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 RESUMO 

A análise financeira e de risco referente ao desenvolvimento e lançamentos de novos 

produtos tem ganhado cada vez mais espaço como objeto de estudo na literatura corrente. O 

presente trabalho tem como objetivo a apresentação de um modelo para quantificação do risco 

a priori desses projetos em sua fase inicial de estudo considerando incerteza endógena de 

natureza técnica e a incerteza exógena de natureza mercadológica. Com esse objetivo é 

apresentado um modelo que incorpora opções reais juntamente com a elicitação da 

probabilidade subjetiva do especialista em relação à incerteza técnica, sendo essa incerteza 

modelada como probabilidade de sucesso ao longo do tempo. Sugere-se ainda, através de um 

estudo de caso o uso da distribuição paramétrica Beta como melhor aproximação para o 

conjunto de pontos elicitados do especialista devido à modelagem binomial para esse risco.  

 

Palavras Chave: Desenvolvimento de novos produtos, Opções Reais, Elicitação de 

probabilidade subjetiva, Análise Financeira . 
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ABSTRACT 

The financial and risk analysis for the development and launch of new products has 

gained more space as an object of study in the literature. This paper aims to present a model 

for quantification of a prior risk of these projects in their early study considering endogenous 

technical uncertainty and the market exogenous uncertainty. In this sense, this work presents a 

model that incorporates real options along with elicitation of subjective probability of the 

expert in relation to technical uncertainty, this uncertainty is modeled as a probability of 

success over time. It is also suggested, through a case study using the Beta distribution as the 

best parametric approximation to the set of points due to the expert elicited binomial model 

for this risk. 

 

Key Words: New Product Development, Real Options, elicitation of subjective 

probability, financial analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

Projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) associados a lançamentos de novos 

produtos têm trazido grandes desafios às empresas no que se refere à análise financeira. 

Segundo a teoria do desenvolvimento econômico de Schumpeter, o desenvolvimento 

econômico acontece quando um estado inicial que se encontra em um ponto de equilíbrio 

chamado de fluxo circular, sofre uma quebra. Em contraste, a teoria do equilíbrio geral 

considera imutáveis as técnicas de produção e as preferências dos consumidores.  

             Na teoria schumpeteriana, essa quebra do fluxo ocorre quando o empresário percebe a 

oportunidade de inovação, assim outros empresários deverão segui-lo, o que por sua vez gera 

um novo ponto de equilíbrio acima do anterior. Dessa forma, o lucro advém da passagem de 

um sistema para outro sendo gerado pela inovação. 

No entanto no momento dessa inovação, devem-se considerar as incertezas 

provenientes de fontes externas e fontes internas. Como exemplo de fonte interna de 

incerteza, Grenadier (1997) e Farzim et al (1998) focam na incerteza referente ao progresso 

tecnológico; já as fontes externas por sua vez são referentes ao comportamento do 

consumidor. Segundo Tyagi (2006), a incerteza de mercado é relacionada com o valor futuro 

da inovação que por sua vez é fortemente relacionado com a demanda de mercado. 

              Quando se trata do lançamento de produtos revolucionários, ou seja, produtos sem 

concorrentes no mercado, consideram-se as probabilidades associadas como sendo de caráter 

epistêmico, pois pela característica desses projetos não se dispõe de dados históricos que 

possam ajudar na mensuração do risco. De acordo com Souza (2005), as probabilidades 

epistêmicas ou subjetivas descrevem os graus de crença parcial lógico ou psicológico de uma 

pessoa ou sistema intencional. 

Esse trabalho tem como objetivo apresentar um modelo teórico que integre a 

elicitação do conhecimento a priori dos especialistas com o objetivo de mensurar o risco 

associado ao lançamento de novos produtos. Como esse intuito, utiliza-se o modelo de opções 

reais de Huchzermeir e Loch (2001), pois o mesmo apresenta as duas principais fontes de 

incertezas ligadas ao desenvolvimento de novos produtos: A incerteza referente ao mercado e 

a incerteza técnica. No entanto, o modelo é apenas empregado para determinar o valor médio 

de flexibilidade do projeto e as propriedades do modelo em relação a esse valor sem 

considerar o risco associado ao projeto.   
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1.1 Justificativa 

Existe uma vasta literatura criticando as métricas tradicionais usadas como apoio na 

tomada de decisões em relação ao investimento em projetos de P&D. Como exemplo pode-se 

citar: Lint e Pennigs (1998), Mitchell e Hamilton (1988), Faulkner (1996). Segundo esses 

autores, as métricas como Taxa interna de retorno do investimento (TIR); retorno sobre o 

investimento (ROI) e valor presente liquido (VPL) tendem a subestimar o valor atual da 

pesquisa, pois não consideram o valor da flexibilidade associada a esse tipo de projeto. 

Ainda sobre o ponto de vista desses autores, surge uma nova perspectiva para tais 

projetos. Essa classe de projeto possui como característica intrínseca a oportunidade de 

investimento futuro, portanto pode ser analisado pela teoria das opções reais (TOR) que 

considera a chegada de novas informações no decorrer do tempo. 

Diferentemente das métricas tradicionais que apenas considera a opção de se investir 

ou não no projeto colocando os investidores no cenário de atuação passivo, a TOR reais 

permite considerar outras opções ao longo do projeto como abandonar, continuar ou se for o 

caso postergar o projeto dependendo do cenário analisado. 

Outra questão importante que a TOR considera é a incerteza. De acordo Dixit e 

Pyndik (1994), a flexibilidade gerencial inserida no contexto de incerteza que projetos de 

lançamento de novos produtos apresentam permite que informações novas sejam incorporadas 

no transcorrer do projeto e a partir delas o curso das ações pode ser mudado objetivando 

maximizar o resultado do projeto. Em relação às fontes de incerteza associadas ao lançamento 

de novos produtos, segundo Santiago e Bifano (2005) as informações referentes a esses 

projetos são imprecisas, dessa forma devido à incerteza se deve apenas inferir acerca de 

algumas variáveis do projeto.  

. A subjetividade no momento de se iniciar projetos desse tipo, traz uma intensa 

dificuldade na escolha do método. De acordo com Luehraman (1998), embora os autores 

tenham demonstrado de maneira eficaz as vantagens das TOR em relação às métricas 

tradicionais, eles não têm trabalhado tão bem em prover ferramentas práticas para abordagem 

dessa ferramenta. 

Conforme apresentado acima, a literatura apresenta alguns modelos onde boa parte 

da incerteza tem caráter subjetivo, tais incertezas são tratadas de maneira simplória como 

árvores binomiais onde geralmente são expostas as chances de se obter sucesso ou não 

durante o desenvolvimento do projeto. Dessa forma mesmo que tais riscos tenham caráter 
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subjetivo, não significa que os mesmos não possam ser mensurados com ajuda de 

especialistas com o emprego de técnicas e questionários adequados. 

1.2 Objetivos do Trabalho 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral desse trabalho é desenvolver um modelo que incorpore a opções reais a 

elicitação do conhecimento a priori do especialista, visando à mensuração do risco do projeto 

e expondo como a presença da flexibilidade gerencial muda a exposição do risco de projetos 

ligados ao desenvolvimento de novos produtos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Têm-se como objetivos específicos: 

 Revisar a literatura verificando o estado da arte. 

 Apresentar técnicas de elicitação do conhecimento a priori (probabilidade 

subjetiva) que dê apoio aos modelos de tomada de decisão gerencial acerca de 

projetos de novos produtos. 

 Analisar o risco do lançamento de novos produtos sob a ótica do conhecimento 

a piori do especialista. 

 Propor um modelo para o gerenciamento de desenvolvimento de novos 

produtos. 

 Propor um protocolo de elicitação para aplicação do modelo proposto. 

 Testar a sensibilidade de um modelo analítico em relação ao conhecimento dos 

especialistas. 

1.3 Metodologia 

Esse trabalho segue a metodologia proposta por Ackoff e Sasieni (1974) onde é seguido 

5 fases no processo de modelagem: (1) Formulação do problema; (2) Construção do modelo; 

(3) obtenção da solução; (4) teste do modelo; (5) avaliação da solução. 

1.4 Estrutura da Dissertação 

Esse trabalho está organizado em 6 capítulos conforme detalhado a seguir. 
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O capitulo 1 está relacionado a introdução, onde estão descritos os objetivos e a 

justificativa pela escolha do tema. 

No capítulo 2, é apresentada a base conceitual onde são apresentados conceitos 

importantes para o desenvolvimento deste trabalho, um tópico introdutório sobre 

desenvolvimento de novos produtos, opções reais, elicitação da probabilidade subjetiva, risco. 

No capítulo 3, é apresentada a revisão da literatura. 

O capítulo 4 traz a construção do modelo que é feita através da simulação Monte Carlo. 

No capítulo 5, é apresentado um estudo de caso que envolve a elicitação da 

probabilidade subjetiva de um especialista de uma empresa de tecnologia onde o foco da 

elicitação é referente desenvolvimento de um software de inovação que será lançado no 

mercado. 

O capítulo 6 apresenta a conclusão da pesquisa e recomendações para trabalhos futuros.   
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2. BASE CONCEITUAL 

Este capítulo é apresentado em quatro seções. 

Na primeira seção, é abordado de maneira introdutória um tópico sobre lançamento de 

novos produtos com o objetivo de situar o trabalho dentro da temática. 

Na segunda seção, é apresentado o conceito de opções de maneira geral. 

Na terceira seção, é analisado o conceito de opções reais e o contraste dessa abordagem 

em relação às opções financeiras. 

Na seção 4, apresenta-se de maneira introdutória a elicitação da probabilidade subjetiva 

onde são expostas diferentes formas de elicitação. 

Na ultima seção, é apresentado o conceito de risco e algumas ferramentas que auxiliam 

na mensuração do mesmo. 

2.1 Desenvolvimento de Novos Produtos 

 A atividade de desenvolvimento de novos produtos (DNP) tem mostrado uma notória 

importância no mundo industrializado. Segundo Takahashi e Takahashi (2007), ela é 

responsável por 70% a 90% do custo final do produto, ainda segundo esses autores, esse 

segmento é um dos determinantes para agregação de valor as empresas. 

No que tange a competitividade, esse tipo de atividade é responsável pela retirada das 

empresas da crise. Em países desenvolvidos, onde a competição é crescente, a inovação de 

produtos surge como caráter de sobrevivência. No caso particular do Brasil, recente pesquisa 

realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) mostra que apenas 1,7% das 

empresas brasileiras inovam e diferenciam seus produtos. A mesma analise também mostra 

que as empresas que inovam são responsáveis por 25% do faturamento industrial e por 13,2% 

dos empregos gerados. 

Primeiramente a inovação pode ser pensada em dois contextos, em um primeiro 

contexto, ela trata da inovação do produto propriamente dita, no segundo momento ela trata  

do processo, ou seja, desde o processo de manufatura até o processo de entrega do produto. 

De forma geral, a inovação diz respeito a um contexto mais amplo e não se pretende nessa 

seção explorar todo esse vasto campo de estudo, mas apenas a campo delimitado pelo DNP. 

Com esse objetivo é necessário estabelecer em primeira via a diferença entre a inovação 

em produtos e a inovação em tecnologia. De acordo com Utterback (1996), a inovação em 
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produtos ou DNP é o resultado da aplicação de uma nova tecnologia que busca atender as 

necessidades de mercado. 

Dado o caráter multidisciplinar desse tipo de atividade, o DNP envolve vários setores 

dentro da empresa, dentre esses setores, cabe salientar a participação da alta gerência, que 

segundo Takahashi e Takahashi (2007), a atuação mais proveitosa ocorre nas fases iniciais do 

desenvolvimento dos projetos, ou seja, na fase vital da administração que é o planejamento, 

momento onde problemas futuros podem ser diagnosticados com antecedência e as soluções 

encaminhadas antecipadamente. 

Após a fase inicial de estudo, é preciso estabelecer a abordagem estratégica para o 

gerenciamento do processo de DNP nesse sentido segue-se a abordagem do trabalho de Clark 

e Whellwrith (1993) onde a estratégia é dividida em duas partes estratégia tecnológica e na 

estratégia de mercado. 

Em relação à estratégia tecnológica, trata-se de questões como aquisição, 

desenvolvimento e aplicação da tecnologia. Em torno dessas questões, surge uma pergunta 

crucial: Quais capacidades são imprescindíveis? 

No que tange a estratégia de mercado, a atenção deve ser voltada aos seguintes 

questionamentos: 

 Quais produtos são oforecidos? 

 Quem são os consumidores alvos? 

 Como os produtos alcaçam esses consumidores? 

 Por que os consumidores preferren esses produtos aos dos concorrentes? 

Além desses questionamentos, surge um aspecto importante a se considerar em relação 

às incertezas: A fração de vendas esperadas, a natureza dos mercados e canais de distribuição, 

os investimentos necessários e produtos derivados com extensão do ciclo de vida da 

plataforma. 

A figura 2.1 expõe a estratégia de inovação de Clark e Whellwrith (1993). 
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    Figura 2-1 - Estratégia de inovação de Clark e Whellright (1993) (Adptado de Clark e Whellright (1993) 

Segundo Slack et al (1997) depois de estabelecer as estratégias a serem seguidas, é 

necessário voltar-se para o processo de gerenciamento dessas estratégias nesse sentido ele é 

composto por decisões provenientes por áreas técnicas, econômicas e de mercado. 

Considerando essa estrutura de decisão, à medida que o tempo avança no 

desenvolvimento do projeto diminui a incerteza. Esse tipo de processo é chamado de funil 

onde é estabelecido: geração e revisão das alternativas; seqüência de decisões criticas e 

determinação da natureza da tomada de decisão, que inclui quem está envolvido no processo e 

os critérios utilizados. 

 

Figura 2-2 - Funil de desenvolvimento de novos produtos (Takashi e Takashi (2007)) 
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Dado que a estrutura de decisão apresenta uma grande variabilidade dependendo do 

modelo de inovação utilizado, apresenta-se o modelo de decisão em um funil desenvolvido no 

modelo de Clark e Whellwrith (1993) para projetos de P&D usado para grandes empresas de 

tecnologia intensiva ( ver figura 2-3). 

Esse modelo encoraja os cientistas e engenheiros responsáveis pelo desenvolvimento 

técnico na previsão na geração e exploração de idéias a serrem aplicadas no produto. 

Nesse sentido, o modelo se baseia na agregação de muitas idéias onde as mesmas são 

consideradas de acordo com sua adequação ao mercado. Assim uma parcela considerável 

dessas idéias, através de um processo de revisão, será descartada à medida que o processo 

avança no tempo.  

A figura 4.3 detalha a construção do funil de desenvolvimento de um projeto de P&D 

com os respectivos filtros que são responsáveis pela filtragem de possíveis idéias.  

 

 

 

Figura 2-3 - Funil de desenvolvimento dirigido para P&D (Takashi e Takashi (2007) 

Nesse caso três filtros são considerados durante o processo de desenvolvimento: 

 Os primeiros filtros são denatureza técnica, focado na viabilidade técnica e 

verificação dos conceitos. 

 Os filtros mais adiantados enfatizam a viabilidade de manufatura. 
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 Os filtros finais enfatizam as preferncias especificas dos consumidores e a 

expectativa de retorno financeiro. 

Na fase de execução, considera-se nesse trabalho a abordagem tradicional. Nesse caso, 

as decisões seguem em fases seqüenciais onde a fase posterior apenas será iniciada quando a 

anterior for finalizada assim as decisões são escolhidas ou reavaliadas de acordo com a 

chagada de novas informações ao sistema. 
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2.2  Opções  

Uma opção é um contrato firmado entre duas partes que dá ao seu comprador o direito, 

mas não a obrigação de negociar uma quantidade fixa de determinado ativo a um preço 

estabelecido em determinada data (BRASIL et al, 2007). 

Nesse contexto, surgem dois tipos de opções, a opção de compra que dá o direito ao seu 

comprador, mas não a obrigação, de comprar um determinado ativo a um preço especificado 

em determinada data, enquanto a opção de venda dá ao seu vendedor o direito, mas não a 

obrigação, de vender um determinado ativo a um preço especificado em uma determinada 

data. 

Dadas as definições acima, o valor de uma opção de compra C é definido como a 

diferença entre o valor futuro esperado do payoff S ( que representa o valor esperado do ativo 

no momento do exercício da opção) e o custo K de se exercer a opção na maturidade. 

No mesmo sentido, o valor de venda da opção P é definido como a diferença entre o 

custo K no momento do contrato e o preço S que o ativo teria na maturidade. 

As formulas abaixo expõe matematicamente as definições acima: 

                                                                                                             Equação 2-1 

 As opções também são classificadas de acordo com o tempo de maturação das mesmas. 

Se as mesmas apresentam uma data de maturação para serem negociadas, elas são chamadas 

de opções européias, já as opções americanas, são aquelas que não possuem uma data 

especificada para sua negociação.                                          

Exitem basicamente duas formas de precificação das opções financeiras o modelo de 

Black e Scholes e o  modelo Binomial a estruturação de ambos os modelos são expostos 

abaixo. 

2.2.1 Precificando as opções financeiras – O modelo de Black e Scholes 

Conforme Hull (2002), no início dos anos de 1970, Fisher Black, Myron Scholes e 

Robert Merton fizeram um notável avanço no que se refere à questão da precificação de 

opções, na qual foram envolvidos estudos sobre o desenvolvimento do modelo Black & 

Scholes. 

O Modelo Black e Scholes leva em consideração essencialmente cinco variáveis: 

Volatilidade (σ); Taxa de juros livre de risco (r); Tempo restante para o exercício da opção 
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(T); Preço do ativo-objeto (S); e Preço ou prêmio da opção (C). Sendo a volatilidade, a 

variável de maior peso na precificação e também a única que não tem-se como mensurar o seu 

valor.  

Na realidade este modelo proposto por Black e Scholes, foi uma tentativa de atingir um 

preço teórico, pois através deste preço teórico, os investidores teriam um parâmetro para 

avaliar se as opções estavam subavaliadas. 

O modelo Black e Scholes é uma ferramenta poderosa quando se quer estimar preços de 

opções de compra e os preços da opção de vendas.  

          Fórmula de Black e Scholes (BRASIL et al, 2007) para obtenção do valor de uma 

opção de compra européia (call) é mostrada na equação 2.2: 

   21 dNXedSNC rt  

                                    
       5,022

1 .5,0ln TTrXSd 
                                   Equação 2-2 

  5,02

12 Tdd   

Onde: 

N(d)= Probabilidade de uma variável aleatória, de distribuição normal padronizada, ser menor 

ou igual a d. 

 

Fórmula de Black & Scholes para obtenção do valor de uma opção de venda européia (put): 

 

   12 dSNdNXeP rt  

 

                               
       5,022

1 .5,0ln TTrXSd 
       Equação 2-3 

  5,02

12 Tdd   

 

A principal vantagem deste modelo é a velocidade, que possibilita calcular um número 

muito grande de preços de opção em um tempo muito curto.  No entanto, este modelo possui 

uma grande limitação, que é não poder ser usado para opções de precificação com um preço 

de exercício estilo americano, uma vez que este modelo só calcula o preço da opção em um 

ponto no tempo, que é na expiração.  
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 O Modelo Black e Scholes, não considera as etapas ao longo do caminho, onde poderia 

haver a possibilidade de exercício antecipado de uma opção americana, o que gera uma 

limitação significativa, a questão de as opções americanas poderem ser exercidas a qualquer 

momento, ao contrário das opções européias que só podem ser exercidas no vencimento. 

No tocante às opções reais, que se comportam com opções americanas há a 

possibilidade de utilização de modelos com base nas árvores de decisão, que é o caso do 

Modelo Binomial apresentado abaixo. 

2.2.2 Precificando as Opções Financeiras – O Modelo Binomial  

De acordo com Leite Filho (2009) e Saito et. al. (2010) a avaliação de opções reais com 

o modelo binomial pode seguir alguns procedimentos, abaixo apresentados: 

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. 

De acordo com Hull (2002), 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: 

   
teu  
 

             
ued

t
1



                                Equação 2-4               

          dudep tr  

 

 

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. 

A figura 2.1 mostra como são definidos esses valores. 

                            

Figura 2-4 – Cálculo dos valores futuro da ação (Adaptado de Leite (2009)) 

C 

u 

d 

)0,( KCuMáxCu 

)0,( KCdMáxCd 
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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 2.2 – Cálculo re 

Fórmula do Modelo Binomial (BRASIL, 2007): 

        2222 11  dppudppu  

   
teu  
                              

                 
ued t 1 

                  Equação 2-5 

      dudep tr  

 

 

Os procedimentos anteriores podem ser facilmente ampliados para o caso de múltiplas 

trajetórias. 

2.3 Opções Reais  

O caso exposto acima constitui o que se chama de opções financeiras. No caso em que 

os projetos dizem respeito a investimento através do fluxo de caixa descontado, essas opções 

são chamadas de opções reais. 

As opções reais se diferenciam dos métodos tradicionais de fluxo de caixa descontado, 

por considerar os riscos e as incertezas que se fazem presentes em determinados projetos. 

Como é o caso dos projetos de investimento em inovação tecnológica, no qual existe uma 

incerteza muito grande, onde investir neste tipo de projeto não é algo barato e o risco de haver 

perdas iniciais é muito grande. As decisões tomadas nessas condições são capazes de 

conseguir responder rapidamente a mudanças inesperadas no mercado, tornando mais flexível 

a decisão do investidor.  

C

u 

p 

1

-p 

r

CdpCup
C

).1(. 


C

d 

Figura 2-5 – Cálculo regressivo do valor da opção (Adaptado de Leite (2009)) 



Capítulo 2                                                                                                                            Base Conceitual 

14 

 

Dixit e Pindyck (1994), definem opção real como a flexibilidade que um gestor possui 

para tomar decisões de investimento. Pois à medida que novas informações surgem, os 

mercados vão sendo modificados e conseqüentemente as incertezas sobre o fluxo de caixa 

diminuem. Este acontecimento faz com que os gestores tenham condições de tomar decisões 

que possam influenciar positivamente o valor final de um projeto. 

A Flexibilidade gerencial foi o ponto forte para que as opções reais se tornassem uma 

ferramenta importante, pois a flexibilidade possibilita ao gestor rever a estratégia inicial tendo 

condições de alterar o plano de investimento, de forma que as perdas sejam minimizadas e os 

retornos esperados maximizados. Algumas das razões para o grande avanço dessa 

metodologia segundo (COPELAND e ANTIKAROV, 2001) são: 

 A existência de fontes múltiplas de incerteza, o que antes era apenas uma única 

fonte. 

 O aumento no uso dos computadores pessoais e na velocidade de seu 

processamento o que favorece o processo de simulação. 

 As fontes de incerteza não necessariamente têm preço de mercado, o que não 

ocorria antigamente. 

SAITO (2010) afirma que as “Opções reais permitem gerenciar, caracterizar e 

comunicar o valor estratégico do projeto de investimento, capacitando os gestores a pensarem 

de maneira mais clara e objetiva, quando se trata de investimento de alto risco, evitando que 

decisões errôneas sejam tomadas e ao mesmo tempo trazendo para a empresa a oportunidade 

de gerar lucro, tornando-se para muitos ferramenta estratégica, que faz com que a empresa 

invista em inovação tecnológica no momento adequado”. 

Conforme a figura 2.6, observa-se que a flexibilidade tem maior valor quando há uma 

grande probabilidade de obter novas informações ao longo do tempo e quando for maior a 

capacidade de reação da gerência a estas novas informações. Ademais, quando o VPL sem 

flexibilidade estiver próximo de zero, o que representa flexibilidade de alto valor. 
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Figura 2-6 - Quando a flexibilidade gerencial é valiosa ( Copeland & Antikarov (2001) ) 

Quando se considera as opções reais, ao invés das opções financeiras, em relação à 

flexibilidade, a literatura identifica diferentes tipos opções (COPELAND e ANTIKAROV, 

2001): 

 Opção de postergar – Nesse tipo de opção, o investidor adia o investimento 

em determinado projeto para um cenário mais favorável. 

 Opção de expandir – Nesse caso o investidor pode expandir sua cota de 

participação no projeto dependendo do desenpenho do mesmo. 

 Opção de contrair – Diferentemente do caso de se expandir, esse tipo de 

opção permite ao investidor diminuir a cota de participação no investimento. 

 Opção de abandonar – Dá a oportunidade ao investidor de cessar o 

investimento quando o valor esperado do projeto não supera os custos fixos. 

A formula de Black e Scholes usada para precificar as opções financeiras européias 

como mostrado na seção anterior pode não ser, em muitos casos, a formula correta para 

avaliar uma série de opções reais uma vez que o ativo real não segue o comportamento 

estocástico de um ativo financeiro.  

Por sua vez, o não uso dessa formula não significa que essa teoria é impraticável ou 

incorreta existindo outros modelos que podem se ajustar melhor ao caso das opções reais. O 

modelo de Black e Scholes assume que as opções assumem em torno de retornos futuros uma 

distribuição log-normal. Em um tempo contínuo, esse tipo de abordagem funciona bem em 

torno do mercado financeiro que segue o movimento estocástico adequado a esse modelo. 

As opções financeiras estão disponíveis em determinado grupo de ativos como mercado 

de ações, títulos do governo, metais preciosos, cambio e contratos futuros, enquanto as opções  

reais lidam com investimento de capital, decisões de investimento e transações financeiras. 
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Como discutido acima, apesar da diferença nos alvos de aplicação, as duas abordagens 

apresentam como semelhanças (BRACH, 2003): 

 Irreversibilidade; 

 Investmento sob incerteza; 

 A flexibilidade; 

No entanto, as diferenças se sobrepõem em muito as semelhanças. Abaixo seguem 

algumas das diferenças que evidenciam a dificuldade para o uso das formulas tradicionais 

(BRACH, 2003):  

  As decisões, no caso das opções reais, devem ser tomadas mesmo que a 

incerteza não seja plenamente resolvida. Em contraste, no tempo de exercício 

das opções financeiras, todas as variáveis requeridas para tomada de decisão são 

conhecidas. 

  O investidor, durante o ciclo de vida da opção, mantém uma atuação passiva 

enquanto no caso das opções reais o investidor tem flexibilidade e capacidade 

bem como a obrigação para impactar no movimento do ativo durante o seu ciclo 

de vida diminuindo dessa forma o risco de perda do projeto. 

  Em relação ao tempo, nas opções financeiras, se conhece com precisão o tempo 

de maturação da opção, o mesmo não acontece com as opções reais. Como 

exemplo, não se pode determinar com precisão quanto tempo um 

desenvolvimento de um protótipo levará, ou ainda, qual melhor momento para 

entrar em um mercado de forma competitiva. 

 O valor das opções financeiras e reais respondem diferente a certo parâmetros. 

No caso da opção financeira, o aumento no tempo de maturação aumenta o valor 

da opção. Considerando o caso da opção real, dependerá se a opção é de 

propriedade única ou se a mesma é compartilhada no primeiro caso o valor do 

tempo aumenta o valor da opção, no segundo caso, ocorre o caso contrário. 

 Quanto à volatilidade, o valor das opções financeiras aumenta à medida que a 

volatilidade aumenta em relação às opções reais a volatilidade de mercado 

também aumenta o valor da opção. Entretanto, se o fator principal da ação 

deriva de outras estratégias que não a de mercado nesse caso o valor da opção 

pode diminuir de acordo com o aumento da volatilidade de mercado (SMITH E 
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TRIGEORGIS, 2001). Aumento na volatilidade técnica também deve diminuir o 

valor da opção. Ver (HUCZERMIER e LOCK, 1999). 

 De acordo com Chorn e Sharna (1999), no mundo real, o valor da opção pode 

ser definido como a diferença entre o valor máximo definido por um 

investimento inflexível. Para as opções financeiras o preço em exercício e o 

custo são fixos não havendo problema na definição da opção. No caso das 

opções reais, a existência de incerteza em relação a essas variáveis dificulta o 

estabelecimento desse valor que depende se o fluxo de caixa e a opção estão 

correlacionados. 

Apresentadas as diferenças acima, é um risco, quando não errado, o uso da formula de 

Black e Scholes para precificação das opções reais. Uma recente pesquisa, apresentada por 

Triants e Boristan (2001), sobre o uso das opções reais expõe que as diferenças entre as duas 

abordagens são conhecidas nas indústrias. A pesquisa mostrou que a maioria das empresas 

pesquisadas, quando se trata da analise do ativo por meio das opções reais, evita o uso da 

formula de Black-Scholes, amparadas em sua maioria, nas seguintes razões: 

 A consideração que o retorno de um ativo real segue uma distribuição log-

normal não é aplicável para maioria dos ativos reais. 

 Opções Reais, em relação ao tempo, não se comportam como as opções 

financeiras com uma data de maturação determinada. 

 A formula de Black-Scholes é vista, pelos gerentes administrativos do projeto, 

como uma caixa preta o que os impedem de entender como o valor do projeto é 

gerado. Determinar o valor da volatilidade é um desafio, quando não é 

impossivel. 

Resumindo, para maioria das aplicações e pelas razões especificadas acima o método 

utilizado para determinar o modelo de precificação pode variar bastante quando se considera 

as opções reais. 

2.4 Elicitação da Probabilidade Subjetiva 

A elicitação consiste na determinação, através da extração do conhecimento de 

especialistas acerca de uma ou mais variáveis aleatórias, em uma distribuição de 

probabilidade (O’ HAGAN , 2006). No contexto da estatística Bayesiana, a elicitação é usada 

para determinação de uma distribuição a priori que juntamente com o teorema de Bayes e a 
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presença de novas informações gera uma distribuição a posteriori. No entanto, existem outros 

contextos onde é necessário o uso da elicitação do especialista. 

Uma parte considerável da literatura se concentra na elicitação acerca de variáveis cuja 

inferência não pode ser feita pela inexistência de dados. Um exemplo básico que pode ser 

citado nesse sentido é a determinação do tempo de duração de atividades associada a projetos 

na técnica conhecida como PERT. 

De maneira geral, existem dois elementos envolvidos no processo de elicitação: o 

especialista  e o analista. O analista auxilia o especialista na tradução de seu conhecimento em 

uma distribuição de probabilidade dessa forma a presença desse elemento é importante 

principalmente no caso onde o especialista não possui um conhecimento estatístico básico 

apropriado (O’ HAGAN , 2006).  

Segundo O’Hagan (2005), alguns aspectos devem ser levados em consideração pelo 

analista  no momento da elicitação que se ajusta a qualquer protocolo: 

 Qualquer interesse financeiro ou pessoal que o especialista tenha no processo de 

elicitação deve ser declarado. 

 É importante o treinamento dos especialistas em relação aos conceitos básicos 

que envolvem a teoria da probabilidade. 

 Deve ser mantido um registro de gravação do processo de elicitação. Esse 

registro contém as perguntas feitas pelo facilitador juntamente com as respostas 

dadas pelo especialista. 

Além de aspectos importantes a serem tomados no protocolo de elicitação, outro 

aspecto importante com um grande espaço de pesquisa a ser explorado é o aspecto 

psicológico no processo de elicitação. Existe uma serie de trabalhos que expõe as dificuldades 

que as pessoas podem enfrentar nesse processo. Esse campo de estudo é chamado de 

psicologia cognitiva que estuda basicamente como indivíduos se comportam no momento da 

tomada de decisão.  

Como alguns desses fenômenos podemos citar ( SOUSA , 2005): 

 Efeitos de representatividade; 

 As expectativas passivas e ativas, permanentes e transitórias; 

 A percepção do conceito de probabilidade; 
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 Os viesses de imaginabilidade; 

 A correlação de eventos conjuntivos e disjuntivos; 

 O entendimento dos enunciados do questionário; 

A elicitação pode tomar dois caminhos possíveis: o primeiro trata de elicitações simples 

como média, variância e moda etc. O segundo tipo trata de ajustar o conhecimento do 

especialista a uma distribuição de probabilidade que representa a incerteza do especialista em 

relação à variável em estudo. 

Na linha da distribuição de probabilidade, de acordo com O’Hagan (2006), o analista 

responsável pela elicitação pode seguir dois caminhos para determinar qual distribuição 

melhor se ajusta aos pontos elicitados ele pode simplesmente ajustar uma curva que melhor se 

aproxime dos pontos obtidos respeitando os axiomas da probabilidade, ou ainda, pode 

também optar para o ajuste a uma curva pertencente a uma família de distribuição de 

probabilidade paramétrica o que tornaria o trabalho mais fácil, pois dessa forma tem-se 

apenas que determinar os parâmetros da distribuição que melhor se ajusta aos pontos 

elicitados. 

Ainda sob a ótica de O’Hagan (2006), o uso de uma família de distribuição paramétrica 

é o mais indicado quando se deseja utilizar uma distribuição a priori com dados adicionais em 

uma analise bayesiana. Essas densidades de probabilidades são escolhidas por apresentarem 

famílias conjugada o que facilita analise subseqüente quando os dados passam a ser 

disponíveis. Outra vantagem que essas famílias oferecem é que elas podem representar uma 

variedade de opiniões de especialistas à medida que seus parâmetros são variados. 

2.4.1 Determinação de Probabilidades 

Esse método recai na determinação, através do auxílio de especialistas, da probabilidade 

de ocorrência de um determinado evento. Geralmente, o método de elicitação é bastante 

simples envolvendo apenas o uso de perguntas diretas como exemplo: Qual a sua 

probabilidade para que esse evento ocorra? Obviamente, tal método não ajuda aos 

especialistas principalmente a avaliar adequadamente suas probabilidades e o conhecimento 

acerca do processo sobre o qual recai a elicitação. 

Os métodos utilizados para essa determinação são divididos em dois tipos de métodos: 

Métodos baseados em jogos ou métodos baseados em escala de probabilidade ( Clemen e 

Reilly, 2001 ; Renooij, 2001). Os métodos baseados em jogos, geralmente, faz uso da 
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comparação de um evento em que o ganho é certo e outro evento onde existe incerteza em 

relação ao ganho. Esses métodos, para estabelecimento do resultado, requerem que os 

especilistas sejam indiferentes à dois tipos de eventos. 

Abaixo segue a listagem de alguns desses métodos com o respectivo resumo. 

 Disco de probabilidade – Esse método divide um disco em dois setores, sendo 

o anglo de divisão dessa separação variável. Nesse sentido o ponteiro do disco é 

variado até que o especialista seja indiferente entre os dois eventos que a 

separação representa. 

 Loterias – Nesse caso o especialista é submetido as dois prêmios com diferentes 

payoffs. Ao especialista, deve ser perguntado acerca de sua preferência quando a 

probabilidade de ganho de um prêmio é p e do outro prêmio 1-p. 

 Método do equivalente certo – Nesse método é submetido a dois tipos de 

loterias. Em uma loteria existem dois payoffs como no caso das loterias um com 

probabilidade p e outro com probabilidade 1-p. O outro prêmio é representado 

por um ganho certo x não conhecido. O facilidador deve variar o valor de x até 

que o especialista seja indiferente entre o ganho certo e as duas loterias. 

Os métodos vistos acima são limitados a escolhas binárias. O método da probabilidade 

em escala por sua vez consiste em sua forma mais simple em uma escala linear entre 0 e 1 

onde é requerido do especialista que marque o ponto na escala onde ele acredita que a 

probabilidade reside. 

2.4.2 Elicitação de Distribuição de Probabilidades 

Os métodos descrito acima consideram a elictação acerca de apenas uma variável. 

Considerando a elicitação de uma distribuição de probabilidade , o primeriro trabalho ocorre 

na década de 60 com Winkler (1967). Nesse trabalho Winkler apresenta 4 diferentes métodos 

de elicitação. 

O primeiro método apresentado é o método da Proporção Aleatória Equivalente (PAE). 

Esse método requer do especialista estimativas tanto da proporção como do tamanho da 

populção na qual o especialista basea sua estimativa acerca da proporção. O outro método 

nessa linha é Amostragem Hipotética Futura (AHF) que também é baseado na estimativa de 

uma proporção. Esse método apresenta como diferencial em relação ao método anterior o fato 
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de o especialista ter a capacidade de revisar sua proporção a partir de amostras hipotéticas 

tiradas da população. 

Os dois métodos descritos acima são chamados métodos indiretos pois as distribuiçõa 

que serão utilizadas posteriormente não são claras ao especialista no momento da elicitação. 

O terceiro método é conhecido método da Função Distribuição Cumulativa (FDC) nesse 

método é dado ao especialista uma probabilidade p, em seguida, o especilista deve estimar 

uma valor no qual ele acredite que o valor real tem porbabilidade p de ser menor que valor 

estimado. 

O quarto método, e ultimo, é conhecido na literatura como o método da Função 

Densidade de Probabilidade (FDP).  Nesse método é primeiramente elicitada a moda do 

especialista. A partir da moda intervalos são definidos e o especialista então deve atribuir 

probabilidades a esses intervalos. Depois da elicitação desses pontos, é determinada a curva 

que melhor se ajusta a esses pontos. 

2.5  Gestão do Risco 

2.5.1 Conceituação de Risco 

Antes de analisar as diferentes mensurações de risco desenvolvidas ao longo da história 

vamos passar para uma analise dos diferentes conceitos de risco. Inicia-se com a exploração 

de conceitos importantes como risco e incerteza. Na teoria da decisão clássica, o risco é 

definido como valor esperado da função perda sendo a perda o negativo da utilidade.  

No inicio da década de 20, Knight (1921) conceitua o risco como a incerteza 

quantificável. No entender de alguns autores,  o risco pode ser visto como a variação de 

resultados inseperados. Holton (2004) por sua vez defende a existência dois farores para 

configurara o risco. O primeiro é a incerteza acerca dos prováveis resultados devem 

apresentar relevância em termos de utilidade, ou seja, a presença da incerteza e a relevância 

em termos de utilidade. 

Dado que a noção de risco encontra-se espalhada em diversas áreas do conhecimento 

isso faz que ele seja incorporado em várias disciplinas como a industria de seguros, a 

engenharia, a teoria das carteiras. De acordo com diferentes vertentes surge a necessidade as 

diferentes definiçoes (DAMODARAN, 2009): 

 Risco X Probabilidade – Algumas definiçôes expõe o risco apenas como a 

probabilidade de ocorrência de um determinado evento. Outras definições mais 
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abrangentes associam a probabilidade ao evento considerado, como exemplo 

uma catastrofe natural a qual geralmente se associa uma probabilidade pequena 

no entanto é considerado um evento de alto risco. 

 Risco X Ameaça – Nesse caso, a ameaça é definida como um evento negativo 

com baixa probabilidade de ocorrência na qual os especialistas tem dificuldade 

de estimar a probabilidade. Em contraste, o risco é visto como um evento onde 

existe informações suficientes para mensurar as probabilidades de ocorrência. 

 Todos Resultado X Resultados Negativos – Algumas formas de avaliação de 

risco se concentram apenas em cenários negativos, enquanto abordagem mais 

gerais tratam qualquer variabilidade como risco. 

Não é ambição desse trabalho conceituar risco, mas apenas apresentar algumas das 

definições para o risco. 

2.5.2 Mensuração do Risco 

 Existem diferentes modos para mensurar o risco de projetos. Alguns desses métodos 

são resumidos abaixo (MUN, 2010): 

 Probabilidade de ocorrência – Essa abordagem é simples mas efetiva. Ela é 

geralmente amparada no valor esperado do projeto. Nesse caso, o investidor se 

depara com payoofs com diferentes probabilidades de ocorrência. 

 Desvio padrão e Variância – Representa a medida média que cada ponto da 

amostra desvia do valor médio da população. É tido como o método mais 

popular para mensurar o risco. Um desvio padrão alto significa uma distribuição 

mais espalhada e por conta disso maior risco. 

 Semi – desvio padrão – Essa medida apenas mensura o desvio padrão da 

região de perda da população ignorando a região de ganho. Dessa forma é 

computado apenas o desvio padrão dos valores abaixo da média ou de um 

limiar especificado. 

 Volatilidade – É uma medida de dificil conceito mas em resumo pode ser 

definida como a medida de incerteza e risco. Apesar dessa dificuldade de 

mensurá-la, é vista como uma ferramenta poderosa, pois incorpora várias fontes 

de incerteza em um unico valor. 
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 Beta – É uma medida comum na área de finanças. Pode ser definido como a 

medida do risco sistemático do ativo financeiro. Esse conceito deriva do CAPM 

(Capital Asset Price Model) onde um valor alto de Beta significa um alto risco. 

 Value at Risk – Desenvolvido pelo J.P Morgam na década de 90 e adotado por 

vários bancos ao redor do mundo. Esse método mede o motante de capital em 

risco mantido em determinado período com uma particular probabilidade de 

perda. Essa métrica pode então ser adaptada para projetos considerando as 

perdas sofridas com uma determinada probabilidade considerando o ciclo de 

vida do projeto. 

Nesse trabalho é utilizado como métricas para mensuração do risco o desvio padrão de 

mercado e Var. O primeiro é utilizado com o objetivo de quantificar a dispersão do valor do 

projeto em trono da média o segundo tem o objetivo de visualizar a perda do projeto com 

determinado nível de significância durante determinado período de tempo. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Modelos de Otimização para DNP 

A literatura corrente é rica em trabalho sobre a incerteza atrelada ao desenvolvimento de 

novos produtos. 

O trabalho de Santiago e Bifano (2005) mostra um estudo de caso sobre o 

desenvolvimento de um novo produto considerando uma abordagem multidimensional. Esse 

modelo combina duas variáveis para gerar um payoff do produto quando o mesmo é lançado 

mercado. As probabilidades de transição estimada em relação às duas variáveis são pontuais. 

Lock e Kerstin (2001) em seu modelo mostra a vantagem no uso de árvores de decisão 

em relação aos modelos usados no mercado financeiro na análise de um projeto P&D onde o 

seu modelo também considera estimativas pontuais em relação à probabilidade de sucesso. 

O artigo de Rogers (2002) apresenta um modelo de otimização estocástica usando a 

abordagem das opções reais para formação de um portfólio voltado para indústria 

farmacêutica onde a flexibilidade do modelo está presente no uso das opções continua e 

abandonar o projeto. Os autores focam na incerteza técnica e de mercado mostrando que 

quanto maior o risco ao qual o projeto está exposto maior o valor mínimo de mercado 

necessário para que a opção continuar seja escolhida. 

Child e Triants (1999) apresentam um modelo para avaliar projetos de P&D sendo esse 

modelo capaz de gerar uma política ótima. 

No trabalho de Bode (2008), os autores argumentam que o risco associado às 

probabilidades relacionados ao DNP por serem subjetivos estão sujeitos a problemas de 

natureza psicológica. Segundo os autores é impossível a aplicação de modelos de otimização 

sendo a solução encontrada para contornar as restrições dos modelos de otimização um 

método baseado na dominância estocástica.     

3.2  A Elicitação da Distribuição Beta  

A função densidade de probabilidade da distribuição Beta é dada pela seguinte função: 

                                                  
 

      
                                                                Equação 3-1 
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                                          Onde         
        

      
                                                                   Equação 3-2 

     representa a função Gama                
 

 
 se x é um numero inteiro então 

             

O trabalho de Hughes e Madden (2002) expõe alguns métodos que os autores 

encontraram em sua pesquisa tratando da elicitação dos parâmetros alfa e beta da distribuição. 

Oito desses métodos são discutidos abaixo: 

 O método de Fox (1966) – Nesse método, primeiramente, é elicitado do 

especialista o valor da moda m. Em seguida, o especialista deve apontar o valor 

da probabilidade subjetiva p  do valor real da variavél em estudo ser 

encontrado no seguinte intervalo (m-k.m , m+k.m) onde 0<k<1. O valor de k é 

dado ao especialista pelo facilitador. O facilitador irá então determinar os 

valores dos parâmetros da distribuição Beta através das duas equação abaixo: 

                                                                                
   

     
                                                    Equação 3-3 

                                                                         
            

      
  

    

    
                                 Equação 3-4 

 O método de Gross (1971) – Esse método requer que o especialista aponte um 

valor médio m para probabilidade de sucesso do evento e um valor de 

probabilidade p tal qual o valor real da variável em estudo caia no seguinte 

intervalo (0,km) onde 0<k<1. Os parâmetros são determinados através da 

ressolução das duas equações abaixo: 

                                                                          
 

   
                                                            Equação 3-5 

                                                                 
            

      
  

  

 
                                            Equação 3-6 

 Método um de Duran e Booker (1988) – Nesse método, ao contrário dos dois 

anteriores, é dado a priori o valor de uma probabilidade p. O especialista então 

deve estimar o valor K de tal forma que o valor verdadeiro da variável em 

estudo seja encontrada com a probabilidade a priori no seguinte intervalo (0 , 

K). As equações para determinação de K segue o mesmo raciocínio das 

equações 3-5 e 3-6. 



Capítulo 3                                                                                                                    Revisão da Literatura 

26 

 

 Método um de Weiler (1965) – Esse método usa o raciocínio idêntico ao 

método de Gross. A diferença reside apenas na determinação do intervalo que 

passa a ser (2m ,1). 

 Método dois de Weiler (1965) – Ao especialista, é apresentado a priori uma 

probabilidade p então o especilista deve estimar dois valores K1 e K2, com 

K1<K2 de forma que p será a probabilidade de encontrar o valor verdadeiro da 

variável em estudo nos seguintes interválos (0 ,K1) e (0 ,K2).  

                                                                             
            

      
  

  

 
                                  Equação 3-7 

                                                                            
            

      
  

  

 
                              Equação 3-8                         

 O método dois de Duran e Booker (1988) – Mais uma vez a elicitação recai em 

dois intervalos (0 , K1) e (0 , K2), no entanto, as probabilidades são diferentes 

sendo p1 para o primeiro intervalo e p2 para o segundo intervalo 

respectivamente. 

 O método um de Pham – Gia et al (1992) – Esse método requer duas 

estimativas a primeira em relação a média m da variavel em estudo a segunda 

diz respeito ao desvio padrão absoluto em torno da média    das equações em 

seguida deve-se resolver a equação 3-5 e a equação 3-9 abaixo.                                                                   

                                                  
   

 

 
          

  
 
      

         
 

 
     

                                                      Equação 3-9 

 O método dois de Pham – Gia et al (1992) – A diferença em relação ao método 

anterior recai na estimação da mediana M ao invés da média.  

                                                       
            

      
  

 

 
                                                        Equação 3-10 

                                                             
         

           
                                                              Equação 3-11 

Seguindo uma metodologia diferente das apresentadas acima, apresenta-se a técnica de 

elicitação usado no trabalho de O´hagan (1998) onde é elicitado uma distribuição beta de um 

grupo de especialista através do método FDP. O método apresenta como vantagem a 

facilidade no ajuste dos pontos elicitados e escolha da distribuição Beta para o ajuste dos 

pontos. 
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O primeiro passo consiste em determinar limite superior e o limite inferior que 

denotaremos de S e I respectivamente. A escolha desse intervalo recai porque as variáveis em 

estudo são limitadas, Deve-se então, antes de proceder para o próximo passo, questionar os 

especialistas sobre o consenso acerca do intervalo. 

Em seguida, grupo deve determinar a moda da variável em discussão que denotaremos 

por E, cujo valor o grupo deve concordar como mais provável. Por ultimo, é pedido aos 

especialistas que indiquem as cinco probabilidades associadas aos seguintes intervalos: 

            

                     
   

 
  

                  
   

 
    

                     
    

 
  

                  
    

 
    

Essa escolha dos intervalos foi feita para evitar que os especialistas tivessem acesso a 

pequenas probabilidades (ver Tversky (1974) e Alpert e Raiffa (1982)). 

Com a determinação das probabilidades acima, podemos determinar outras seis 

probabilidades associadas aos seguintes intervalos: 

         
   

 
     

     
   

 
   

    

 
        

     
    

 
            

         
    

 
          

     
    

 
   

   

 
        

     
   

 
         

 

O passo final consiste na escolha de uma distribuição paramétrica que melhor se ajuste 

as seis probabilidades acima definidas. A escolha do autor recaiu sobre a distribuição Beta, 

pois essa distribuição apresenta uma grande variabilidade se ajustando bem a diferentes tipos 
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de dados e possui uma família conjugada de probabilidade. Como analise final, a distribuição 

beta é mostrada aos especialistas como feedback onde os especialistas devem entrar em 

consenso sobre se a distribuição representa com certa exatidão o conhecimento dos 

especialistas.
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4. ESTRUTURAÇÃO DO MODELO  

Nesse capítulo, é proposto um modelo que incorpora a elicitação da probabilidade de 

sucesso de um projeto ao modelo de opções reais. Através de dados empíricos, o 

comportamento do modelo é contrastado em relação ao modelo de Huchzermeir e Loch 

(2001). 

4.1 O Modelo de opções reais para o Desenvolvimento de Novos Produtos 

O artigo de Huchzermeir e Loch (2001) apresenta um modelo instrutivo onde o valor da 

flexibilidade do projeto V está associado a cinco fontes de incerteza: Desempenho do produto, 

payoff (ganho de mercado), custo, tempo de duração do projeto e requerimento de mercado. 

Para efeito didático com o objetivo de diminuir a dificuldade na analise, considera-se nesse 

trabalho o custo e tempo de duração como determinísticos. 

Como novidade além das opções tradicionais de abandonar ou continuar o projeto, os 

autores adicionam a opção melhoria que consiste em um adicional fixo na variável 

desempenho do projeto. Esse adicional também representa um custo extra no projeto além do 

custo fixo especificado para cada fase do projeto representando uma alocação adicional de 

recursos como aumento da mão de obra especializada ou aumento das instalações, etc. 

Dado que o modelo trata de projetos multi-fase, o projeto é dividido em N fases 

seqüenciais onde variável tempo assume os seguintes valores discretos t = 1; 2; ...; N. Em 

cada fase é feita a revisão do projeto onde se escolhe a política que otimize o seu valor. Tem-

se o seguinte conjunto que representa o conjunto controle do projeto 

                                   . 

A variável desempenho i representa o diferencial do produto. Essa variável representa 

uma característica que distingue o produto dos demais concorrentes. Como exemplo pode-se 

citar o caso do computador onde a variável escolhida poderia ser a velocidade de 

processamento da CPU. O modelo considera que a cada transição essa variável possui q 

possibilidades de transição de estados cada uma com probabilidade p/q, onde p representa a 

probabilidade em se ter um avanço positivo na variável desempenho. Considere a transição do 

estado de desenvolvimento de i para o estado de desenvolvimento j temos então seguintes 

probabilidades de transição de estado: 
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                      Equação 4-1   

Dessa forma se p>0,5 tem-se uma chance maior de um avanço positivo na variável 

desempenho, sendo essa probabilidade distribuída igualmente entre as q possibilidades entre a 

variável em estudo. Para visualizar melhor o que representa a probabilidade de transição 

acima considere como exemplo a figura abaixo considerando um projeto hipotético com q=1 

e N=5. 

 

Figura 4-1-Árvore binomial gerada com q=1 ( Elaboração própria) 

A equação de transição acima representa o caso em que a flexibilidade gerencial apenas 

considera a opção de continuar ou abandonar o projeto para a opção investir no projeto 

considera-se um adicional “I” que acrescenta um valor fixo a variável desempenho do projeto. 

A nova probabilidade de transição de estado é mostrada abaixo: 

     

 

 
           

 

 
        

 

 
 

   

 
            

 

 
        

 

 
 

                                                   

                                                                   Equação 4-2 

O avanço de q/2 nas duas equações de transição acima é apenas ilustrativo esse 

deslocamento pode assumir qualquer valor que depende exclusivamente da opinião dos 

especialistas podendo ser, inclusive, variável a cada transição de estado. 

A figura do deslocamento da desempenho do projeto, considerando a nova opção de se 

investir no projeto, é vista na figura 4.2: 
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Figura 4-2 - Avanço da variável desempenho ao longo do tempo ( Elaboração própria ) 

Tem-se então analise da função Payoff Π(i) que representa o ganho esperado de 

mercado juntamente com o variável requerimento de mercado D já que, de acordo com 

Huchzermeir e Loch (2001), essas duas variáveis de mercado estão co-relacionadas. O 

requerimento de mercado pode ser visto como a fração de consumidores que aprovam o 

produto quando esse assume um determinado nível de desempenho i. Seguindo o artigo de 

Kalyonaram e Krishan (1997), o modelo considera essa variável tem uma distribuição normal 

com média d e desvio padrão σ quando a analise é feita sob a ótica de mercado. 

A função Payoff de mercado é interpretada da seguinte forma, se o requerimento de 

mercado for superado (i>D), a função terá um valor máximo M, caso contrário, terá um valor 

mínimo m (i<D), logo o resultado da função payoff é expresso pela seguinte equação: 

                                                                                                         Equação 4-3 

Onde f(i) representa a função densidade de probabilidade da variável requerimento de 

mercado. A função Payoff é obtida quando o produto é lançado no mercado, ou seja, apenas 

se conhece a função no lançamento do produto. A figura abaixo representa a variação da 

função payoof em função da performance do produto atingida: 
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Figura 4-3 - Payoff em função da performance (Adaptado de Huczermier e Lock (2001) ) 

Pode-se então através de estudos de mercado ou opinião de especialistas determinar, a 

priori o desvio padrão e a média do requerimento de mercado.  

E por ultimo tem-se a formulação do custo Ct em cada etapa do projeto: 

       
                      
                      

                        
                                                                                      Equação 4-4 

Onde    representa um custo adicional quando a opção melhorar é escolhida. 

O modelo de decisão seqüencial é então resolvido por meio da programação dinâmica 

estocástica usando o principio de Bellmans. 

No lançamento do produto no mercado em t=N+1, tem-se o seguinte valor para o 

projeto definido pelo payoff  atingido no lançamento do produto: 
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Os demais valores do projeto, para t=(N, N-1,...,2,1), são definidos através do princípio 

de Bellmans: 

      

 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                              

                   
     

 
    

         
 
   

      

 

   

               

                  
     

 
               

 
     

      
  

 

   

  

O valor de R nas fórmulas acima representa a taxa de desconto do projeto. 

4.2 Apresentação do Modelo  

A exposição à incerteza de mercado pode ser explorada através de estudos de mercado 

ou opinião de gerentes etc. No entanto, a determinação da incerteza endógena do projeto é 

extraída do corpo técnico diretamente envolvido com o projeto, logo inicialmente se detém 

um grau elevado de incerteza em relação à performance do produto a medida que o projeto 

avança esse grau diminui. 

As estimativas usadas para definir a probabilidade de sucesso ao longo da árvore de 

decisão do projeto mostrado na figura 4.2 são pontuais. Dado ao caráter pontual, não se 

consegue visualizar a variabilidade do especialista em torno dessa estimativa pontual. Com o 

objetivo de enriquecer o nível de informação a cerca do projeto, considera-se nesse trabalho a 

probabilidade de sucesso ao longo do projeto como sendo uma variável aleatória seguindo 

uma distribuição paramétrica estatística.  

Com esse objetivo segue-se a hipótese de que essa variável aleatória segue uma a 

distribuição Beta, dado que a mesma é usada para representar probabilidade ou proporções e 

apresenta uma grande variabilidade se ajustando bem ao conhecimento dos especialistas.  

Dessa forma, o modelo é a combinação da distribuição Beta, gerada pelo protocolo de 

elicitação do trabalho de O´Hagan (1998), e do modelo de opções reais criado por 

Huchzermeir e Loch (2001). Dado que a distribuição gerada no protocolo de elicitação é 

continua, o modelo é resolvido por meio da simulação Monte Carlo gerando-se dessa forma 

uma distribuição a priori para o valor médio do projeto dada expectativa presente dos 

especialistas. 
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A figura 5.1 mostra o esquemático do modelo. Depois de gerada a distribuição a priori 

do modelo segue-se a mensuração do risco por uma das métricas vistas no capitulo 2.  

 

Figura 4-4 - Modelo proposto (Fonte: Elaboração própria) 

4.3 Análise do Modelo 

Para análise da robustez do modelo, usou-se, para simulação, dados empíricos 

extraídos do artigo de Huczermier e Lock (2001). Os dados utilizados estão contidos abaixo: 

Valor máximo pago pelo mercado quando a expectativa é superada M=280. 

Valor mínimo m=0; 

Média do requerimento de mercado igual d=0; 

Desvio padrão do requerimento de mercado = 2; 

Taxa de desconto do projeto r=8%; 

Probabilidade de sucesso p = 0,5; 

Número de transição de estados N= 6. 

A tabela 4-1 mostra o custo do projeto ao longo do tempo: 
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                       Tabela 4-1 - Custo do projeto ao longo do tempo ( Elabração própria) 

 

Tempo 

Custo 

Continuar 

Custo 

Melhorar 

0 1,0 6,0 

1 2,0 20,0 
2 4,0 25,0 

3 8,0 30,0 

4 20,0 35,0 

5 50,0 45,0 

 

 

Para a simulação do modelo considerou-se o número de interações igual a 10.000 e um 

distribuição beta com parâmetros alfa = 3 e beta = 3, pois se tem como média para 

probabilidade 0,5 o modelo foi simulado com o software Crystall Ball obtendo-se o seguinte 

gráfico para distribuição a priori do valor do projeto: 

 

 

          Figura 4-4 - Distribuição a priori do valor do projeto para Beta(3,3)  (Elaboração própria ) 

Pela figura 4-2, percebe-se primeiramente que a média permanece a mesma quando se 

considera o valor de p determinístico convergido em torno de 56,11 no caso simulado acima e 

56,6 quando se considera o valor de p determinístico igual a 0,5. A vantagem do modelo 

aparece com uma medida adicional para o risco através da mensuração do desvio padrão do 

projeto que no presente caso simulado é 22,31. Observe ainda que a distribuição é truncada 

em 0 isso ocorre porque devido a escolha da política ótima não se admitem valores negativos 

para o valor do projeto.  

Huchzermeir e Loch (2001) analisam em seu trabalho o impacto da flexibilidade por 

meio do uso das opções reais comparando o resultado obtido em seu modelo e o resultado 

quando se considera apenas as opções abandonar e continuar o projeto e o valor presente do 

projeto. No entanto, essa comparação não considera a exposição ao risco. Dessa forma, 



Capítulo 4                                                                                                      Estruturação do Modelo 

36 

 

analisam-se por meio das figuras 4-3 e 4-4, as distribuições a priori para os casos onde se 

considera apenas duas opções de flexibilidade (continuar e abandonar) e o valor presente do 

projeto considerando a mesma distribuição simulada no caso da figura 4-4.  

 

 

Figura 4-5 - Distribuição a priori do VPL do projeto para Beta(3,3)  (Elaboração própria) 

 

 

Figura 4-6 - Distribuição a priori do projeto introduzindo as opções abandonar e continuar        

(Elaboração a própria) 

Percebe-se pela analise dos gráficos 4-5 e 4-6, que o valor médio do projeto diminui 

substancialmente nos casos em que se considera apenas o valor presente do projeto e apenas 

duas opções de controle o que está de acordo com o resultado mostrado por Huhczermier e 

Lock (2001). Em relação ao desvio padrão do projeto, o resultado considerando o VPL 

apresenta a maior dispersão em relação aos três casos analisados. A menor dispersão, é 

apresentada quando se consideram as três opções continuar, abandonar ou melhorar (figura 4-

4) o projeto o caso intermediário está associado à opção que considera as duas opções apenas. 
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O risco do valor do projeto está associado basicamente à incerteza técnica e a incerteza 

de mercado (desvio padrão do requerimento de mercado). Dessa forma devem-se analisar 

cada um dessas fontes de incerteza separadamente. Essas analises são mostradas nas tabelas 

4-2 e 4-3 onde variou-se o desvio padrão de requerimento de mercado e a distribuição que 

representa a incerteza técnica: 

Tabela 4-2 - Comportamento do valor do projeto em função do desvio padrão de mercado 

                                                                             (Elaboração própria) 

Desvio padrão 

Mercado 

Valor   

do             

projeto 

Desvio padrão 

Projeto 

O,5 86,25 15,74 

      1,0 76,26 19,72 
      1,5 65,38 21,41 

2,0 56,87 22,51 

2,5 48,39 22,23 

3,0 42,92 22,40 

 

Tabela 4-3 - Comportamento do valor do projeto em função da                             

incerteza técnica (Elaboração própria). 

Distribuição 

usada 

Valor  

do               

projeto 

Desvio padrão 

       Projeto 

Beta(6,6) 56,53 16,64 
Beta(5,5) 56,10 17,96 

Beta(4,4) 56,44 19,95 

Beta(3,3) 56,11 22,22 

Beta(2,2) 56,11 26,34 

 
 

 

A tabela 4-2 mostra o comportamento do desvio padrão do valor do projeto em relação 

ao desvio padrão do requerimento de mercado quando se mantem os parâmetros constantes 

para p=beta(3,3) e a média de requerimento de mercado igual 0 a medida que a incerteza em 

relação ao mercado diminui espera-se que a incerteza em relação ao valor do projeto diminua. 

Inicialmente, esse comportamento ocorre, no entanto quando o desvio padrão do mercado 

atinge um valor de 2,5 o desvio padrão do projeto passa a inverter o comportamento 

diminuindo seu valor. Em relação ao valor do projeto, o mesmo diminue a medidida que 

desvio padrão do mercado aumenta, pois o aumento no desvio padrão torna mais dificil atingir 

o requerimento de mercado. 
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Quando analisamos o comportamento do risco associado ao valor do projeto em relação 

a probabilidade de sucesso, buscou-se a análise através de distribuições que possuam o 

mesmo valor esperado, mas riscos diferentes através do seu desvio padrão. Esse 

comportramento pode ser observado direto da tabela 4-3, percebe-se que o valor esperado 

para projeto permanece o mesmo, uma vez que os valores espearados das distribuições é o 

mesmo. No entanto, quando voltamos nossa análise para o desvio padrão do projeto, percebe-

se diferenças substanciais nos riscos dos projetos envolvidos como pode ser observado pelos 

riscos associados as distribuições Beta(6,6) e Beta(3,3). Dessa forma, distribuições que 

possuem o mesmo valor esperado terão projetos sujeitos à riscos diferentes. Essas diferenças 

não podem ser captadas pelas árvores de decisão do projeto tradicional onde é feita apenas 

uma inferência pontual. 

A mesma analise feita acima foi feita também em relação aos casos considerando o 

valor presente do projeto e apenas as opções de continuar e abandonar o projeto. Essas 

análises seguem nas tabelas 4-4 a 4-7: 

Tabela 4-4 - Desvio padrão do valor do projeto (VPL) (Elaboração própria). 

Desvio padrão 

de 

Mercado 

Valor 

do 

projeto 

Desvio padrão 

do 

Projeto 

O,5 26,73 50,39 

      1,0 26,80 44,70 

      1,5 26,77 38,57 

2,0 26,77 38,54 

2,5 26,83 32,54 

3,0 27,07 27,93 

 

Tabela 4-5 - VPL do projeto em função da distribuição utilizada (Elaboração 

própria) 

                  Distribuição 

usada 

Valor 

do 

projeto 

                             Desvio padrão 

                       do 

Projeto 

Beta(6,6) 27,29 24,05 

Beta(5,5) 27,45 26,58 

Beta(4,4) 26,85 28,83 

Beta(3,3) 26,84 32,38 

Beta(2,2) 26,78 37,38 
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Tabela 4-6 - Desvio padrão do projeto em função da incerteza de mercado introduzindo a opção 

abandonar (Elaboração própria) 

Desvio padrão 

de 

Mercado 

Valor 

do 

projeto 

Desvio padrão 

do 

Projeto 

O,5 42,86 36,19 

      1,0 39,18 32,13 

      1,5 34,85 29,12 

2,0 32,54 26,05 

2,5 30,79 23,33 
3,0 28,59 21,14 

 

Tabela 4-7 - Comportamento do projeto em função da distribuição   

introduzido a opção abandonar (Elaboração própria) 

                  Distribuição 

usada 

Valor 

do 

projeto 

                             Desvio padrão 

                                        do 

Projeto 

Beta(6,6) 30,44 20,64 
Beta(5,5) 31,22 21,88 

Beta(4,4) 31,08 23,51 

Beta(3,3) 32,20 26,06 

Beta(2,2) 32,60 29,70 

          
 

O comportamento mostado nas tabelas 4-4 a 4-7 evidencia o quanto a consideração  do 

risco técnico impacta diretamente no comportamento do risco do projeto. Pode ser visualizado 

também que a flexibilidade gerencial considerada no contexto das opções reais, ou seja, 

introdução das três opções implica na diminuição do risco associado ao projeto quando 

comprado os três casos.  
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5.  ESTUDO DE CASO 

Para o estudo de caso, foi analisado o projeto de um software de uma empresa 

pernambucana.  

O Projeto analisado foi o desenvolvimento para o mercado de um software de gestão da 

inovação com o objetivo de fornecer suporte às empresas na gestão de idéias, pesquisas e 

portfólio tendo como objetivo principal o incentivo a funcionários, clientes e parceiros a 

contribuírem com a estratégia de inovação da empresa. 

5.1   Definição da Variável Desempenho 

O primeiro passo para avaliação do projeto foi a determinação da variável desempenho 

x. Dado que o produto em análise trata-se de um software. O protocolo usado para extração 

dos parâmetros do modelo pode ser visto no apêndice da dissertação. 

Escolheu-se então como melhor meio para representar o avanço do projeto, uma escala 

subjetiva de 0 a 4 onde cada ponto na escala representa uma característica que é incorporada 

ao projeto. A escala com suas definições é listada abaixo: 

 0 – Nesse ponto, considera-se que o produto não detém nenhuma 

característica que o diferencie dos outros produtos de mercado. 

 1 – Definir a estratégia da empresa: A estratégia será definida em áreas 

prioritárias para geração de ideias. 

 2 -  Registro de ideias e desafios: Na Internet, funcionários e parceiros geram 

ideias e participam de desáfios que são disputas envolvendo as melhores 

soluções para um problema. Comentário e avaliação permitem que todos 

enriqueçam as ideias. 

 3 – Organizar e avaliar as ideias: As ideias seguem um fluxo determinado pela 

organização e são progressivamente detalhadas de acordo com a avaliações. 

Pesquisas podem ser feitas para esclarecer ideias ou obter informações 

relevantes. 

 4 - Mecanismo compensátório: Relatórios e painéis de indicadores permitem 

que o gestor tenha informação valiosa para tomada de decisão e definição de 

estratégias. Medalhas virtuais e prêmios reconhecem e recopensam a 

participação. 
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5.2   Definição do Avanço Binomial do Projeto 

Diferentemente do modelo de Huczermier e Lock (2001), que considera um acréscimo e 

decréscimo ao longo das fases do projeto, o projeto segue apenas um acréscimo positivo de 

uma unidade, caso não tenha havido sucesso, o projeto não sofre acréscimo nenhum 

continuando no mesmo nível obtido na fase anterior. 

Desse modo a transição do projeto considerando a opção continuar e abandonar ao 

longo do tempo segue nas equações 5-1 e 5-2: 

 

      
       

        
                                                                                                                       Equação 5-1 

Onde   

     - Representa a performance do projeto na fase t+1.  

      - Representa a performance do projeto na fase t. 

p    -  Representa a probabilidade de sucesso em cada fase do projeto. 

No caso da opção melhorar ser escolhida, a seguinte equação passa a ser valida:  

               
         

          
                                                                                                                     Equação 5-2 

Onde I representa um adicional quando a opção melhorar é escolhida. Essa variável 

assume, de acordo com o especialista, o valor 1. 

5.3 Definição do Custo do Projeto 

A definição de custo do projeto foi feita de acordo com a dificuldade que cada parte do 

projeto apresenta. Antes da estimativa de custo por fase, estimou-se o investimento inicial, 

que é responsável pela alocação inicial de recurso para o projeto. Tal custo foi orçado em 

10000 reais já o custo por fase é mostrado na tabela 5-1: 

Tabela 5-1 - Custo do projeto ao longo do tempo (Elaboração própria) 

 

Tempo 

Custo 

Continuar 

Custo 

Melhorar 

0 600 - 

1 9000 - 

2 3000 6000 

3 17400 18000 
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De acordo com os especialistas, apenas nas fases 2 e 3 existe a possibilidade de alocar a 

opção melhorar ao projeto o que evidencia um custo adicional como pode ser observado na 

tabela 5-1. O projeto é dividido em quatro fases onde cada fase tem uma duração aproximada 

de 3 meses.  

5.4 O Payoff  & Requerimento de Mercado 

De acordo com os especialistas envolvidos no projeto, os produtos oferecidos no 

mercado regional atualmente são oferecidos apenas no nível 1, ou seja, definem a estratégia 

da empresa, tomou-se então esse valor como média do requerimento de mercado. Dado o 

rápido avanço tecnológico, foi estimado um desvio padrão em torno de 2. 

Os especialistas estimaram como valor máximo para o faturamento do projeto caso o 

requerimento de mercado seja atingido o valor de R$ 85000,00 enquanto o valor mínimo em 

um pior cenário R$ 20000,00. 

5.5 A Taxa de Desconto 

Para taxa de desconto assumiu-se um valor de 6% para cada fase considerada. 

5.6 Elicitação da probabilidade de sucesso do projeto  

A elicitação da probabilidade seguiu, como exposto no capítulo 3, o método de 

O’Hagan (1998). No primeiro passo, foi elicitada a moda de distribuição onde os especialistas 

indicaram como mais provável o valor de 0,64. Após a determinação da moda, os 

especialistas deveriam indicar a probabilidade para que o valor verdadeiro da probabilidade 

de sucesso caia nos seguintes intervalos: 

 

                   

                            

                             

                               

                   

 

Com as probabilidades acima, são gerados as seguintes probabilidades com novos 

intervalos: 
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Depois de geradas as probabilidades com os respectivos intervalos, obteve-se a 

distribuição Beta que melhor se adéqua aos pontos determinados. Usou-se para atingir esse 

objetivo a aproximação pelo método dos mínimos quadrados com a restrição imposta pela 

moda gerada na elicitação. O objetivo do método é extrair os parâmetros alfa e beta que 

melhor aproxime a distribuição. Verificou-se então como a distribuição que melhor se 

aproxima dos pontos como sendo Beta (49,74;24,41). A distribuição pode ser visualizada na 

figura 5-1: 

 

Figura 5-1 - Distribuição Beta elicitada dos especialistas (Elaboração a própria) 

Como primeira analise dos resultados considerou-se uma estimativa pontual para 

probabilidade. A estimativa usada foi a média da distribuição Beta elicitada dos especialistas 

cujo valor é facilmente calculado em função dos parâmetros alfa e beta. O valor obtido como 

média foi 0,67. A tabela 6.2 apresenta o valor presente do projeto considerando às três opções 

de flexibilidade (continuar, abandonar, melhorar) e o valor presente considerando o método 

tradicional. 
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Tabela 5-2 - Valor do projeto com e sem flexibilidade estimativa pontual da probabilidade (Elaboração 

própria) 

 

VPL 

 

Valor 

Com flexibilidade 30409,38 

Sem flexibilidade 19461,03 

 

Considerando a distribuição representada pela figura 5.1, utilizou-se o método de 

simulação Monte Carlo para verificar o risco ao qual o projeto está exposto. Foram feitos dois 

tipos de simulação. A primeira simulação mostrada na figura 5.2 abaixo é relativa ao VPL do 

projeto sem considerar a flexibilidade enquanto a figura 5-3 mostra o VPL do projeto com 

flexibilidade. A tabela 5.3 mostra os respectivos VPLs com os desvios padrões considerando 

o valor do projeto com ou sem flexibilidade. 

   

Figura 5-2 - Distribuição a priori do VPL do projeto sem considerar as opções de flexibilidade 

(Elaboração própria) 
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Figura 5-3 - Distribuição a priori do valor do projeto considerando a flexibilidade (Elaboração própria) 

Tabela 5-3 - VPL e desvio padrão considerando diferentes métodos (Elaboração própria) 

 

Método 

 

VPL 

Desvio 

Padrão 

Traditional 19483,80 1624,97 

Real Option 20409,38 1306,35 

 

 

Pode ser visualizado pelas figuras 5-2 e 5-3, diferentemente do que foi observado no 

capítulo 4 em termo de risco não existe uma diferença acentuada em relação ao desvio padrão, 

ou seja, em termo de desvio padrão os dois métodos estão basicamente expostos ao mesmo 

risco. O mesmo ocorre em relação ao valor esperado do VPL do projeto. 

5.7 Var 

Nessa seção, calculou-se o value at risk (Var) que como exposto no capitulo 2 é a 

ferramenta usada para mensurar o risco na maioria das instituições financeiras. De acordo 

com Rocha Motta et al (2009), pode-se definir o Var como a perda, medida em valores 

monetários, esperada em determinado intervalo, dado um nível crítico de confiança NC que é 

complementar ao nível crítico de significância α. Como exemplo um nível crítico de 

confiança de 95% significa um nível de significância de 5%. 

O calculo do Var apenas está interessado no valor abaixo da média da distribuição, ou 

seja, apenas um lado da distribuição. As tabelas 5-4 e 5-5 apresentam, para os níveis críticos 

de confiança de confiança de 95% e 99%, o valor do Var considerando o VPL com 

flexibilidade e o VPL sem flexibilidade. 
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Tabela 5-4 - Var com nível de significância 95% (Elaboração própria) 

 

VPL 

 

Var 

Com flexibilidade -2306,09 

Sem flexibilidade -2600,64 

  

Tabela 5-5 - Var com nível de significância de 99% (Elaboração própria) 

 

VPL 

 

Var 

Com flexibilidade -3293,06 

Sem flexibilidade -4232,21 

 

5.8   Discussão dos Resultados 

Como observado nos resultados apresentados nas seções anteriores, não existe uma 

diferença significativa entre o uso do VPL ou uso da abordagem das opções reais tanto em 

termos do valor esperado do projeto quanto do desvio padrão ou do Var. Como visto no 

referencial teórico e mostrado no capitulo 2, a diferença entre os dois método aparece quando 

o VPL do projeto se aproxima de 0 o que não acontece no caso específico desse projeto como 

pode ser visualizado na figura 5-2. 

Uma forma de analisar quando a flexibilidade pode e deve ser usada na analise de 

projetos é analisar o projeto em termo da probabilidade de sucesso uma vez que quanto menor 

a probabilidade de sucesso menor o VPL do projeto e, por conseguinte, maior a diferença 

entre o valor do projeto considerando a abordagem com flexibilidade e sem. Essa diferença 

pode ser visualizada na figura 5.4 abaixo.  

     

Figura 5-4 - Diferença entre o valor do projeto com flexibilidade e sem flexibilidade (Elaboração 

própria) 
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 Como pode ser observado na figura 5-4, a diferença entre o valor VPL do projeto com 

flexibilidade e sem flexibilidade aumenta à medida que a probabilidade de sucesso diminui.   
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

6.1 Conclusões 

Nesse trabalho foi proposto um modelo que integra Opções Reais e a elicitação da 

probabilidade subjetiva para analise de projetos de DNP. Durante a simulação observou-se 

que a incerteza de mercado representado pelo desvio padrão do requerimento impacta 

diretamente tanto no valor presente do projeto como no risco do projeto. 

No caso da flexibilidade gerencial, o modelo mostrou que quanto maior o nível de 

flexibilidade menor a exposição ao risco que o projeto está submetido o que demonstra que  

os métodos tradicionais representado pelo VPL por não tratarem com a questão da incerteza 

possuem uma maior exposição ao risco. 

No caso da incerteza técnica, ela também pode ser vista como uma fonte adicional de 

risco quando analisada em uma forma de distribuição de probabilidade. Apesar da incerteza 

técnica não apresentar impacto forte em relação ao risco do projeto, a mesma ainda 

apresentou um certo impacto ao risco ao projeto. Isso foi demonstrado através de distribuições 

que possuem o mesmo valor médio, porém desvios padrões diferentes. 

Nesse trabalho foi apresentada de forma introdutória, a elicitação da probabilidade 

subjetiva assim como algumas técnicas de elicitação da distribuição Beta optando-se pelo 

modelo de O´Hagan (1998) por ser um método de simples compreensão e aplicação em 

relação aos outros métodos vistos na revisão da literatura. 

Na analise do estudo de caso, foi analisado um projeto de um software de gestão da 

inovação onde o fato da distribuição elicitada apresentar como média um valor alto de 

probabilidade e o valor de investimento também alto em relação ao custo do projeto fez com 

que a diferença entre VPL do projeto e o valor do projeto com flexibilidade fosse baixa.  

Como limitação, o modelo considera que a probabilidade de sucesso não se altera 

durante as transições de estados o que do ponto de vista prático tende a ser diferente uma vez 

que à medida que o tempo avança para lançamento do produto, o risco em relação ao projeto 

tende a diminuir. Outro problema a ser observado é o avanço constante na variável 

desempenho do projeto i, pois esse avanço tende apresentar variabilidade à medida que o 

projeto avança no tempo. 
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6.2 Sugestões para Trabalhos Futuros 

Como direcionamento para trabalhos futuros, recomenda-se incorporar a chegada de 

novas informações ao modelo. Esse objetivo pode ser obtido através da estatística Bayesiana 

gerando-se uma distribuição a posteriori do valor do projeto que se adapte ao longo do tempo 

a medida que o projeto avançe. 
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Protocolo de elicitação 

PARTE I 

DEFINIÇÃO DÁ VARIÁVEL QUE CAUSA MAIOR IMPACTO NO PROJETO 

Q1 – Existe alguma variável ou característica (fator crítico de sucesso) do produto que 

o diferencie de produtos semelhantes do mercado? 

1. Sim  2.Não 

Em caso de não poder ser extraído uma variável ou característica que diferencie o 

produto, deve ser criada a variável sucesso onde a mesma sofre o incremento de 1 quando 

ocorre o sucesso ou 0 caso contrário durante cada fase do projeto. Passar pra questão 3.   

 

Q2 – Essa variável pode ser definida como numérica ou subjetiva? 

1. Numérica  2.Subjetiva 

  Em caso de escala subjetiva, criar uma escala discreta de 0 à 5 onde em cada grau     deve 

ser atribuído uma característica a ser atribuída ao produto. 

 

0 – 

 

1 – 

 

2 – 

 

3 – 

 

4 – 

 

5 – 

 

Q3 – No caso da escala numérica, Qual intervalo máximo e mínimo que define o intervalo 

para essa variável? 

 

Máximo___________ 
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Mínimo___________ 

 

PARTE II 

DEFINIÇÃO  DAS VARIAVEIS DE ACORDO COM AS DIFERENTES FASES DO 

PROJETO. 

Q4 – O projeto pode ser dividido em fases? Em caso afirmativo, Quantas? 

1. Sim  2.Não 

Número de Fases____ 

 

Q5 – Na sua opinião, qual o avanço da variável definida em Q1 em cada fase  do projeto? 

Avanço da variável______ 

Q6 – Qual Estimativa para o investimento inicial do projeto?  

I –Investimento inicial_____ 

 

Q7 – Existem investimentos diferenciados durante cada fase do projeto? 

1. Sim  2.Não 

 

Fase / Investimento 

0        ________ 

1        ________ 

2        ________ 

3        ________ 

4        ________ 

5        ________ 

6        ________ 

Obs. Esses valores podem se dados em percentagem de um determinado total.  

 

Q8 – Existe a possibilidade de investimentos adicionais além daqueles que foram 

listados no quesito Q7 dependendo do andamento do projeto? 

1. Sim  2.Não 

 



 Apêndice 

59 

 

Fase / Investimento 

0        ________ 

1        ________ 

2        ________ 

3        ________ 

4        ________ 

5        ________ 

6        ________ 

Obs. Esses valores podem se dados em percentagem de um determinado total.  

 

PARTE III 

Modelagem da incerteza de sucesso ao longo do projeto. 

 

Q9 – Assuma que você possa estimar a probabilidade de sucesso ao longo de cada fase do 

projeto amparado na sua experiência. Qual valor você estimaria como a média do projeto? 

Média(M) _____  

Depois de estimada a média, gerar os seguintes intervalos abaixo: 

             (0,______) 

          
 

 
    (0,_____) 

                  
   

 
    (______,1) 

                    
  

 
  (0,_______) 

                  
  

 
    (______,1)) 

Q10 – Considerando os intervalos gerados no Q9 estime para cada intervalo a probabilidade 

para que o valor real esteja dentro desse intervalo. 

             Intervalo   Probabilidade 

1. (0,______)  ->  _________ 

2. (0,______) -> __________ 

3. (______,1) ->  __________ 

4. (0,______) -> __________ 

5. (______,1) -> __________ 
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PARTE IV 

Levantamento do Payoof de mercado. 

 

Q11 – Considere o seguinte cenário positivo: No momento de lançamento do produto, ele 

supera toda expectativa de mercado. Baseado em sua experiência em outros projetos, qual o 

faturamento máximo que esse produto terá? Considerando agora um cenário negativo onde 

produto não supera a expectativa de mercado estime agora o faturamento mínimo. 

Máximo___________ 

Mínimo___________ 

 

Q12 – Baseado ainda em sua experiência, Qual seria a média para variável desenvolvida em 

Q1 de acordo com a expectativa de mercado. 

Média da expectativa de mercado_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


