

Valor Esperado(E) e da Variância(V) estimados para um investimento, cujos valores são 

obtidos conforme equações (3.1) e (3.2) respectivamente. 
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Em suas considerações, Markowitz assume que o investidor irá (ou deverá) agir como 

se tivesse crenças probabilísticas relacionada às variáveis (E-V). 
“...normalmente nós esperaríamos que o investidor possa nos dizer, sobre quaisquer dois 

eventos (A e B), quando ele pessoalmente consideraria A melhor que B, B melhor que A ou que é 

indiferente escolher um ou outro. Se as opiniões do investidor forem consistentes nessas questões, 

ele terá um sistema de crenças probabilísticas. Nós não podemos esperar que o investidor seja 

consistente em todos os detalhes. Contudo, podemos esperar que suas crenças probabilísticas o 

sejam nas questões que realmente interessam, e que ele é nelas que ele baseará suas decisões 

MARKOWITZ(1952).”  

Em suas considerações finais, Markowitz dispõe que a aplicação da regra E-V para 

seleção de portfólio depende da adoção de procedimentos adequados para a determinação de 

µ e σ. Segundo o autor, através de métodos computacionais pode-se montar um hall de µs e 

σs, ficando sob responsabilidade do pesquisador o julgamento de como ocorrerá o incremento 

e o decremento dos fatores de cálculo. 

3.3 A Utilização da Simulação de Monte Carlo e da Regra E-V de 
Markowitz para a Obtenção da Volatilidade. 

A volatilidade do preço de um ativo é um indicador da possibilidade do seu valor 

aumentar ou diminuir. Ou seja, quão mais volátil o preço de um produto, por exemplo, 

maiores as chances dele variar com o tempo e atingir patamares que muito diferem do valor 

atual. 

A partir de uma base de dados gerada através da Simulação Monte Carlo, é possível 

obter o valor esperado do VPL de um projeto de investimento, e seu desvio padrão. Para isso, 

deve-se aplicar a regra E-V de Makowitz. 

Segundo Meirelles(2004), para utilizar a SMC na projeção do fluxo de caixa 

operacional do projeto, define-se faixas aceitáveis de custos e receitas para o horizonte de 

tempo do projeto de investimento. As estimativas dos cenários pessimista e otimista extremas. 
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Os verdadeiros valores para os custos e receitas do projeto de investimento devem estar entre 

os valores extremos. Definidas as estimativas dos dois cenários, o procedimento de análise do 

risco consiste em encontrar os fluxos de caixa de todas as combinações possíveis das 

estimativas. 

Através de uma planilha eletrônica, podem ser gerados números aleatórios de receitas e 

despesas para cada semestre, observando os respectivos valores limites, estabelecidos pelos 

cenários otimista e pessimista. Cada geração da série de números aleatórios significa um 

cenário possível de ocorrer. Esse processo de geração de dados é repetido quantas vezes 

forem necessárias.  

Quanto maior for o número de iterações, mais a distribuição de freqüência dos 

resultados deve aproximar-se de uma distribuição normal. A essa distribuição pode-se aplicar 

a medida de concentração estatística média e a medida de dispersão desvio-padrão 

(CORREIA NETO et al., 2002).  

3.4 A Teoria das Opções Reais 

Em empreendimentos de longo horizonte, dificilmente as ações gerenciais ocorrem 

exatamente conforme previsto no projeto. Mudanças de cenários, inovações, novas 

oportunidades e ameaças, todos esses fatores são continuamente avaliados pelos dirigentes 

das corporações e utilizados como indicadores para a determinação das suas movimentações 

estratégicas e operacionais. Pode-se dizer que as flexibilidades gerenciais, ou as formas de 

adaptação às mudanças no ambiente empresarial, nada mais são que uma série de opções reais 

(MINARDI, 2000). 

Se comparados dois investimentos: 

a. A gerência pode, ao longo do projeto, mudar fornecedores, expandir ou contrair a 

produção, e até parar temporariamente e retomar a produção a um baixo custo. 

b. A gerência terá que conduzir o negócio tal como está determinado no projeto de 

investimento. Terá que manter o mesmo fornecedor, não poderá expandir mesmo 

que a demanda aumente e se decidir parar a produção caso o mercado sinalize 

recessão, terá altos custos de parada e de retomada. 

Intuitivamente se conclui que, se ambos os projetos tiverem o mesmo retorno ao 

investimento, o primeiro (a) é mais interessante que o segundo (b) em virtude das 

flexibilidades que atribui à gerência. É justamente a valoração, em termos monetários, dessas 
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flexibilidades, a contribuição da Teoria das Opções Reais para a avaliação de projetos de 

investimento.  
"A flexibilidade gerencial é uma possibilidade, mas não uma obrigação de alterar um 

projeto em diferentes etapas de sua vida útil operacional. Myers(1987) propõe a Teoria de 

Opções como a melhor abordagem para avaliar projetos que possuam opções operacionais e 

estratégicas significativas, alegando que ela consegue integrar estratégia e finanças (MINARDI, 

2004, pgs. 21 e 22)." 

Sob a ótica das opções reais, todo projeto é visto como um conjunto de opções reais que 

podem, ou não, ser exercidas (MINARDI, 2004). A Teoria permite valorar as opções que os 

decisores poderão adotar ao longo da gestão do negócio ao se depararem com mudanças de 

cenário. Assim, rompe-se a limitação da pré-suposição de gestão passiva, característica dos 

métodos tradicionais, e parte-se para a contabilização das possíveis ações da gestão ativa, 

aproximando a avaliação da dinâmica do mercado. 

3.4.1 As opções reais como flexibilidades gerenciais de um projeto 

Minardi(2004) chama atenção para o fato de que o método do valor presente líquido 

estima os fluxos de caixa futuros com base nas premissas de início da vida útil do projeto que 

incluem uma taxa de desconto apropriada ao risco. Dessa forma, considera estáticas as 

decisões gerenciais e subestima o projeto ao desconsiderar os valores estratégicos das novas 

informações, que gradativamente resolvem as incertezas. 
 “Ao ignorar as opções reais existentes, o método do valor presente líquido subavalia 

projetos e pode levar a uma tomada de decisão errada, como, por exemplo, rejeitar projetos que 

seriam estrategicamente interessantes para as empresas ou aceitar processos mais rígidos em 

detrimento de processos mais flexíveis, podendo comprometer a posição estratégica futura da 

empresa.” (MINARDI, 2000) 

O valor presente líquido pode ser aplicado sem problemas quando as flexibilidades 

gerenciais não são significativas. Caso contrário, precisa ser remodelado para capturar o valor 

dessas flexibilidades. Assim, tem-se o valor presente líquido expandido, que incorpora o valor 

das flexibilidades gerenciais ao valor presente líquido tradicional. 

 

 VPL  VPL Valorf  (3.3)

 

Segundo Minardi(2004) algumas opções são comuns a quase todos os projetos: 

a) postergar um projeto: o investimento em um projeto pode ser postergado para se 

obterem melhores informações sobre o mercado, resolvendo algumas incertezas. No caso de o 
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mercado indicar um desempenho pior que o inicialmente previsto, o desembolso com o 

investimento será poupado. 

b) expandir ou contrair a escala de produção: se as condições do mercado se tornarem 

melhores que as previstas, é possível ampliar a escala de produção mediante um investimento 

adicional, aumentando-se o ganho do projeto. Caso as condições do mercado se tornem piores 

que as previstas, é possível diminuir a escala de produção, limitando-se as perdas do projeto. 

c) abandonar temporária ou definitivamente um projeto: caso as condições de mercado 

se tornem muito desfavoráveis ao projeto, é possível abandoná-lo temporariamente, na espera 

de melhores condições de mercado para retomar o projeto ou até mesmo abandoná-lo por 

completo. 

d) abandonar o projeto ainda em fase de construção: na maior parte das vezes, o 

desembolso de um projeto não ocorre todo de uma só vez, mas à medida que o projeto vai 

sendo construído. Caso as condições de mercado se tornem muito piores do que o 

inicialmente previsto, é possível abandonar as outras etapas da construção do projeto, 

poupando parcelas do investimento previsto. 

e) alterar as matérias-primas ou os produtos finais de um projeto: um processo mais 

flexível permite que se altere o uso de matérias-primas conforme as condições do mercado se 

modificam. Por exemplo, um boiler que pode utilizar tanto gás como energia elétrica permite 

que a empresa utilize gás quando este estiver mais barato que a energia elétrica e energia 

elétrica quando esta estiver mais barata que o gás. Processos mais flexíveis possibilitam 

também que se altere o produto final e que se adapte o produto final à demanda do mercado. 

f) realizar outros investimentos dependentes de um projeto inicial (opções de 

crescimento): muitas vezes, um projeto é pré-requisito para investimentos subseqüentes. Se 

não ocorrer investimento no primeiro projeto, os demais não poderão ocorrer. Por exemplo, 

mesmo que tenha valor presente líquido negativo, a infra-estrutura de experiência e potencial 

criada com o desenvolvimento da primeira geração de um produto serve como trampolim para 

o desenvolvimento a baixo custo ou para a qualidade melhorada de futuras gerações de novos 

produtos e novas aplicações em áreas diferentes. A primeira geração do produto trará uma 

vantagem competitiva. 

Wilmott(1995) coloca que uma opção é um contrato entre duas partes que dá a uma o 

direito, e à outra a obrigação, de comercializar uma quantidade fixa de determinado ativo a 

um preço estabelecido em ou antes de determinada data, caso a parte detentora da opção opte 
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por exercê-la. O ato de realizar a transação é denominado exercício da opção, o preço 

estabelecido e a data determinada são o vencimento e o exercício, respectivamente. 
 “... entre os escritos de Aristóteles encontrava-se a história de Tales, o filósofo sofista que 

viveu na ilha de Milos, no Mediterrâneo. Conta a história que Tales previu que a colheita de 

azeitonas naquele ano seria farta e sendo assim pegou todas as suas economias e negociou junto 

aos proprietários de prensas de azeite o direito de alugar as máquinas na época da colheita pelo 

prazo habitual mediante pagamento imediato. A safra superou as expectativas e quando os 

plantadores buscaram as máquinas para extrair o precioso azeite, lá estava Tales, que cobrou dos 

interessados o preço de mercado que era então definido pela demanda e assim fez fortuna. Este é 

o registro histórico mais antigo de um contrato de opção real.” (Copeland e Antikarov (2001, p. 

7) apud Ferreira(2003)) 

Apesar do arcabouço teórico relacionado à sua precificação, as opções fazem parte do 

cotidiano e são intuitivamente comercializadas e precificadas. Independentemente de qualquer 

coisa, o resultado de uma avaliação depende fortemente da qualidade dos dados e informações 

utilizados. 

Ao contratar um seguro, por exemplo, o segurado está adquirindo o direito, mas não a 

obrigação, de receber o prêmio para reparar o dano, ou substituir o bem assegurado, caso um 

incidente previsto em contrato ocorra. Note-se que, para receber o prêmio(exercer a opção) o 

segurado precisa pagar uma franquia(o valor de exercício), e ele não o fará se tiver, no 

mercado, opção mais atraente para resolver o problema. Assim, fica claro que a aquisição do 

seguro se configura como a compra de uma opção, a opção de receber o prêmio mediante o 

pagamento de uma franquia, e não a obrigação. 

De certa forma, sempre que se busca resposta para a pergunta: - vale a pena pagar um 

X, para ter direito a comprar um bem por um Y no futuro? – se está tentando, intuitivamente 

avaliar uma opção real. 

Alvo de diversas pesquisas, a Teoria das Opções Reais tem se mostrado ferramenta 

essencial para avaliação de projetos cujo risco e incerteza associados são relativamente altos.  

3.4.2 Conceituação Teórica de Opções Reais 

Desde 1973, quando foram primeiramente comercializadas opções em mercado 

organizado nos Estados Unidos, essa modalidade de negócio vem crescendo em todo o 

mundo. Ações, moedas estrangeiras, commodities e contratos futuros incluem a vasta gama de 

ativos-objetos comercializados no mercado de opções. 
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No Brasil, as opções de ações e índice Bovespa são comercializadas na Bovespa, e 

opções de commodities, energia, taxa de câmbio, taxa de juros e índice Bovespa futuro são 

comercializados na BMF. (MINARDI, 2004) 

Existem basicamente dois tipos de opções: 

• Opção de compra (a call): Segundo Cavalcanti (2005) é considerado o tipo mais 

comum de opção. Atribui ao titular o direito a comprar uma quantidade 

predeterminada do ativo objeto a um preço de exercício, da data de formalização 

do contrato até a data de exercício estipulada. 

• Opção de venda (a put):  Atribui ao titular o direito de vender o ativo-objeto a um 

preço pré-fixado da data de formalização do contrato até a data de exercício 

estipulada.(Wilmott, 1995) 

As opções podem ser americanas ou européias. A diferença está no fato de que as 

opções européias dão ao titular o direito de exercício apenas na data de vencimento, enquanto 

que as americanas podem ser exercidas a qualquer momento entre o contrato e sua data de 

vencimento. 

Existem duas posições para cada tipo de opção: 

• Opção comprada (long): significa ter comprado uma opção; 

• Opção vendida (short): significa ter vendido uma opção; 

Quanto aos lucros e perdas relacionados às operações com opções, pode-se calculá-los 

através do payoff ou fluxo de caixa no vencimento. No cálculo, são considerados o preço de 

exercício X e o preço do ativo-objeto no exercício St. O payoff para cada posição é: 

• Compra de opção de compra, ou, long in a call: Espera o detentor da opção que o 

preço do ativo-objeto, na data de exercício, seja maior que o preço de exercício da 

opção, ou seja, ele o comprará por um preço menor que o de mercado. Seu payoff 

máximo será, então, max(St-X,0); 

• Compra de opção de venda, ou, long in a put: Espera o detentor da opção que o 

preço do ativo-objeto, na data de exercício, seja menor que o preço de exercício da 

opção, ou seja, ele o venderá por um preço maior que o de mercado. Seu payoff 

será, então max(X-St,0); 

• Venda de opção de compra, ou, short in a call: Para quem vende uma opção de 

compra, é desejável que o preço do ativo-objeto seja menor que o preço de 

exercício na data do exercício. Do contrário, terá prejuízo tão maior quanto for a 

diferença (St-X); 
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• Venda de opção de venda, ou, short in a put: Quem vende uma opção de venda 

desejará que o preço do ativo esteja maior, na data de exercício, que o preço de 

exercício. Ele terá prejuízo tão maior quanto menor for o preço do ativo-objeto em 

relação ao preço de exercício. 

Pode-se considerar, então, que uma opção beneficiará a quem a compra, se ela for 

exercida, e a quem a vende, se ela não for exercida. Ou seja, o comprador de uma opção 

investe capital para ter o direito de comprar ou vender em determinado período, e terá feito 

bom negócio se lhe for lucrativo exercer esse direito. Já o vendedor de uma opção vendeu um 

direito de compra ou venda, e será beneficiado se o comprador não exercer esse direito. 

Tomando novamente o exemplo da contratação de um seguro, a seguradora vende ao 

segurado o direito de exercer uma opção de compra. O segurado tem a opção de, por exemplo, 

realizar reparos no bem segurado ao preço da franquia caso o serviço seja superior a esse 

valor. A seguradora, tendo assumido a posição vendida, vai esperar que o valor dos serviços 

sejam sempre inferiores à franquia, pois assim, o segurado não vai exercer sua opção e 

comprará o serviço diretamente do mercado. 

3.4.3 Fatores que influenciam o valor de uma opção 

Segundo Minardi (2004) o valor da opção depende do preço de mercado do ativo e do 

preço de exercício. No entanto, em momentos anteriores ao vencimento, existem outras 

variáveis importantes que influem no valor da opção. 

A autora expõe as seguintes relações entre o valor de uma opção e seus determinantes 

fundamentais. 

Preço Corrente e Preço de Exercício: Os ganhos provenientes de uma opção de compra 

podem ser pensados como ; 0 . Percebe-se então que, sendo S o valor que se pode 

auferir com a venda da ação ou do ativo-objeto e E o seu custo de aquisição, ou preço de 

exercício, o preço da opção será tão maior quanto o o lucro da transação (S-E) 

A Volatilidade do Preço do Ativo: Independente da distribuição de probabilidade 

seguida pelo ativo, a volatilidade atua de duas formas diferentes. Tanto pode causar uma 

expressiva elevação do preço do ativo em relação ao preço de exercício, como, por outro lado, 

propiciar o contrário. No primeiro caso, os ganhos com o exercício da opção de compra em 

questão podem ser extraordinários. No segundo caso, as perdas estarão sempre limitadas ao 

não exercício da opção. Sendo assim, quanto maior a volatilidade, maior será a expectativa de 

exercício da opção, portanto, maior seu valor. 
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Prazo até o Vencimento: Partindo-se do pressuposto de que a volatilidade de um ativo é 

proporcional ao tempo, quanto maior esse tempo maior a sua volatilidade, sendo assim, maior 

o valor da opção pelo motivo acima. Nesse caso, o tempo pode ser considerado como um 

fator de instabilidade. 

Taxa de Juros: Quanto maior a taxa de juros, menor será o valor presente do preço de 

exercício, logo, maior o valor de uma opção de compra. 

Minardi (2004) coloca ainda que opções podem ser protegidas contra desdobramentos e 

bonificações, porém em alguns países não há proteção contra dividendos. Dessa forma, os 

dividendos podem também influenciar no valor de uma opção. 

3.4.4 Os modelos de precificação de opções 

A teoria de precificação de opções sofreu uma mudança revolucionária em 1973, 

quando Fischer Black e Myron Scholes apresentaram o primeiro modelo, totalmente 

satisfatório, de precificação de opções. No mesmo ano, Robert Merton extendeu esse modelo 

de várias e importantes maneiras. Esses trabalhos revelaram novos paradigmas e formaram a 

base de muitos estudos acadêmicos subseqüentes (HULL, 1997). 

Infelizmente, as ferramentas matemáticas aplicadas no modelo de Black-Scholes e 

Merton são bastante avançadas, envolvendo a resolução de complexas equações diferenciais. 

Em 1979, Cox, Ross e Rubinstein, apresentaram o modelo binomial de precificação de 

opções reais, que se popularizou por sua simplicidade e flexibilidade. 

3.4.5 O modelo binomial de precificação de opções 

Perfeitamente correlacionado com o título do artigo em que foi primeiramente 

apresentado: - Option pricing: a simplified approach. – em português: - Precificação de 

opções, um método simplificado – o modelo de Cox-Ross-Rubinstein(1979), tornou-se uma 

técnica útil e popular para precificar uma opção ou outro derivativo. Sua aplicação envolve a 

construção da chamada árvore binomial, que representa as diferentes trajetórias que poderão 

ser seguidas pelo preço do ativo objeto durante a vida do derivativo. 

O modelo, que requer para sua implementação a utilização de matemática básica, 

converge para o mesmo resultado da complexa equação diferencial de Black and Scholes à 

medida em que se aumenta o número de períodos, aproximando o processo discreto do 

contínuo. (Hull, 1997) 
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Intuitiva e de fácil implementação, a árvore binomial permite uma visualização dos 

diferentes caminhos que o preço de um ativo ou derivativo pode tomar ao longo do tempo. 

Para isso, são consideradas informações sobre seus prováveis valores futuros, e, as 

probabilidades de ocorrerem. 

  
Figura 3.1 – Árvore binomial de 01 passo: valores futuros do ativo e 

respectivas probabilidades de ocorrência. 

Fonte: Adaptado de Hull(1997) 
Onde, 

S0 = valor da ação na data zero; 

Su = valor da opção na data 1 se seu preço subir; 

Sd = valor da opção na data 1 se seu preço cair; 

p = probabilidade do preço da ação subir em um período; 

1-p = probabilidade do preço da ação cair em um período. 

A árvore binomial da Figura 3.1 traduz o provável comportamento do preço de uma 

ação ao final de 1 ano. Seja f uma opção de compra dessa ação, de forma intuitiva, pode-se 

calcular seu valor em cada uma das possíveis situações. 

• f = S-X, caso o preço de mercado da ação seja maior que o preço de exercício da 

opção (S>X) 

• f =0, caso o preço de mercado da ação seja menor que o preço de exercício. 

Em outras palavras, a opção só terá valor comercial se o preço de exercício que ela 

dispõe ao seu detentor for menor que o preço de mercado, atribuindo-lhe vantagem em 

exercê-la. Nesse caso, o detentor da ação poderá proferir lucros ao comprar o ativo ao preço 

de exercício e vendê-lo ao preço de mercado, ou através da venda da opção de compra. 

Observe-se que no exemplo da figura 3.1, a ocorrência dos valores Su e Sd está 

associada às probabilidades p e (1-p), respectivamente. Se houvesse certeza sobre o preço 

futuro da ação, o valor da sua opção de compra seria, naturalmente, o valor presente da 

diferença entre seu preço de mercado, e o preço de exercício da opção.  

A certeza sobre o preço futuro configura-se como uma oportunidade de arbitragem. 

Uma oportunidade de ganho sem risco, com retorno acima da taxa de retorno livre de risco. 

So 

Sd 

Su 
p 

1‐p 
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Por isso, entre as premissas do modelo binomial está a inexistência de arbitragem. Ou 

seja, voltando ao exemplo anterior, não deve haver possibilidade de um investidor comprar a 

ação numa data, tendo certeza absoluta de quanto ganhará ao vendê-la em outra data. 

Na prática, essa premissa é garantida pela lei da oferta e da procura. Ou seja, a partir do 

momento que um intermediador verifica que há um conjunto de bens sendo vendido a um 

preço abaixo do mercado, e passa negociá-lo, a oferta diminui e a demanda aumenta, 

conseqüentemente, aumenta o seu preço. Em outras palavras, a própria ação dos arbitradores, 

ávidos por lucros certos e fáceis, equaliza valores e reduz as oportunidades de arbitragem. 

Satisfeita a premissa de inexistência de arbitrariedade, todo investimento livre de risco 

será remunerado segundo uma taxa de juros também livre de risco. 

Segundo Minardi(2004), outras premissas a serem consideradas para a aplicação do 

modelo são: 

• o preço da ação (S) comporta-se de acordo com um processo binomial, subindo 

com um fator u e descendo com um fator d, com probabilidades p e (1-p), 

respectivamente; 

• a taxa de juros é positiva e constante, e indivíduos podem aplicar ou tomar 

emprestado o montante desejado nesta taxa; 

• não existe custo de transações, tributação, requerimentos de depósitos de margem 

de garantia. 

3.4.5.1 Montando uma carteira livre de risco 

Considere-se agora o caso em que um investidor, para se resguardar de possíveis 

oscilações do mercado montará uma carteira livre de risco, cujo valor não variará 

independentemente do que ocorra no mercado, dentro de uma amplitude prevista. 

Inicialmente parte-se da situação em que existe apenas um período para o vencimento 

da opção. 

 
Figura 3.2 – Valor da opção ao final de 01 passo e suas respectivas 

probabilidades de ocorrência. 

Fonte: Adaptado de Hull(1997) 

Fo 

Fd=Max{0, dS‐X} 

Fu=Max{0,uS‐X} 
p 

1‐p 
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Constrói-se uma carteira com Δ ações e um montante B de dinheiro emprestado à taxa 

livre de risco R. O valor desta carteira será: 

 
Figura 3.3 – Construção da carteira livre de risco. 

Fonte: Elaboração Própria 
 

Para que o valor dessa carteira (carteira hedge) e o valor da opção de compra sejam 

iguais no vencimento, é preciso fazer às seguintes equações: 

 ∆  (3.4)

 ∆  (3.5)

Com duas equações e duas icógnitas, resolve-se o sistema obtendo-se: 

 
∆  

(3.6)

 
 

(3.7)

 

Para que não haja oportunidade de arbitragem sem risco, o valor da opção de compra 

será: 

 
∆  

(3.8)

A equação 3.15 pode ser simplificada se for feita a seguinte substituição: 

 
 

(3.9)

 1  (3.10)

Assim, ter-se-á, finalmente,  

 1
 

(3.11)

  onde, 

 F = valor da opção no momento 0(zero) 

 r = taxa de juros livre de risco ajustada ao período 

ΔSo + B 

∆  
p 

1‐p 
∆  
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 T= número de períodos 

 Fu = valor na alta 

 Fd = valor na baixa 

 u = taxa de subida 

 d = taxa de descida 

3.4.5.2 Sumário da aplicação do modelo binomial 

 Se observada sua dinâmica, percebe-se que o modelo de precificação através de 

arvores binomiais de decisão nada mais é que um exercício de calcular prováveis valores 

futuros para o preço do ativo-objeto, e a partir desses, os valores presentes esperados das 

opções. 

Procedimento 1. Calcular os prováveis valores futuros, multiplicando-se o valor do 

ativo-objeto na data zero pelos fatores de subida(u) e descida(d). Caso os valores futuros já 

sejam conhecidos, os fatores de subida e descida podem ser calculados com base neles 

 
Figura 3.4 – Cálculo dos prováveis valores futuros do ativo-objeto. 

Fonte: Adaptado de Hull(1997) 
 

Os valores de u e d são determinados a partir da volatilidade de preço da ação σ. Dentre 

as maneiras, pode-se adotar a seguinte: 

 √∆  (3.12)

 1
 (3.13)

 ∆
 

(3.14)

Procedimento 2. Calcular os valores da opção, nas extremidades direitas da arvore, com 

base nos prováveis valores futuros do ativo-objeto, e no preço de exercício da opção K. 

S 

u 

d 
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Figura 3.5 – Cálculo dos valores futuros da opção. 

Fonte: Adaptado de Hull(1997) 
 

Procedimento 3. Estimar o valor da opção. Para isso, calcula-se, de traz para frente, o 

valor esperado da opção, com base nos seus valores ao final do período, e considerando o 

valor do dinheiro no tempo.  

 
Figura 3.6 – Calculo remissivo do valor da opção. 

Fonte: Adaptado de Minardi(2004) 
 

3.4.5.3 Árvores binomiais com dois ou mais passos 

Os modelos binomiais até o momento apresentados são irrealisticamente simples. A 

análise de opções através do modelo binomial exige que se detalhe seu movimento em 

diversos passos do modelo binomial. Na prática, a árvore seria dividida em 30 ou mais passos, 

o que gera cerca de 1 bilhão de possíveis trajetórias para o preço da ação (HULL). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Cálculo do valor da opção numa árvore com 03 passos. 

Fonte: Adaptado de Minardi(2004) 

1
 

 
p 

1‐p 
 

F 

, 0  
u 

d 
, 0  

 

 

 

... 
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Para o cálculo do valor de opções através de árvores binomiais com mais de um passo, 

basta repetir-se os procedimentos 1 a 3, da seção anterior para cada passo da arvore 

individualmente. Mais uma vez, o cálculo dos prováveis valores da ação é realizado da 

esquerda para a direita, ou seja, do valor atual da ação para os prováveis em períodos futuros. 

Já o valor da opção é calculado da direita para a esquerda. Nas extremidades da árvore, onde a 

opção não mais existe, o investidor depara-se com duas alternativas: - exercer a opção, ou 

comprar a ação do mercado. Por tanto, a opção vale, na extremidade do último passo, o valor 

máximo entre sua diferença com o valor de mercado. A ordem dos fatores preço de mercado e 

preço de exercício varia se a opção for de compra ou de venda. Se for mais interessante não 

exercer a opção, seu valor passa a ser, automaticamente, 0(zero). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 – Cálculo remissivo do valor da opção em relação aos prováveis valores 

finais. 

Fonte: Adaptado de Minardi(2004) 
 

Onde os valores de Fu, Fd e F0 são obtidos através da equação (3.6). 

3.4.6 Uma analogia entre opções reais e financeiras 

Assim como um investidor que detém a opção financeira de adquirir ações em 

determinado período, um executivo pode decidir por realizar, ou não, um projeto. Ambos têm 

o direito, mas não a obrigação, manter ou mudar o rumo como conduzem seus negócios. 

Apesar das diferentes naturezas, tanto aos projetos de investimento quanto às ações estão 

associadas opções de executar, postergar, contrair, expandir, mudar, e até cancelar.  

A seguir, será apresentada de forma resumida a correlação entre as características de 

uma opção financeira e o que as mesmas representam num projeto de investimento. 

 

 

, 0  

, 0  

, 0  
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Quadro 3.1 – Correlação entre Opções Financeiras e Opções Reais. 

Correlação entre Opções Financeiras e Opções Reais 

Opções Financeiras Opções Reais 

Uma ação tem um valor de mercado, 

o qual seu detentor pode reaver através da 

venda. 

O projeto tem um retorno esperado, 

o qual seu detentor pode realizar através 

da sua execução. 

Uma ação tem um custo de 

aquisição. 

O projeto tem um custo de 

implantação, o investimento. 

O valor de uma ação varia de acordo 

com o mercado, o desenvolvimento da 

empresa, o interesse dos investidores etc. 

O retorno do projeto varia de acordo 

com o crescimento do mercado, os 

incentivos fiscais, a redução de custos etc. 

Uma ação pode ser comprada 

imediatamente, ou no futuro. 

Um projeto pode ser implantado 

imediatamente, ou no futuro. 

Para garantir a disponibilidade de 

um lote de ações, para compra futura, é 

necessário estabelecer um contrato com 

seu detentor. Ou seja, a compra de uma 

opção de compra. 

Para garantir a viabilidade de um 

projeto, para implantação futura, é 

necessário garantir que haverão condições 

mercadológicas favoráveis para tal. 

A oportunidade de compra de um 

lote de ações normalmente é 

compartilhada. 

A oportunidade de investimento em 

um projeto pode ser exclusiva ou 

compartilhada. 
Fonte: Adaptado dos conceitos do livro de Minardi(2004). 

 

 De forma prática, tem-se as seguintes relações diretas: 

Quadro 3.2 – Correlação entre Variáveis: Ações e Projetos de Investimento. 

Correlação de Variáveis: Ações e Projetos de Investimento 

Ação Variável  Projeto 

Valor atual da ação S VP Valor Presente do projeto, 

desconsiderado o investimento 
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inicial 

Preço de exercício K I Investimento para a implementação 

do projeto 

Tempo até o vencimento T T Tempo até desaparecer a 

oportunidade de investimento. 

Incerteza do valor da 

ação 

Σ Σ Incerteza do valor do projeto, 

representado pela volatilidade do seu 

valor presente. 
Fonte: Adaptado de Minardi(2004). 

3.4.7 A incorporação de riscos e incertezas através da consideração da 

volatilidade 

De acordo com Meirelles(2004) um número crescente de administradores e acadêmicos 

está convencido de que os métodos tradicionais têm falhado ao não considerar a flexibilidade 

de gestão para adaptar e revisar decisões a posteriori, em resposta às mudanças ocorridas no 

mercado. Ele realça que num mundo incerto, a flexibilidade de operação e capacidade 

adaptativa da estratégia tornou-se vital para decidir sobre oportunidades de investimento e 

limitar prejuízos em mercados adversos. 

“Os trabalhos pioneiros sobre a aplicação da teoria de opções reais, como TOURINHO 

(1979), MCDONALD & SIEGEL (1985), BRENNAN & SCHWARTZ (1985), procuravam 

identificar um ativo negociado no mercado financeiro que fosse altamente correlacionado com 

o projeto de investimento a ser analisado. Desse modo, a aplicação da teoria de opções reais 

teve um desenvolvimento maior em áreas cujos projetos de investimento estavam 

relacionados com preços de commodities, como o petróleo, uma vez que as informações sobre 

estes ativos são facilmente observáveis no mercado financeiro. Entretanto, a teoria de opções 

reais tem sido utilizada, também, em áreas como pesquisa e desenvolvimento, avaliação de 

terrenos, estratégia internacional, expansão de redes de franquias, flexibilidade de alterar 

matéria-prima e produtos finais, entre outras.” (MEIRELLES, 2004) 

Para calcular o valor de uma opção um dos dados necessários, dentre outros, é a 

volatilidade do preço do ativo subjacente (também chamado de ativo-objeto). Em lugar de 

procurar um ativo no mercado financeiro, COPELAND & ANTIKAROV (2001), sugerem 

que o valor presente do próprio projeto, sem flexibilidade, seja utilizado como o ativo 

subjacente, sujeito a risco. 
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Como os parâmetros necessários para a avaliação de uma opção real (variações nos 

preços dos produtos, nos preços dos insumos, na demanda, etc.) não podem ser encontrados 

com a mesma facilidade de informações obtidas a partir do mercado financeiro 

(MEIRELLES, 2004), faz-se necessária a utilização de técnicas de simulação. 
Em muitos casos, as técnicas analíticas não podem ser utilizadas e os resultados da 

simulacão histórica não são satisfatórios. É necessário, então, utilizar-se métodos numéricos de 

integração. Uma das técnicas possíveis é o método de Simulação de Monte Carlo (MSMC). O 

MSMC é um dos métodos mais populares entre as análises sofisticadas (Wiener, 1999). O método 

simula o comportamento dos fatores de risco e dos preços dos ativos pela simulação do 

movimento dos preços. Assim, o MSMC constrói N possíveis valores da carteira para uma 

determinada data futura. (OLIVEIRA, CARMONA E TÁVORA-JR, 2006) 

A metodologia de simulação de Monte Carlo consiste, em suma, na geração aleatória de 

cenários para os fatores de risco, cenários estes que devem ser condizentes com a matriz de 

variância-covariância histórica. (OLIVEIRA, CARMONA E TÁVORA-JR, 2006) 

Uma vez sintetizada a distribuição de probabilidade, obtém-se o desvio padrão 

correspondente. Segundo LUEHRMAN (1998), o desvio padrão dos retornos futuros do 

projeto, obtido por meio da simulação, pode ser utilizado em substituição ao desvio padrão 

(volatilidade) dos preços do ativo negociado no mercado financeiro. 

 “A simulação de Monte Carlo é simples de utilizar e pode modelar as correlações 

cruzadas entre diversas variáveis, como preço e quantidade, e as propriedades de séries 

temporais, como reversão à média” (COPELAND & ANTIKAROV, 2001, p. 245). É 

possível, desse modo, estimar uma medida consolidada da volatilidade de uma árvore de 

eventos embasada no valor do projeto. O termo consolidada é utilizado porque o resultado é 

uma única estimativa de volatilidade, gerada a partir das muitas incertezas que a compõem 

(como incerteza de preço, custo, quantidade). Difere-se, dessa forma, da volatilidade histórica, 

obtida a partir de uma série histórica, e da volatilidade implícita, obtida a partir do mercado 

financeiro. 

Faz-se necessário, então, amostrar as incertezas causais, estimar seu efeito conjunto 

sobre o valor do projeto, por meio da simulação de Monte Carlo, e estimar a volatilidade das 

variações percentuais do valor. Essa estimativa consolidada da volatilidade e o valor presente 

do projeto são utilizados para montar uma árvore de eventos e o próprio projeto é adequado 

ao uso como ativo subjacente sujeito a risco, do qual depende a análise de opções reais. 
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3.4.8 Recentes Contribuições das Opções Reais para a Avaliação de Projetos 

de Tecnologia 

A Teoria das Opções Reais tem se mostrado ferramenta essencial para avaliação de 

projetos cujo risco e a incerteza associados são relativamente altos. Segundo Copeland(2001) 

“é nas decisões difíceis – aquelas em que o VPL está próximo de zero – que o valor adicional 

das flexibilidades faz uma grande diferença.” 

Li e Johnson (2002) em seu artigo sobre a avaliação de investimentos em TI discutem 

como a Teoria das Opções Reais, pode auxiliar na decisão sobre o momento de realizar um 

investimento. Primeiramente, eles dividem os investimentos em TI em 4 categorias conforme 

apresentado na Figura 3.9. 

I – Oportunidades compartilhadas com alto custo de mudança. Para esse tipo de 

investimento é necessário considerar os benefícios estratégicos do investimento antecipado e 

valorar a opção de esperar. A competição pelo mercado força o investidor a ser proativo. 

Contudo, o investimento precoce pode incorrer na perda do valor da opção de esperar. Por 

tanto, para esse tipo de oportunidade de investimento em TI, a chave sob a ótica das opções 

reais é considerar as opções de expandir e de esperar para investir com maior segurança. O 

balanceamento desses pontos conduzirá ao momento ótimo do investimento em que o retorno 

é máximo; 

II – Oportunidades compartilhadas com baixo custo de mudança. Para esse tipo de 

oportunidade, o investimento precoce é normalmente a melhor estratégia. Conforme já 

discutido, a antecipação cria potencial vantagem sobre outros competidores. Além disso, as 

incertezas não farão a estratégia de “esperar pra ver” atraente, pois, o custo de mudança é 

baixo. A teoria de opções reais pode ainda ser usada para valorar as opções de expansão e de 

mudança. 

II – Oportunidades proprietárias com baixo custo de mudança. É importante observar 

que a opção de esperar é um componente valioso em uma oportunidade proprietária. Contudo, 

as incertezas não contribuirão significativamente para o valor de esperar uma vez que o custo 

de mudança é baixo. Nesse caso, é importante considerar outras oportunidades de 

investimento para valorar a opção de esperar para investir nesse. 

IV – Oportunidades proprietárias com alto custo de mudança. A estratégia de “esperar 

pra ver” é dominante para esse tipo de oportunidade de investimento em TI. Por isso, a análise 

de opções reais deve se concentrar na opção de postergar o investimento. No risco de ficar 

preso a uma tecnologia, decisores devem ser mais cautelosos antes de realizar um 
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investimento proprietário. Em negócios reais, as oportunidades podem rapidamente mudar de 

uma categoria para outra. Por isso, tomadores de decisão precisam estar atentos ao 

conduzirem análises sob a ótica das opçõres reais. 

 

 
Figura 3.9 – Custos de mudança x Oportunidades de Negócio. 

Fonte: Li & Johnson (2002). 
 

Para ilustrar a importância da análise sob a ótica das opções reais, os autores apresentam 

03 casos reais. 

Com a popularização das transações comerciais via the World Wide Web (WWW), 

empresas de corretagem depararam-se com a potencial oportunidade de investir na construção 

de suas infra-estruturas de comércio mobile. O fato curioso é que essa oportunidade surgiu em 

1996, mas só no final de 1998 as empresas realizaram os investimentos. Entre 1998 a 2000 

quase 70% das maiores empresas de corretagem passaram a prover esses serviços. 

Obviamente a oportunidade era compartilhada, e o pioneirismo tinha potenciais 

benefícios. Contudo, até o final de 1998 diversos padrões de comunicação ainda brigavam 

pelo mercado e apenas no final desse ano um padrão tornou-se universal. O investimento 

precoce poderia incorrer num resultado desastroso se o padrão de comunicação adotado não 

fosse universalizado, uma vez que os custos de mudança eram altos. Os autores apresentam 

com maiores detalhes como a Teoria das Opções Reais permite calcular o valor da opção de 

esperar para investir. 

Outro exemplo real é abordado por Li e Johnson(2002). Trata-se do fracasso do Projeto 

Iridium, no qual empresas como a Motorola e outros gigantes das telecomunicações 

investiram milhões para construir uma rede de satélites de baixa órbita com objetivo de prover 

serviços de telefonia móvel quando haviam muitas incertezas acerca da competição entre 
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sistemas baseados em satélites e torres terrestres. O projeto se tornou um desastre quando o 

sistema de telefonia celular se tornou o padrão mundial de comunicação móvel. O Iridium 

declarou falência no início de 2000. Observe-se que o Iridium era um projeto de alto custo de 

mudança e certamente a opção de postergar poderia ter sido adotada, mas por se tratar de uma 

oportunidade compartilhada, a espera poderia também significar a definitiva perda do 

potencial negócio para a concorrência. 

 Gustavsson e Alexsson (2008) apresentam um processo de avaliação em oito etapas, 

baseado na Teoria das Opções Reais, que captura o valor das flexibilidades tecnológicas, ou 

funcionalidades que agregam flexibilidades futuras. 

 Seu estudo de caso contempla a seleção entre duas tecnologias para comunicação entre 

elementos do chão-de-fábrica. Uma vez que a indústria automobilística precisa ser ágil em se 

adequar às novas demandas do mercado, é importante que desde a fase de concepção do 

projeto sejam consideradas as necessidades de futuras expansões e melhorias. 

 Nesse caso, o problema consiste em escolher entre a utilização de uma estrutura já 

existente ou a aquisição de uma nova que possui maior conectividade. As análises tradicionais 

de avaliação de investimentos apontam para a manutenção da estrutura atual. Por outro lado, 

quando capturado o valor das funcionalidades futuras que o novo componente agregará ao 

processo, verifica-se que seu valor justifica a adoção da nova tecnologia. 

 Wu ET AL(2008) desenvolveram uma abordagem para valoração e decisão sobre 

investimentos em ERPs com base nas opções reais. Os autores afirmam que a simples 

aplicação do modelo de precificação de opções reais é insuficiente para capturar os valores 

das flexibilidades e dos benefícios intangíveis decorrentes da complexidade dos projetos de 

adoção de ERPs. 

 Para resolver um problema de decisão seqüencial sob incerteza, eles desenvolvem um 

framework baseado em programação estocástica multi-estágio e na teoria das opções reais. 

Segundo os autores, essa abordagem é muito mais poderosa que as tradicionais para lidar com 

problemas mais complexos de decisão. 

 Maklan ET AL(2005) aplicaram a TOR para apoiar a construção de uma carteira de 

negócios para investimentos em CRM. Os benefícios de longo prazo característicos da 

implementação de um sistema CRM são claramente reconhecidos: aprender através dos 

clientes, aumentar a fidelização, e reduzir incertezas de mercado. Contudo, os altos índices de 

insucesso tornam a justificação desse tipo de investimento difícil através dos métodos 

tradicionais. 
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 Através de um caso prático, é comparada a avaliação de um investimento em CRM 

com base no método do valor presente líquido, projetado para 03 cenários diferentes, e sob a 

ótica das opções reais. Quando avaliado considerando-se apenas o fluxo de caixa descontado 

para o horizonte de 10 anos, o investimento é julgado inviável. Contudo, aplicada a teoria das 

opções reais, foi possível avaliar a opção de adotar uma versão Trial do CRM por um período 

de 3 anos para avaliação dos resultados. 

 Se constatada sua eficiência, ao final do período Trial, a diretoria pode optar por 

expandir rapidamente o sistema para toda a empresa. 

3.5 Considerações sobre a opção de esperar para investir numa 
oportunidade compartilhada 

 Diferentemente do comércio de opções no mercado financeiro, onde através de um 

simples contrato de compra ou venda de opções garante-se a flexibilidade no futuro, no caso 

de projetos de investimento é necessária a criação de barreiras à entrada para dificultar ou até 

impedir a entrada de novos competidores. 

 Segundo Wright(2000), grandes barreiras e/ou expectativas de sérias retaliações 

reduzem a ameaça de entrada de novos atores no mercado. O autor destaca sete barreiras de 

entrada principais, ou seja, obstáculos para o ingresso em um setor. Cada barreira é destacada 

a seguir: 

• Economias de escala. A redução do custo unitário de produção em virtude do 

aumento da escala. Nesse caso, um novo entrante terá que realizar um alto 

investimento inicial para concorrer no mercado com custos compatíveis com os outros 

competidores, ou realizará um investimento menor sacrificando suas margens de 

lucro. 

• Diferenciação de produtos. Novos entrantes precisam realizar grandes 

investimentos em marketing, promoção e atendimento para atribuir ao seus produtos 

valores perceptíveis pelos consumidores, quando decidem concorrer com empresas 

cujos produtos possuem um valor diferencial notado pelos clientes. 

• Exigências de capital. A necessidade de investir grandes recursos financeiros 

para entrar na concorrência cria um terceiro tipo de barreira de entrada. Grandes 

quantias de capital podem ser necessárias para a construção de instalações para a 

produção, pesquisa e desenvolvimento, publicidade, oferecer crédito ao consumidor e 

estoques. 
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• Custos de mudança. Mudar de um fornecedor já estabelecido para um novo 

pode exigir que os compradores ofereçam ovo treinamento a seus empregados, adquira 

novos equipamentos auxiliares e/ou contratem assistência técnica. A maioria dos 

clientes reluta em mudar, construindo assim uma barreira a novos entrantes. 

• Desvantagens de custos desvinculadas da escala. Tecnologias exclusivas, 

localização privilegiada, know-how no setor constituem barreiras desvinculadas à 

escala de produção. 

• Políticas governamentais. Isenções fiscais conquistadas através de programas 

de incentivo e regulamentações quanto ao consumo e as instalações, por exemplo, 

podem constituir barreiras a novos entrantes em determinados mercados. 

A construção de uma barreira à entrada  será considerada no capítulo 5, quando será 

avaliada a opção de esperar para investir num projeto de AMT. Como a oportunidade não será 

exclusiva, para garantir a opção futura será necessário agir para dificultar ou impedir a entrada 

de novos competidores. 

3.6 Síntese do Capítulo 

Conforme disposto, as limitações dos métodos tradicionais de análise de investimentos, 

sobretudo no que tange à captura das flexibilidades gerenciais normalmente associadas a 

projetos de longo horizonte, sugerem a adoção de técnicas mais sofisticadas de avaliação de 

projetos de investimentos. 

Reconhecida a importância das AMTs para a competitividade industrial, profissionais 

dos mais diversos seguimentos têm proposto métodos e técnicas de análise estratégica, 

analítica e econômico-financeira, que complementem os critérios tradicionais de análise de 

investimentos. Dentre eles, estão Bhatti(2000), que propôs um modelo de decisão multi-

critério integrando fatores técnicos e econômicos no processo de avaliação, Chan(2001), que 

propôs um modelo integrado e sistemático de análise considerando estratégia e finanças, 

Aravindan(2002), que utilizou o modelo Brown-Gibson para a consideração de benefícios 

intangíveis nas análises, Borges (2006), que propôs um modelo de racionalidade utilizando a 

teoria baseada em recursos, e Shinoda(2008) que propôs um modelo de avaliação de 

investimentos em AMTs baseado na teoria de conjuntos Fuzzy. 

Verifica-se que a análise sob a ótica das Opções Reais pode oferecer importante 

contribuição para a resolução do problema ao avaliar, em termos monetários, os valores das 

flexibilidades gerenciais. 
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4. METODOLOGIA 

O tema escolhido, “Justificação de investimentos em tecnologias avançadas de 

manufatura” é inequivocadamente reconhecido pelos outros pesquisadores da engenharia de 

produção ou profissionais de empresas atuantes nas áreas de gestão da produção ou de 

negócios (SHINODA, 2008). Apesar de não ser inédito, é original por discutir a aplicação da 

Teoria das Opções Reais, mais especificamente, a valoração da opção de esperar, 

considerando a necessidade da criação de uma barreira à entrada para manter a opção viva por 

mais um período. 

Para potencializar aplicações práticas, optou-se por utilizar o Modelo Binomial de 

precificação de opções, em virtude de sua robustez, flexibilidade e simplicidade matemática, 

avaliando a volatilidade do valor presente do investimento através da Simulação Monte Carlo. 

Neste capítulo é desenvolvido um framework para a justificação de um projeto de 

investimento em AMT, sob a ótica das opções reais. Afim de aproximar ao máximo a 

pesquisa da realidade, foi necessário restringir o método a seguir apresentado a uma aplicação 

específica. Seu objetivo é avaliar um investimento em uma tecnologia avançada de 

manufatura considerando a opção de postergar o investimento num ambiente em que, no 

futuro, a oportunidade será compartilhada. 

A primeira etapa do framework consiste na avaliação do investimento através do cálculo 

do seu valor presente líquido. A volatilidade será estimada através da Simulação Monte Carlo 

e a opção de postergar o investimento será valorada através da Teoria das Opções Reais. 

4.1 Análise tradicional do investimento 

Conforme apresentado no Capítulo 3, o VPL fornece uma excelente estimativa do valor 

presente de projetos de curto prazo, em que não há significativas flexibilidades envolvidas. 

O projeto em questão, por se tratar de uma AMT, envolve longo horizonte de retorno ao 

investimento, alto valor monetário e alto risco associado. Por isso, será adotada a Simulação 

Monte Carlo como ferramenta para obtenção da distribuição probabilística dos possíveis 

valores a serem assumidos pelo VPL quando sujeito a diferentes valores de demanda, taxa de 

juros e market share. 

Da distribuição, serão obtidos: 

o valor esperado do VPL; 

o valor esperado do VPFC – Valor Presente dos Fluxos de Caixa; 



Capítulo 4 ___                                                                        Metodologia 
 

42 
 

a volatilidade do VPFC, como medida da incerteza. 

4.1.1 Estruturação do Cálculo do Valor Presente Líquido 

O cálculo do VPL consiste no somatório dos valores presentes dos fluxos de entrada e 

de saída de caixa, considerando-se o investimento inicial, a captação e a amortização de 

recursos, conforme segue: 

 

1  
(4.1)

Onde, 

VPL é o valor presente líquido; 

I é o investimento inicial; 

E é o volume monetário captado para o projeto; 

A é a amortização do volume monetário E; 

n é o número de períodos a que se refere o fluxo de caixa; 

FCt é somatório do fluxo de caixa no período t; 

i é a taxa de juros de longo prazo para 1 período; 

 

Detalhando FCt, tem-se: 

  (4.2)

  (4.3)

  (4.4)

 

Onde, 

ECt é o fluxo de entrada de caixa projetado para o período t; 

SCt é o fluxo de saída de caixa projetado para o período t; 

PVt é o preço de venda médio projetado para o período t; 

CVt é o custo variável médio projetado para o período t; 

CFt é o custo fixo projetado para o período t; 

 

Detalhando-se A, tem-se: 

 
1  

(4.5)
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Onde, 

 

At é a parcela a ser amortizada ao final do período t; 

jt é a taxa de juros de longo prazo projetada para o período t, Seu cálculo será detalhado 

a seguir. 

 4.1.2 Obtenção da distribuição do VPL através da SMC 

Como os fatores de mercado são incertos, obter-se-á uma distribuição probabilística dos 

valores que o VPL poderá assumir quando submetido a diferentes valores possíveis de 

demanda, taxa de juros e tamanho do market share da empresa. 

O comportamento de cada um dos fatores incertos pode ser descrito através de função, 

matemática ou computacional, que reflita ou se aproxime da sua real situação. Assim, tem-se: 

 

  (4.6)

  (4.7)

  (4.8)

 

Onde d,j e m são a demanda, a taxa de juros e o market share, projetados para um 

determinado período t. 

Com o auxílio de uma planilha eletrônica, serão gerados números aleatórios para as 

variáveis que descrevem a demanda, a taxa de juros e o market share, respeitando os limites e 

as distribuições de probabilidades de cada uma. O Cálculo será repetido 10 mil vezes, 

conforme recomendado pela literatura, para obtenção de uma estimativa adequada das 

estatísticas. 

4.1.3 Estimação da Volatilidade e do valor médio do VPFC através da SMC 

A medida de incerteza a ser utilizada é a volatilidade do Valor Presente dos Fluxos de 

Caixa (VPFC) do projeto, que será obtida através do cálculo do desvio padrão médio dos seus 

valores. 

Assim, tem-se 

 

1  
(4.9)
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Sendo os fatores envolvidos no cálculo os mesmos do tópico anterior. Observe-se que o 

VPFC nada mais é que o fluxo de caixa do projeto desconsiderando-se o investimento, a 

captação de recursos e a amortização. 

 A volatilidade, por sua vez será obtida conforme segue: 

 

  (4.10)

 

 Onde, 

 σVPFC é o desvio padrão dos valores do VPFC 

 µVPFC é a média dos valores do VPFC 

4.1.4 Avaliação do investimento através do critério do VPL 

O critério do VPL dispõe que caso o valor presente líquido seja positivo, o investimento 

deve ser realizado. Se for negativo, deve ser abandonado, e se for igual a zero, nada se pode 

afirmar. 

Contudo, quando o VPL é positivo porém muito próximo de zero e o investimento 

possui incertezas associadas, o risco de investir é alto, requerendo uma análise mais 

sofisticada para apoiar a decisão. A busca, nesse caso, é pela resposta à pergunta: - melhor 

investir, ou esperar? 

Segundo MINARDI(2004), é justamente nas decisões mais difíceis, quando o VPL é 

muito próximo de zero, sendo positivo ou negativo, que a Teoria das Opções Reais oferece 

sua maior contribuição. Nessas circunstâncias, devem ser avaliados os valores que as 

flexibilidades gerenciais adicionam ao projeto para, enfim, tomar uma decisão. 

4.2 Cálculo do valor da opção de postergar o investimento por um ano 

Observe-se que todos os elementos necessários para se calcular o valor da opção de 

postergar o investimento, foram obtidos. A relação entre os elementos de cálculo da opção e 

os fatores de cálculo do projeto de investimento estão dispostos no quadro 3.4 Capítulo 3, 

transcrito no Quadro 4.1. 
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Quadro 4.1 – Relação entre ações e projetos de investimentos. 

Ação Variável Projeto 

Valor atual da ação S VP Valor Presente do projeto, 

desconsiderado o investimento 

inicial 

Preço de exercício K I Investimento para a implementação 

do projeto 

Tempo até o vencimento T t Tempo até desaparecer a 

oportunidade de investimento. 

Incerteza do valor da 

ação 

σ Σ Incerteza do valor do projeto, 

representado pela volatilidade do seu 

valor presente. 
Fonte: Adaptado de REBELATO, 2004. 

4.2.1 Cálculo dos fatores de subida e descida do valor do VPFC, com base na 

volatilidade 

Através da medida da volatilidade é possível inferir sobre os fatores de subida (u – 

upper) e descida (d – down) do VPFC ao longo dos períodos, e de suas respectivas 

probabilidades p e (1-p). Esses valores são obtidos através da seguintes equações: 

 u e √∆  (4.11)

 d
1
u (4.12)

 
p

e ∆ d
u d  

(4.13)

 

O resultado da valoração das opções com base no modelo binomial será tão melhor 

quão maior for o número de períodos. HULL(1997) aponta 30 períodos como o número 

mínimo para uma boa estimação. Como pretende-se avaliar a opção de esperar para investir 

ao final de 01 ano, tomar-se-á Δt como sendo 1 semana, ou 1 48 de ano. Assim, tem-se um 

número maior que 30 períodos que reflete uma medida convencional de tempo, a semana. 
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4.2.2 Construção da árvore binomial que descreve os possíveis valores do 

VPFC ao longo dos períodos 

Em virtude das incertezas associadas ao projeto de investimento, seu valor pode 

aumentar ou diminuir ao longo do tempo. Através do método das árvores binomiais, serão 

calculados os prováveis valores do VPFC. 

 

 

 

 
 
 

Figura 4.1 – Arvore binomial de um único passo. 

Fonte: Adaptado de Hull(2005) 
 

Expandindo a árvore para mais períodos, tem-se: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Árvore binomial de três passos. 

Fonte: Adaptado de Hull(2005) 

4.2.3 Cálculo do valor do VPFC corrigido pela inflação ao longo dos períodos. 

O valor da opção de esperar será comparado sempre com o valor esperado do VPFC ao 

longo dos períodos. Em outras palavras, responder-se-á sempre à pergunta: – é melhor investir 

agora, ou aguardar mais um período. 

O valor do VPFC para o final cada período será obtido através da execução da equação: 

 

 1  (4.14)

 

 

 

 

... 
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Como esse estudo consiste na avaliação da opção de esperar 01 ano, aplicar-se-á a 

equação acima com i sendo a taxa de juros de longo prazo ao ano para o primeiro ano, e t=1. 

4.2.4 Cálculo da opção americana de esperar, com base na árvore binomial 

Montada a árvore para as 48 semanas, prosseguir-se-á com o cálculo regressivo do valor 

da opção. Primeiramente, calcula-se o valor da opção no último período, ou seja, quando 

expira a opção. Depois, prossegue-se com o cálculo remissivo da opção ao longo dos períodos 

predecessores até o primeiro período. 

A ilustração do cálculo será realizada a seguir adotando-se uma árvore de 03 períodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Árvore binomial de três passos: preço da opção no último passo. 

Fonte: Adaptado de Hull(2005) 
 

Onde, 

 

 
á ;

1
 

(4.15)

 
 á ;

1
 

(4.16)

 
 á

; 1
 

(4.17)

4.3 Considerações sobre a opção de esperar e os riscos associados 

Uma oportunidade de negócio pode ser proprietária ou compartilhada e envolver riscos 

altos ou baixos. O presente trabalho estuda uma oportunidade de alto risco que, no primeiro 

momento é proprietária, por se tratar de um nicho inexplorado de mercado, contudo, se as 

 

 

á ; 0  

á ; 0  

á ; 0  
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expectativas de consolidarem, a demanda será percebida por outros investidores que poderão 

vir a investir no futuro, o que tornará a oportunidade compartilhada. 

Por tanto, a opção de postergar o investimento requer que um investimento inicial seja 

realizado com objetivo de garantir a existência da opção ao final do período. 

4.3.1 Construção de uma barreira à entrada de novos competidores 

Tratando-se de uma demanda latente, considera-se que a única maneira de se garantir a 

opção futura é atendendo a ela. Como a única maneira identificada de atender à demanda 

obtendo lucros satisfatórios foi através da execução do projeto em questão, qualquer outra 

incorrerá em custos adicionais.  

Quadro 4.2 – Alternativas de barreiras à entrada. 

Alternativa Reflexos 

1 – Importar os produtos de 

outra praça e subsidiar suas 

vendas 

Esta alternativa incorrerá num custo inicial de 

aquisição dos produtos de terceiros, o que poderá 

inclusive requerer contratos de fornecimento futuro 

para garantir o suprimento. O maior custo será 

variável e diretamente relacionado ao subsídio ao 

preço da unidade comercializada. 

2 – Produzir com maquinário de 

baixo custo 

A alternativa em questão envolve uso intensivo de 

mão-de-obra. O investimento inicial em maquinário 

é relativamente baixo mas o custo por unidade 

produzida é alto, o que irá requerer subsídio para 

alcançar o preço de mercado. Ou seja, “pagar para 

trabalhar”. 

3 – Produzir com versão 

simplificada do maquinário do 

projeto, que poderá sofrer futuro 

upgrade. 

Esta alternativa envolve menor uso de mão-de-obra 

que a alternativa 2, mas assim como ela será 

deficitária em virtude da amortização do 

investimento inicial que não será coberta pelas 

vendas em virtude do preço de mercado. 

A vantagem dessa opção é o fato que ela compõe 

parte do projeto original do investimento. 
Fonte: Elaboração própria. 



Capítulo 4 ___                                                                        Metodologia 
 

49 
 

Assim, serão avaliadas as três alternativas propostas, considerando-se os aspectos 

econômico-financeiros envolvidos, a fim de se obter a melhor solução para a criação da 

barreira à entrada. 

4.4 Análise do VPLexpandido e decisão 

Avaliada a opção de postergar o investimento, se verificado que o valor que esta 

adiciona ao VPLtradicional é suficiente para torná-lo positivo, e que uma das alternativas que 

garante a opção futura é menor que o valor de esperar, deve-se optar por postergar o 

investimento e garantir a opção. 

Caso a opção de esperar não adicione valor suficiente ao projeto e o VPLexpandido ainda 

seja negativo, deve-se abandonar definitivamente o projeto. 

Mas, se a opção de esperar não adicionar valor ao projeto, mas o VPLtradicional já for 

positivo, a TOR não ofereceu significativa contribuição à análise será necessário lançar mão 

de outros critérios para tomar a decisão mais adequada. 
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4.5 Estrutura do framework 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Representação Gráfica do Framework para avaliação da opção de postergar um 
investimento em AMT. 
Fonte: Elaboração própria. 
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garantir a existência da 

opção até a data de exercício

VPL é suficiente para 
se decidir pelo 
abandono 

ABANDONAR

ABANDONAR

Há uma ou mais 
alternativas cujo 
custo é menor 
que o valor da 
opção de esperar

Resultado?

Custo das alternativas 
é maior que o valor da 
opção de esperar e o 
VPLtrad<0 

ABANDONAR

 Custo das alternativas 
é maior que o valor da 
opção de esperar, mas 

VPLtrad>0 

A avaliação pelas 
opções reais não 
adicionou valor. 

(4)Postergar o 
investimento e garantir a 

opção futura 
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5. ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM AMTS SOB A ÓTICA DAS 

OPÇÕES REAIS 

Neste Capítulo será estudada uma oportunidade de aumentar os lucros de uma 

corporação através do atendimento a uma potencial demanda futura por um bem de consumo. 

Para maximizar os lucros do negócio, é necessária a adoção de uma tecnologia sofisticada de 

produção que requer o investimento de um considerável valor monetário em máquinas, 

equipamentos, sistemas, recursos humanos e infra-estrutura. 

Em virtude de incertezas associadas tanto à demanda e outros fatores econômicos, 

quanto a índices de desempenho da própria tecnologia, o investimento incorre em alto risco. 

Por isso, a Teoria das Opções Reais será utilizada para avaliar a opção de se postergar o 

investimento por um período de até um ano a fim de se obter maiores informações que 

esclareçam as incertezas sobre o mercado. 

Ocorre que as barreiras à entrada nesse mercado são baixas, dependendo apenas da 

adoção da tecnologia adequada para que se possa produzir de forma lucrativa. Se a empresa 

decidir investir imediatamente, garantirá um bom market share, caso contrário, se optar por 

esperar, outro competidor poderá entrar e inviabilizar o negócio no futuro. 

No caso proposto, considera-se que o atendimento à demanda e a formalização de 

contratos de fornecimento contribuirá tanto para desencorajar os consumidores de irem buscar 

os produtos em outras praças, quanto os investidores em implantar uma unidade produtiva. 

Por isso, serão avaliadas alternativas de atendimento sacrificando-se os lucros para criar uma 

barreira à entrada de novos competidores. 

 O processo de avaliação seguirá o framework proposto no Capítulo 4. Todos os 

cálculos e simulações serão realizados com o auxílio da planilha eletrônica Excel, versão 

2007, da MicroSoft. Sua adoção deve-se à popularidade e baixo custo da ferramenta, que 

dispõe de todos os recursos necessários ao trabalho. 

 5.1 O Projeto de Investimento 

A primeira etapa de um projeto de investimento consiste no levantamento dos dados 

necessários a se avaliar sua viabilidade econômico-financeira. Como este trabalho trata da 

aquisição de uma AMT, será necessário considerar tanto as incertezas associadas ao mercado, 

quanto aquelas associadas à performance da tecnologia. 
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 Os Quadros 5.1, 5.2 e 5.3 contemplam as informações sobre o projeto de investimento 

em questão. De todos os valores, apenas a taxa de juros reflete condições reais, sendo todos os 

demais valores hipotéticos. 

 A literatura estudada dispõe que os projetos de AMTs, além de normalmente 

envolverem grandes volumes monetários ainda possuem riscos e incertezas associados. No 

presente estudo, considerar-se-á que a performance da tecnologia reflete única e 

exclusivamente no custo variável unitário do produto a ser fabricado. Neste momento, o 

principal objetivo é verificar a influência dessas incertezas no resultado da análise econômico-

financeira e, conseqüentemente, na decisão de investir ou rejeitar o projeto. 

Quadro 5.1 – Informações sobre a performance da tecnologia 

PARÂMETROS DE PERFORMANCE DA 
TECNOLOGIA 

 Mínimo Máximo  Médio 

Performance no primeiro ano  60% 80%  70% 
Possibilidade de aumento de performance 
a.a. 

0% 10%  5% 

Fonte: Elaboração própria. 
 O Quadro 5.1 apresenta os parâmetros de performance relacionados à tecnologia em 

questão. Supõe-se que especialistas indiquem que seja possível atingir entre 60%  e 80% da 

performance máxima ao final do primeiro ano de uso da tecnologia, podendo-se alcançar os 

100% com o passar do tempo. Essa amplitude pode ser justificada por fatores humanos, tais 

como aspectos culturais, turnos de trabalho, preparação da mão-de-obra e nível de 

comprometimento da equipe. Além disso, fatores como a qualidade da matéria prima, o 

arranjo produtivo, e o layout da planta também interferem no resultado do processo. 

Quadro 5.2 – Informações sobre o mercado futuro. 

PARÂMETROS DE MERCADO   Mínimo Máximo  Médio 
Oscilação anual da demanda  ‐20% +20%  0% 
Perda anual de mercado  0% 5%  2,5% 
Faixa de variação da taxa de juros  8% 12%  10% 
Fonte: Elaboração própria. 

 
O Quadro 5.2 contempla os níveis de oscilação de parâmetros mercadológicos e 

econômicos. Em casos com este, em que a economia de escala é fundamental para o sucesso 

do empreendimento, a demanda é um dos fatores de maior impacto sobre o resultado 

operacional. Uma perda anual de mercado foi inserida para representar a entrada de pequenos 

competidores. 
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Quadro 5.3 – Fatores de custo e mercado estimados para o 1º ano de operação da indústria. 

Fatores de Custo e Mercado    
Demanda projetada para o 1o ano  R$ 800.000,00 
Preço de venda unitário   R$ 2,35 
Custo unitário a 100% de performance  R$ 1,00 
Custo fixo  R$  100.000,00 
Impostos + tributos + outras despesas 
(média/faturamento) 

30% 

Amortização (SAC). Parcela a.a.  R$  100.000,00 
Valor Residual ao final de 10 anos  R$  300.000,00 
Fonte: Elaboração própria. 

 O Quadro 5.3 reflete a situação estimada para o primeiro ano de operação da indústria, 

sendo os anos subseqüentes considerados uma função do resultado do primeiro ano e os 

demais parâmetros já apresentados. 

5.1.1 Modelagem do Projeto em Equações que Explicam o VPL 

Para calcular o Valor Presente Líquido dos fluxos de caixa do projeto, ou qualquer outro 

parâmetro de decisão, é necessário descrever as relações entre as variáveis que influenciam 

seu valor. 

As equações 5.1 a 5.6 relacionam os principais fatores de cálculo do VPL. 

 (5.1)

  

 (5.2)

 

 
(5.3)

 (5.4)
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 (5.5)

 (5.6)

Onde, 

Investimento = dispêndio inicial para a execução do projeto. 

Fatt = faturamento decorrente das vendas em t. 

CVt = custos variáveis em t. 

CFt = custos fixos em t. 

Demandat = quantidade de unidades vendidas no período t. 

Jurt = Juros pagos pelo montante de capital ainda não amortizado. 

At = Montante de capital ainda não amortizado. 

Amortt = Parcela da amortização no período t trazida ao valor presente. 

Pt = Parcela da amortização no período t. 

ITDAt = Valor referente aos impostos, taxas e despesas administrativas diretamente 

proporcionais ao faturamento. 

dt = percentual do faturamento destinado ao pagamento de impostos, taxas e despesas 

administrativas. 

VR = valor residual da tecnologia após 10 anos, trazido ao valor presente. 

t = período referente ao fator. 

n = número de períodos projetados para o investimento. 

5.1.2 Fatores de Cálculo e sua Variação Conforme Parâmetros de Mercado e 

Desempenho. 

 A demanda pelo produto final num determinado período t depende da demanda no 

período anterior (t-1), e dos parâmetros oscilação da demanda (OD) e perda de mercado (PM) 

projetados para o referido período. 

 (5.7)

 O Custo unitário também pode mudar conforme o seja a performance da indústria na 

utilização da AMT adquirida. No presente estudo, será considerado que o custo unitário é 
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inversamente proporcional à performance. Ou seja, ele diminui quando a performance 

aumenta.  

 (5.8)

Onde, 

Cut = Custo unitário em t. 

CUideal = Custo unitário quando a performance é máxima (100%) 

Perfotmancet = Performance produtiva em t. 

 

 Conforme especificado no Quadro 5.1, deve ser alcançada no primeiro ano de 

utilização da tecnologia uma performance entre 60% e 80%. Podendo esse resultado ser 

melhorado em até 10% ao ano. Ou seja: 

 (5.9)

Onde, 

VPt = aumento de performance entre os períodos (t-1) e t. 

 

Considera-se neste estudo que a performance é resultado do aprendizado da indústria no 

uso da tecnologia. Como não se “desaprende”, a performance só poderá aumentar ou 

permanecer estanque. 

 5.2 Análise Tradicional (VPL) 

A análise do projeto de investimento sob a ótica do Valor Presente Líquido requer a 

realização de adaptações nas informações do projeto, uma vez que esse critério por si só, não 

comporta a consideração de riscos e incertezas. Das informações do projeto que estão 

especificadas em faixas, serão consideradas suas médias aritméticas ou valores esperados, 

conforme segue. 

Quadro 5.4 – Valores esperados de parâmetros de performance para cálculo do VPL tradicional. 

PARÂMETROS DE PERFORMANCE DA TECNOLOGIA 
Performance esperada para o primeiro ano  70% 
Aumento esperado de performance a.a.  5% 
Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 5.5 – Taxa de juros média, para cálculo do VPL tradicional. 

PARÂMETROS DE MERCADO    
Taxa de juros  10% 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Quadro 5.6 – Fatores de custo e mercado esperados para o projeto de investimento. 

Fatores de Custo e Mercado    
Demanda média projetada  800.000,00
Preço de venda unitário  2,35
Custo unitário  1,00
Custo fixo  100.000,00
Impostos + tributos + outras despesas 
(média/faturamento) 

30%

Amortização (SAC). Parcela a.a.  100.000
Valor Residual  300.000

Fonte: Elaboração própria. 
  

As informações dispostas nos Quadros 5.4, 5.5 e 5.6 refletem o cenário mais provável 

para o projeto de investimento em questão. A Tabela 5.1 apresenta o fluxo de caixa para o 

projeto em questão e o 5.7 o VPL do projeto. 

Tabela 5.1 – Fluxo de Caixa para cálulo do VPL tradicional. 

Fluxo de Caixa              
 

        

   0 1 2 3 8  9  10

Faturamento     1.880.000  1.880.000  1.880.000    1.880.000  1.880.000  1.880.000 

Investimento  1.000.000                     

Valor Residual                      300.000 

Custos Variáveis     1.142.857  1.088.435  1.036.605  ... 812.207  800.000  800.000 

Impostos     564.000  564.000  564.000    564.000  564.000  564.000 

Juros     90.000  80.000  70.000    20.000  10.000  0 

Amortização     100.000  100.000  100.000    100.000  100.000  100.000 

Custos Fixos     100.000  100.000  100.000    100.000  100.000  100.000 

Fluxo de Caixa  1.000.000  116.857  52.435  9.395    283.793  306.000  616.000 

Valores Presentes dos 
Fluxos de Caixa 

1.000.000  106.234  43.335  7.059 

 

132.391  129.774  237.495 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Se o projeto em questão fosse avaliado apenas sob o critério do VPL, seria rejeitado 

uma vez que seu valor é menor que zero. Contudo, o projeto em questão possui diversas 
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incertezas associadas e não consideradas até o momento. Note-se que a avaliação pelo critério 

do VPL é determinística e despreza quaisquer possíveis alterações nos cenários 

mercadológicos e operacionais em que a indústria poderá estar inserida. Dessa forma, são 

ignoradas ainda quaisquer ações que a gerência da corporação possa vir a tomar para 

alavancar o negócio. 

Quadro 5.7 – Resultado do Cálculo do VPL. 

Resultado    
Investimento Inicial  1.000.000,00 
VPL Tradicional Esperado  296.225,51 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Verifica-se, por tanto, que a análise de viabilidade econômico-financeira através do 

critério do VPL não oferece suficientes subsídios para uma segura tomada de decisão sobre o 

projeto em questão. Por isso, será aplicada a Simulação Monte Carlo para estimação do valor 

esperado do VPL do projeto, considerando-se prováveis variações nos parâmetros 

econômicos, mercadológicos e operacionais. 

5.3 Aplicação da Simulação Monte Carlo ao Projeto de Investimento 

Através da Simulação Monte Carlo, será possível mensurar a volatilidade do VPFC do 

projeto, através do desvio padrão dos seus valores, e o valor esperado do VPL. Segundo a 

literatura estudada, a partir de 10 mil cenários simulados já se obtém um resultado confiável. 

Nma planilha eletrônica serão lançados os parâmetros do projeto de investimento, executados 

os cálculos e analisados os resultados. A flexibilidade da ferramenta permite que a planilha 

seja facilmente adaptada a outras situações. 

A planliha está dividida nas seguintes seções: 

1. Parâmetros da SMC relacionados ao desempenho da AMT; 

2. Parâmetros da SMC relacionados às expectativas em relação ao mercado; 

3. Resumo do Resultado da SMC 

4. Fatores de Custo e Mercado 

5. Fluxos de Caixa (10 mil linhas) 

5.3.1 Parametrização da Planilha 
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A seção 1 contempla células onde são informados os parâmetros de desempenho da 

AMT, normalmente disponibilizados pelo fornecedor da tecnologia. A Figura 5.1 ilustra sua 

posição e apresentação na planilha. 

 

 
Figura 5.1 – Parâmetros da SMC relacionados à performance da AMT, na planilha do Excel. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 A seção 2 contempla células onde são informados os parâmetros que refletem a 

expectativa sobre o mercado nos períodos futuros. 

 

 
Figura 5.2 – Parâmetros da SMC relacionados à expectativas de mercado, na planilha do Excel. 
Fonte: Elaboração própria. 

 
A seção 3 contempla um resumo da SMC, que inclui o investimento inicial, o VPL 

Tradicional esperado para o projeto, o VPFC esperado e a volatilidade do VPFC. 

 

 
Figura 5.3 – Resumo da SMC na planilha do Excel. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

A seção 4 contempla os fatores de custo e mercado. 

 
Figura 5.4 – Fatores de Custo e Mercado na planilha do Excel. 
Fonte: Elaboração própria. 
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A Figura 5.4 apresenta o trecho de planilha referente aos valores anuais do preço de 

mercado e custo unitário dos produtos, custos fixos, alíquotas de tributos somadas e despesas 

administrativas, inflação, saldos a serem amortizados e parcelas da amortização. É a típica 

tabela de projeção sobre a qual são avaliados os VPLs sujeitos a diferentes cenários. 

Foi considerado que a totalidade do recurso financeiro será obtido através de 

financiamento, a ser amortizado através do SAC – Sistema de Amortizações Constantes. Por 

tanto, a amortização será feita em parcelas fixas de $ 100 mil, sendo pagos a cada período os 

juros pelo capital ainda não amortizado. 

5.3.2 Geração de Números Aleatórios e Simulação 

Foram gerados números aleatórios dentro das amplitudes dos parâmetros de 

performance e mercado, conforme apresentado nas figuras 5.1 e 5.2. A partir desses 

parâmetros foram calculados em 10 mil diferentes cenários os fatores de cálculo que 

descrevem o VPL, e os respectivos VPLs. 

 

 
Figura 5.5 –Resumo dos valores presentes e fluxos de caixa para os 10 mil cenários simulados. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 Note-se que o investimento foi projetado para 10 períodos (colunas F a O), e 10 mil 

interações (linhas 34 a 10034). 

5.3.3 Resultado da SMC 
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Tabela 5.5 – Resultado da SMC. 

Resumo da SMC    
Investimento Inicial  1.000.000,00
VPL Tradicional Esperado  81.421,30
VPFC Esperado  918.578,70
Volatilidade do VPFC  76%
Fonte: Elaboração própria. 
 

Com base na regra E-V de Markowitz, calculou-se a partir dos dados gerados na SMC o 

Valor Esperado para o VPL, para o VPFC e a volatilidade do VPFC, então representada pelo 

desvio padrão dos valores do VPFC. Segundo Markowitz(1957), um analista de projetos 

experiente deve possuir crenças probabilísticas que o permitam decidir sobre o um conjunto 

de alternativas de projetos de investimento (porftólio) a partir da leitura dos seus Valores 

Esperados e Volatilidades. Contudo, esse mesmo autor comenta que nada se pode afirmar 

sobre a coerência das crenças probabilísticas do analista. E, por tanto, a depender da situação, 

a simples indicação desses dos parâmetros E-V não é suficiente para a tomada de decisão. 

O presente caso, inclusive, não consiste na decisão sobre uma alternativa entre várias. 

Diferentemente, trata-se da decisão de investir, ou não, numa única alternativa. 

Observe-se no Quadro X, que o VPL Tradicional Esperado para o projeto obtido através 

da SMC é maior que o obtido pela análise tradicional do VPL, tomando fluxos de caixa 

determinísticos. Contudo, a contribuição da SMC limita-se à estimação dos valores médios do 

VPL e do VPFC, e da volatilidade do VPFC. Desses parâmetros, pode-se apenas concluir que: 

a. segundo o critério do VPL, como o VPL Esperado é negativo, o projeto é inviável. 

b. a volatilidade do VPFC é alta (0,76), o que indica que o projeto pode trazer tanto 

prejuízo ainda maior que o apresentado no VPL calculado, quanto um lucro 

fenomenal. 

Nesse momento da análise, pode-se optar por rejeitar o projeto, ou avaliar a opção de 

postergá-lo por um ano. O período de espera permite que sejam esclarecidas incertezas 

associadas ao projeto, e que se refletem na sua atual volatilidade (76%). As informações 

obtidas durante esse período podem contribuir para a decisão, com mais segurança, sobre o 

investimento. 

Conforme citado no Capítulo 3, é nas decisões mais difíceis, tal como a que se está 

trabalhando, onde o VPL é próximo de zero, que o valor das flexibilidades gerenciais faz uma 

grande diferença. COPELAND(2001). 

Verificado que o VPL é negativo porém muito próximo de zero, e que existem muitas 

incertezas associadas ao projeto, refletidas numa volatilidade de 76%, conclui-se que a análise 
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da opção de postergar o investimento pelo período de um ano pode ser uma opção 

interessante. 

5.4 Avaliação da opção de esperar para investir 

O panorama do projeto em investimento em questão, para a avaliação sob a ótica das 

opções reais está resumido no Quadro 5.8. 

Quadro 5.8 – Enquadramento dos fatores de investimento em fatores de Opções Reais. 

Fator de investimento Fator de opções Valor 

Investimento Preço de Exercício $ 1.000.000,00

VPFC Valor do Ativo $ 918.578,70

Volatilidade Volatilidade 76,0%

Taxa de juros Taxa de juros 10% a.a.
Fonte: Elaboração própria. 

5.4.1 Precificação da opção de postergar através do modelo binomial 

Conforme recomendado por Hull(2005), a análise pelo modelo binomial deve ser 

realizada com, no mínimo, 30 períodos para o processo discreto ofereça aproximação 

satisfatória do valor da opção. Para o caso em questão, em que será avaliada a opção de 

postergar o investimento pelo período de até 1 ano, decidiu-se calcular o valor da opção de 

esperar em 48 períodos, que seriam as 48 semanas, pelo simples fato de se ter visualizar o 

comportamento do VPL ao longo de períodos convencionais (semanas). 

Apesar de se estar avaliando o adiamento da execução do projeto de investimento pelo 

período de 1 ano, esse poderá vir a ser realizado antes desse prazo, bastando para isso apenas 

que o mercado sinalize futuro promissor para o negócio. 

Por esse fato, configura-se a opção em questão como americana, e não européia, pois, 

pode ser exercida a qualquer momento. Note-se que essa análise consiste na avaliação da 

opção de “investir depois”. E pode-se investir a qualquer momento entre a decisão de 

postergar o investimento e o vencimento da opção (1 ano após a análise). 

5.4.1.1 Montagem da árvore binomial 

A opção de postergar foi calculada com o auxílio da planilha eletrônica Excel, da 

MicroSoft. A árvore binomial foi montada com 48 períodos, conforme anteriormente 
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explanado, nos quais foram calculados os prováveis valores do VPFC do projeto de 

investimento sujeito aos fatores de subida e descida, u e d, respectivamente. Os valores inicial 

e finais do VPFC estão dispostos na figura X. 

 

 
Figura 5.6 – Árvore binomial do VPFC em 48 períodos. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Onde, 

√∆ , ,  
(5.10)

,  (5.11)

 

5.4.1.2 Cálculo regressivo da opção de esperar 

A opção de postergar é calculada considerando-se, antes de qualquer coisa, seu 

exercício na data de validade. Se for vantajoso para o investidor exercer a opção, seu valor 

será a diferença entre o VPFC do projeto e o Investimento naquela data. Caso esse valor seja 

negativo, a opção perde totalmente seu valor, ou seja, tem valor zero (0). 

Como se está avaliando a opção de postergar o investimento pelo período de 1 ano, o 

valor do investimento foi ajustado segundo uma inflação de 6%, sendo esse um valor próximo 

da realidade do Brasil na atualidade. 

918.578,70

5.245 
d 

160.884.736
u 

46 
períodos 
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Figura 5.7 – Cálculo regressivo do valor da opção, através do Modelo Binomial. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Onde, 

 

,  

(5.12)

á ;  
(5.13)

Ou seja, 

á ;  
(5.14)

Através da análise sob a ótica das Opções Reais, verifica-se que a opção de investir após 

o período de 1 ano adiciona ao VPLtradicional o valor de $ 272.085,31. O cálculo do VPLexpandido 

é realizado conforme segue. 

 

VPL  VPL Valorf  
(5.15)

 

VPL 81.421,30 272.085,31 

 

VPL  190.664,01 

 

272.085,00 

5.245
1.000.000,0; 0  
0 1‐p 

160.884.735,63
1.000.000,00; 0
159.884.735,63 

p 

46 
períodos 
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5.4.1.3 Resultado da avaliação da opção de esperar 

Uma vez que o VPLexpandido é positivo, deve-se entender que o projeto é interessante para 

o investidor e deve-se buscar maneiras de garantir a existência da opção até sua data de 

vencimento. Durante o período de espera, o investidor terá a oportunidade de observar o 

mercado, esclarecer algumas incertezas, e trabalhar para influenciar algumas variáveis 

econômicas. Desse modo, não se rejeita um investimento em virtude do resultado de uma 

análise inadequada, evita-se a precipitação em investir num projeto de alto risco, e ao mesmo 

tempo, busca-se manter a possibilidade de auferir os lucros inerentes ao projeto assim que 

constatado que gerará retorno satisfatório. 

É importante ressaltar que assim como a garantia de uma opção financeira futura requer 

a formalização da compra da opção de compra, mediante um desembolso compatível com tal 

flexibilidade, a garantia de uma opção futura de investimento requer um desembolso inicial 

para criação de uma barreira cujo objetivo é dificultar, e até impedir que outros investidores 

realizem o investimento enquanto se observa as movimentações do mercado. 

A análise por Opções Reais permite ao investidor quantificar até quanto deve 

desembolsar para garantir a opção de realizar o investimento no futuro. Assim, poder-se-á 

avaliar as alternativas existentes para impedir ou dificultar a entrada de outros investidores no 

mercado. 

5.5 Garantia da existência da opção futura 

Esta etapa da avaliação consiste na identificação de uma ação que crie uma barreira à 

entrada de novos competidores no potencial mercado em questão. Neste estudo, será 

considerada uma ação que visa atender à demanda local desencorajando os consumidores de 

irem buscar o produto em outras praças. Para isso, dever-se-á adotar uma política adequada de 

preços. 

Supõe-se que uma vez atendida a demanda por uma oferta de produtos de qualidade e 

condições comerciais satisfatórias, ela não será evidenciada no primeiro momento. Além 

disso, considera-se que o produto em questão é muito específico e a exemplo de outras praças 

requer a formalização de contratos de fornecimento. Assim, enquanto se espera para realizar o 

investimento na planta industrial, a empresa atenderá aos consumidores sacrificando seu 

lucro. 
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A partir do momento que for verificada a viabilidade econômico-financeira do 

investimento, os contratos já existentes serão renovados, porém, proporcionando margens de 

lucro maiores em virtude da redução dos custos operacionais. Caso contrário, se após o tempo 

de espera não se tiver indicação de investir, poder-se-á extinguir o empreendimento 

provisório, vendendo-o por seu valor residual. 

A barreira à entrada, nesse caso, se apresentará na forma de contratos de fornecimento. 

Ou seja, presos aos contratos, os consumidores terão custos adicionais de mudança de 

fornecedor, tais como multas rescisórias, até seus vencimentos. 

5.5.1 Alternativas de atendimento à demanda 

Três alternativas serão consideradas para atender à demanda a partir do momento em 

que começar a existir: 

a. Revenda subsidiada de produtos provenientes de outras praças. Os produtos serão 

adquiridos de outros fabricantes, e revendidos na praça em questão. Para 

desencorajar o cliente de comprar o produto de outra praça, seu preço terá que ser 

mais interessante que a segunda alternativa. Com isso, estima-se ter um prejuízo 

por unidade vendida de $ 0,15, custos fixos anuais de $ 30 mil e um investimento 

inicial de $ 50 mil em publicidade e propaganda. 

b. Fabricação com uso intensivo de mão-de-obra. Os produtos serão produzidos com 

uso das máquinas e ferramentas mais simples que existem no mercado. Estima-se 

que se obterá um lucro de $ 0,20 por unidade vendida, custos fixos de anuais de $ 

40 mil e um investimento inicial de $ 150 mil em publicidade, propaganda e 

instalações. O valor residual estimado das instalações é de $ 60 mil. 

c. Implantação de uma versão mais simples da unidade produtiva do projeto 

original. Nesse caso, os produtos serão fabricados com baixo índice de utilização de 

mão-de-obra, a diferença para o projeto inicial está na integração da manufatura que, 

nessa opção quase não existe. Estima-se obter um lucro de $ 0,30 por unidade vendida, 

custos fixos de anuais de $ 30 mil e um investimento inicial de $ 350 mil. O valor 

residual estimado das instalações é de $ 200 mil. 
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Quadro 5.9 – Alternativa A de barreira a novos entrantes. 

Resumo ‐ Alternativa A          
Lucro bruto  300000 ‐0,15  ‐45000 
Custo fixo  ‐30000 
Investimento Inicial  ‐50000 
Custo total da alternativa        ‐125000 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Quadro 5.10 – Alternativa B de barreira a novos entrantes. 

Resumo ‐ Alternativa B          
Lucro bruto  300000 0,2  60000 
Custo fixo  ‐50000 
Investimento Inicial  ‐150000 
Valor residual  50000 
Custo total da alternativa        ‐90000 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Quadro 5.11 – Alternativa C de barreira a novos entrantes. 

Resumo ‐ Alternativa C          
Lucro bruto  300000 0,3  90000 
Custo fixo  ‐60000 
Investimento Inicial  ‐350000 
Valor residual  200000 
Custo total da alternativa        ‐120000 
Fonte: Elaboração própria. 

 

5.5.2 Considerações Sobre Cada Alternativa 

Como o horizonte de existência das três alternativas de negócio para criação de 

barreiras a novos entrantes é de 1 ano, dispensou-se o desconto do fluxo de caixa para 

simplificar os cálculos. 

Das análises das alternativas em questão, verifica-se que a análise por opções reais de 

fato agregou valor ao projeto, pois, existe mais de uma alternativa de barreira à entrada cujo 

custo é inferior ao valor da opção de esperar. Por isso, já se pode afirmar que o projeto deve 

ser postergado e a melhor opção de empreendimento para a criação de barreira à entrada é a 

alternativa B. 
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5.6 Espera proativa 

 Durante o período compreendido entre a análise e decisão de postergar o investimento 

e a data de vencimento da opção, a gerência do projeto além de simplesmente observar o 

mercado poderá agir proativamente buscando influenciar variáveis econômico-financeiras que 

possam aumentar a atratividade do projeto. 

 A seguir, serão discutidos os impactos que mudanças na carga tributária, nos custos 

fixos, na taxa de juros e, principalmente, na amplitude da oscilação da demanda, podem 

causar no VPLesperado do projeto. 

5.6.1 A influência da oscilação da demanda sobre o VPL e a volatilidade do 

VPFC 

Verificou-se que a demanda é o fator de maior impacto sobre a volatilidade do VPFC. 

Ela oscila entre 4% e 33% quando se varia a amplitude da demanda simetricamente de 0% a 

20%, conforme disposto na tabela 5.2.  

É importante salientar que sendo a amplitude de oscilação da demanda simétrica, 

praticamente não há mudança no valor esperado para o VPLtradicional, contudo, a opção de 

postergar perde valor à medida que a volatilidade diminui, como já era de se esperar. 

Os dados mostram que é tão mais vantajoso esperar quão maior for a volatilidade, ou 

seja, quão maiores forem o risco e a incerteza associados ao projeto. 

Tabela 5.2 – Oscilação Simétrica da Demanda 

OSCILAÇÃO SIMÉTRICA DA DEMANDA 
   Lim. Inf.  Lim. Sup.  VPL  Opção  Volatilidade 

1  ‐20%  20% 74.236,85 274.681,77 76% 

2  ‐18%  18% 97.723,14 250.116,16 72% 

3  ‐16%  16% 81.535,77 246.735,72 68% 

4  ‐14%  14% 92.267,40 224.587,17 64% 

5  ‐12%  12% 83.926,17 219.552,27 62% 

6  ‐10%  10% 82.542,41 209.605,66 58% 

7  ‐8%  8% 81.548,23 207.832,83 57% 

8  ‐6%  6% 87.827,16 200.400,99 56% 

9  ‐5%  5% 86.134,67 196.461,78 55% 

10  ‐4%  4% 82.054,86 196.234,83 54% 

11  ‐3%  3% 91.131,12 192.214,89 53% 

Fonte: Elaboração própria. 
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Durante o período de espera, a gerência pode buscar alternativas que tanto aumentem a 

possibilidade de crescimento da demanda, quanto diminuam a possibilidade de redução. 

À medida que a assimetria aumenta, ou seja, que se torna mais provável que a demanda 

cresça do que diminua, e vice-versa, o VPL aumenta ou diminui acompanhando a asimetria. 

Os Gráficos 5.1 e 5.2 apresentam as distribuições de probabilidades do VPL quando 

submetidos a dois cenários: no 5.1, a demanda pode oscilar numa faixa de ±20%, e no 5.2, 

essa oscilação está no intervalo [-10%;20%], ou seja, é mais provável que a demanda cresça, 

do que diminua. 
 

 
Gráfico 5.1 – Histograma de VPLs para demandas na faixa [-20%;+20%] 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A linha vermelha em cada um dos gráficos demarca o limite entre os VPLs negativos e 

os positivos. Note-se que no gráfico 5.1 os valores negativos ultrapassam o centro da 

distribuição, quando no 5.2, nota-se uma soberania dos valores positivos. 

A Tabela 5.3 foi elaborada para melhor ilustrar a influência da assimetria sobre o VPL, 

a opção de esperar e a volatilidade do projeto. 

Nas linhas de 1 a 5, reduziu-se o limite inferior para a oscilação da demanda de 20% 

para 12%, mantendo-se o limite superior. Ou seja, reduziu-se a possibilidade de a demanda 

diminuir, mantendo-se a possibilidade dela crescer. Observe-se que tanto o VPL quanto a 

Opção de Esperar crescem à medida que são reduzidas as chances de diminuição da demanda. 

Por outro lado, a redução da amplitude diminui a volatilidade. 
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Gráfico 5.2 – Histograma deVPLs para demandas na faixa [-10%;+20%] 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Um fato que pode parecer curioso é que a opção de esperar continua crescendo mesmo 

para valores positivos do VPL. Ou seja, mesmo sendo o projeto muito vantajoso, ainda a 

opção de esperar se mostra também interessante. Isso ocorre porque o valor da opção é 

calculado com base nos prováveis valores futuros, e à medida que os valores futuros 

aumentam, pode ser aparentemente mais interessante investir no futuro que no presente. Por 

esse motivo, a análise por opções reais é recomendada para a tomada de decisões difíceis, 

quando o VPLtradicional está próximo do zero. Se o projeto já é interessante no momento atual, e 

mais interessante que outras alternativas de investimento, não faz sentido em esperar. 

Tabela 5.3 – Oscilação Assimétrica da Demanda 

OSCILAÇÃO  ASSIMÉTRICA DA DEMANDA 

   Lim. Inf.  Lim. Sup.  VPL  Opção  Volatilidade 

1  ‐20%  20% 83.969,26 266.366,51 75% 

2  ‐18%  20% 34.096,72 323.264,63 68% 

3  ‐16%  20% 163.573,22 409.523,25 62% 

4  ‐14%  20% 306.965,05 492.796,98 57% 

5  ‐12%  20% 443.044,72 592.525,28 53% 

6  ‐12%  18% 301.152,25 476.132,53 54% 

7  ‐12%  16% 169.177,85 373.742,99 57% 

8  ‐12%  14% 30.488,67 297.531,81 60% 

9  ‐12%  12% 85.294,01 219.398,22 62% 

10  ‐10%  12% 33.650,93 284.189,60 57% 
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11  ‐8%  12% 165.454,80 354.788,79 51% 

12  ‐6%  12% 302.839,25 449.052,91 47% 

13  ‐6%  10% 158.554,22 347.936,66 49% 

14  ‐6%  8% 36.736,13 269.551,21 52% 

15  ‐6%  6% 74.824,43 198.659,98 55% 

Fonte: Elaboração própria. 

5.6.2 Variações na possibilidade de perda de mercado 

 Conforme anteriormente discutido, estimou-se perda de até 5% do market share para o 

projeto em questão em virtude da entrada de novos competidores no mercado. Contudo, 

variando-se esse percentual de 0 a 5% observou-se que seu impacto sobre o VPl, a Opção de 

Esperar e a Volatilidade é irrisório, de forma que poderia até ser desprezado nos cálculos para 

essa faixa de valores. 

 Isso pode ocorrer em virtude da grande influência que a demanda tem sobre os 

resultados do projeto, sobrepondo-se sobre outras variáveis. 

Tabela 5.4 – Perda de Mercado. 

PERDA DE MERCADO 

   Perda de Mercado VPL  Opção  Volatilidade 

1 5% 81.404,58 260.486,06 75% 

2 4% 80.736,27 268.398,26 76% 

3 3% 75.464,86 268.427,41 77% 

4 2% 74.510,13 274.393,67 75% 

1% 79.149,86 268.930,04 74% 

5 0% 98.327,44 273.313,87 76% 

Fonte: Elaboração própria. 

5.6.3 Variação da taxa de juros 

O custo de capital é também um determinante para a viabilidade econômico-financeira 

de um projeto de investimento. Observe-se que sua influência sobre a volatilidade é quase 

desprezível, mas o impacto sobre o VPLtradicional esperado é significativo. 

Tabela 5.5 – Variação da Taxa de Juros 

VARIAÇÃO DA TAXA DE JUROS 
   Tx. de juros  VPL  Opção  Volatilidade 

1  8%  12% 87.697,85 265.188,27 75% 

2  7%  12% 41.498,68 291.181,38 74% 
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3  6%  12% 3.340,31 324.034,97 72% 

3  6%  10% 102.040,81 377.527,47 70% 

4  6%  13% 44.403,31 294.641,79 74% 

5  6%  14% 78.680,45 272.967,14 76% 

6  6%  15% 119.121,41 249.242,95 78% 

7  7%  15% 153.126,85 230.389,95 79% 

8  8%  15% 203.789,92 221.467,02 81% 

Fonte: Elaboração própria. 

5.6.4 Carga tributária 

A Tabela 5.6 mostra um resultado surpreendente. Uma redução menos de 10% na carga 

tributária, baixando o valor total de 30% para 28%, já viabilizaria a execução do projeto no 

primeiro momento. O mais interessante é que a redução de 30 para 26% praticamente triplica 

o VPL do projeto. 

Com isso percebe-se que, durante o período de espera a gerência pode agir para obter 

incentivos fiscais e reduzir impostos. Essa ação altera significativamente a distribuição de 

probabilidades do VPL, aumentando a atratividade do projeto. 

Tabela 5.6 – Redução da Carga Tributária 

REDUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA 

   Carga tributária  VPL  Opção  Volatilidade 

1 30% 72.305,07 263.415,17 76% 

2 28% 149.991,51 393.943,83 63% 

3 26% 385.503,47 546.311,47 55% 

4 24% 614.300,51 732.684,58 51% 

5 22% 851.739,58 936.198,80 45% 

6 20% 1.062.893,90 1.166.132,99 42% 

Fonte: Elaboração própria. 

5.6.5 Custos fixos 

Outros inimigos da justificação de investimentos são os chamados custos fixos. A tabela 

5.7 mostra o impacto o quanto reduções a partir de 10% nos custos fixos impactam 

positivamente no VPL. Com base nos dados apresentados percebe-se que ações nesse sentido 

não tornam o projeto de extrema atratividade como ocorre com as variações na demanda, mas 

podem ser determinantes para a sua justificação. 
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Tabela 5.7 – Redução dos Custos Fixos 

REDUÇÃO DOS CUSTOS FIXOS 

   Custos Fixos  VPL  Opção  Volatilidade 

1 100.000,00 89.442,03 268.714,97 76% 

2 90.000,00 9.262,38 297.813,18 72% 

3 80.000,00 30.675,45 319.645,96 68% 

4 70.000,00 107.127,87 360.652,81 63% 

Fonte: Elaboração própria. 

5.6.6 Performance No Uso da Tecnologia 

Tabela 5.8 – Influência da Performance no Uso da Tecnologia 

PERFORMANCE NO USO DA TECNOLOGIA 
   Performance  VPL  Opção  Volatilidade 

1  60% 70%  465.466,56 127.747,54 103% 

2  70% 80%  291.037,82 448.871,43 46% 

3  80% 90%  748.555,55 853.926,20 36% 

4  90% 100%  981.779,61 1.077.481,88 33% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 É notável a influência da performance no uso da tecnologia em relação tanto ao VPL 

do projeto quanto à volatilidade. Por se tratar de um equipamento de alta produtividade, e de 

um empreendimento que se baseia em economia de escala, a redução do custo unitário de 

produção proporcionada pelo desempenho pode definir a viabilidade econômico-financeira do 

projeto. Note-se que o projeto foi inicialmente avaliado considerando-se a possibilidade de se 

obter um percentual de performance entre 60% e 80% da ideal no primeiro ano. A simples 

alteração desse intervalo para [70%;80%], ou seja, eliminando-se a possibilidade de se 

alcançar performance abaixo de 70%, torna o projeto viável. 

5.7. Síntese do capítulo 

Neste capítulo foi realizada a análise econômico-financeira de um investimento em 

AMT. Como o investimento foi inicialmente julgado inviável, quando analisado sob o critério 

do VPL, a Teoria das Opções Reais foi adotada para a avaliação da opção de postergar o 

investimento pelo período de 1 ano, a fim de se buscar esclarecimento para incertezas e agir 

para o aumento da atratividade do projeto. 
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Verificada a viabilidade de postergar o investimento, tratou-se da resolução do 

problema da não-exclusividade da oportunidade através da criação de barreiras à entrada de 

outros investidores, cujo investimento foi justificado pelo valor da opção de esperar. Por 

tanto, adotado o Framework, a gerência do projeto passa a dispor de novas informações que 

subsidiam a decisão sobre o momento ideal para investir. Essa ferramenta complementa os 

critérios de avaliação de investimentos apresentados e discutidos no Referencial Teórico. 

 Conforme apresentado no quadro 5.8, construído sob suposições de resolução de 

algumas incertezas, verificou-se que o exercício de uma espera proativa pode melhorar 

significativamente o resultado esperado para o projeto. Durante esse período, a gerência pode 

trabalhar para captar oportunidades e obter melhores condições comerciais, financeiras e 

tributárias. 

Quadro 5.12 – Espera proativa: resultado sobre o VPL e a volatilidade. 

ESPERA PROATIVA: RESULTADO SOBRE O VPL E A VOLATILIDADE 
   Situação Atual / Ações Sugeridas  VPL Opção  Volatilidade

1  Situação Atual    80.495,94 264.942,75  75%

2 
Redução  de  30%  para  28%  o  percentual  de 
encargos/impostos e despesas administrativas   

156.893,22 386.020,54  63%

3 
Redução  da  amplitude  de  oscilação  da  demanda  para  [‐
16%;20%]   

407.534,88 578.394,67  53%

4  Redução dos Custos Fixos de 100.000,00 para 90.000,00   
481.402,97 627.058,85  51%

5  Redução de 2% no custo unitáio de produção   
609.725,89 724.726,65  48%

6  Aumento de 2% no valor de mercado dos produtos   
795.480,36 886.364,58  44%

Fonte: Elaboração própria. 
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6. CONCLUSÃO  

Esta pesquisa contribui para o desenvolvimento industrial ao dispor não só um 

framework para a avaliação de investimentos em AMTs, mas um arcabouço de conhecimentos 

que servirá como base tanto para o aprimoramento deste trabalho, quanto para o 

desenvolvimento de métodos mais sofisticados de análise de investimentos. 

Sua importância é justificada pela atenção verificada na literatura ao tema, pelas 

dificuldades apresentadas pelos diversos autores e pelos esforços de acadêmicos e práticos em 

propor soluções ao problema. 

Como produto, oferece uma ferramenta prática para a valoração da flexibilidade de 

postergar o investimento por um período determinado, quando os riscos e incertezas forem 

significativos e os métodos tradicionais de análise de investimentos forem insuficientes para 

justificá-lo. Foi verificado que a opção de esperar confere ao seu detentor a possibilidade de 

melhor observar os indicadores do mercado e, assim, evitar um investimento precipitado, 

podendo ainda trabalhar para influenciar as variáveis econômicas associadas ao projeto. 

O framework, desenvolvido com base na vanguarda das pesquisas relacionadas à TOR e 

à justificação de investimentos em AMTs, e considerando-se os aspectos práticos de sua 

aplicação, pode ser utilizado como instrumento complementar para a avaliação de projetos de 

investimentos. 

Os elementos necessários à sua compreensão estão contemplados no referencial teórico, 

que é complementado pelos conceitos relacionados às AMTs dispostos no Capítulo 2, onde 

também são discutidos os desafios em justificar investimentos dessa natureza. 

Como era de se esperar, a base de dados gerada para a aplicação do framework a um 

caso prático proporcionou um estudo complementar, onde foram avaliados os impactos das 

variáveis econômicas sobre o VPL do projeto de investimento em questão. Verificou-se, 

então, que durante o período de espera, além da possibilidade de se observar as 

movimentações do mercado para o esclarecimento das incertezas, a gerência pode ainda agir 

para influenciar variáveis como a demanda, através da exploração de novos mercados, a taxa 

de juros, captando recursos de outras fontes, e os tributos, buscando incentivos fiscais. 

Para atender aos propósitos da pesquisa, restringiu-se a análise apenas aos fatores de 

maior influência sobre o processo de valoração da opção de postergar o investimento. No 

framework, foram deixados em aberto os comportamentos das variáveis aleatórias utilizadas 
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na Simulação Monte Carlo, e, no caso prático, não foram considerados seus comportamentos 

reais. 

Numa aplicação real, faz-se necessária a verificação das funções que regem o 

comportamento de variáveis como a demanda e os juros, e a forma como se inter-relacionam. 

Diante da diversidade de Tecnologias Avançadas de Manufatura existentes, recomenda-

se segmentar o estudo dirigindo-o a grupos específicos. Como sugestão, pode-se utilizar a 

classificação de Chan(2001) nos 3 grupos propostos por Meredith & Hill (1987). 

A Teoria de Opções Reais permite que se valore não somente a opção de postergar um 

projeto, mas também de expandir ou contrair a escala de produção, abandonar 

temporariamente ou definitivamente o projeto, alterar matérias-primas ou produtos de um 

projeto e realizar investimentos subseqüentes. Recomenda-se, então, que este trabalho seja 

expandido através da consideração das demais opções reais na avaliação dos projetos de 

investimentos em AMTs. 
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