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RESUMO 

 
 

Muitas empresas estão sendo forçadas a buscar uma rápida adaptação às mudanças, 

num ambiente de competição acirrada e incerteza futura, procurando investir de maneira que 

proporcionem seu crescimento. Diante deste cenário, os investidores precisam criar novas 

oportunidades, e incorporar as flexibilidades é uma forma de permitir que o risco e a 

incerteza, presentes em investimentos de inovação tecnológica, sejam encarados como uma 

oportunidade estratégica a serem exploradas. A inovação tecnológica é uma forma de fazer 

com que as empresas aprimorem continuamente suas vantagens competitivas. 

A Teoria das Opções Reais será utilizada como método de precificação, por incluir em 

sua metodologia a possibilidade de incertezas e flexibilidades gerenciais, o que dão ao projeto 

outra possibilidade, caso pela avaliação tradicional o VPL não seja o desejado. 

A Metodologia, que inclui a avaliação de projetos por opções reais seguirá os 

seguintes passos: o cálculo do valor presente do projeto, através da metodologia tradicional do 

fluxo de caixa descontado, o uso da Simulação Monte Carlo para obtenção da volatilidade do 

projeto através do software de análise de risco o Crystal Ball, a construção da árvore de 

eventos através do modelo binomial e a incorporação das flexibilidades gerenciais para a 

definição da árvore de decisão. 

Para o emprego da referida teoria, foi considerado uma análise de três projetos 

distintos, cujos valores utilizados foram obtidos hipoteticamente. Onde na Opção de 

implementar, verificou-se  que naquele momento valia a pena investir e o retorno tão esperado 

seria significativo. Já na Opção de postergar o investimento, inicialmente foi observado que 

com o mercado em crise, o investimento não seria rentável devendo, portanto, aguardar mais 

um pouco até que o mercado se estabilizasse novamente e o investidor obtivesse lucro. Por 

último a Opção de cancelar o investimento, onde foi verificado que inicialmente o projeto 

seria viável, mas com uma situação inesperada, o caso de uma crise no mercado, aquele 

projeto de investimento não traria retorno, devendo, no entanto ser rejeitado, ou seja, 

cancelado. 

Portanto, a TOR serve para analisar como podemos agregar valor a estes projetos, 

tendo em conta as mudanças peculiares no mercado. 

 

Palavras-chaves: Inovação Tecnológica, Opções Reais, Flexibilidade Gerencial. 
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ABSTRACT 

 
 

Many companies are being forced to seek rapid adaptation to changes in a world of 

touch competition and uncertain future, trying to invest that provide their growth. In this 

scenario, the investments must create new opportunities, and incorporate the flexibilities is a 

way to allow that risk and uncertainty, presents in investment of technological innovation be 

seen as strategic opportunities to be exploited. Technological innovation is a way to make 

companies continually improve their competitive advantage. 

The Real Options Theory will be used to value method, because it includes in its 

methodology the possibility of uncertainty and management flexibility. Which give the 

project another possibility, if the traditional NPV valuation is not desired. 

The methodology, its includes the project’s valuation using the real options theory will 

follows steps: estimation of the project’s present value using the traditional methodology of 

discount cash flow, use of Monte Carlo simulation to determine the project volatility through 

of the software of risk analysis the Crystal Ball, the event tree construction using binomial 

model, incorporation of management flexibility to define the decision tree and analysis of the 

real options. 

Employment of that theory, was considered an analysis of three distinct projects, with 

values used were obtained hypothetically. Where the option to implement, it was found that at 

that moment was worth investing and long-awaited return would be significant. Already in the 

option of deferring the investment was originally observed that with the market crisis, the 

investment would not be profitable and must therefore wait a little longer until the market had 

stabilized again and the investor obtain profit. Finally the option to cancel the investment, 

where it was found that initially the project would be feasible, but with an unexpected 

situation, the case of a market crisis, that the investment project would not return, and yet be 

rejected, in other word, canceled. 

So that we can analyze how the TOR can add value to these projects, taking into 

account the peculiar changes in the market. 

 

KeyWords: Technology Innovation, Real Options, Management Flexibility. 
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Capítulo 1  Introdução 
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1. INTRODUÇÃO 

No atual ambiente globalizado, caracterizado por mudanças constantes, as 

empresas têm enfrentado momentos de intensa competitividade, impondo as mesmas a 

necessidade de se adaptar e de desenvolver medidas que a façam competir de forma 

efetiva. E a inovação tecnológica é uma dessas medidas que fazem com que as empresas 

aprimorem continuamente suas vantagens competitivas. De acordo com KUPFER 

(1992), a competitividade é função da adequação das estratégias das empresas 

individuais ao padrão de concorrência vigente do mercado, onde em cada mercado seria 

vigorado um determinado padrão de concorrência. E que, neste mercado, seriam 

competitivas as empresas que adotassem estratégias de conduta como a inovação e o 

investimento, que, neste caso, seriam mais adequados ao padrão de concorrência.  

A inovação proporciona uma fonte crucial de vantagem competitiva para 

empresa. Anteriormente o processo de inovação concentrava-se mais em produtos e 

processos, hoje em dia o processo inovativo passou a atrair uma atenção maior como 

uma área em que grandes inovações podem levar a ganhos maiores, principalmente na 

área de desenvolvimento estratégico. 

Entretanto, nem todas as empresas têm condições financeiras para investir em 

inovação tecnológica e o Governo, através de suas políticas públicas, está apoiando à 

inovação, através de diferentes tipos de financiamento. 

Os financiamentos são oferecidos pelos principais agentes públicos, que tem 

como principal objetivo, financiar à inovação e à pesquisa com a mobilização de 

recursos financeiros. No entanto, a implementação das inovações requer a existência de 

recursos, inclusive financeiros, que nem sempre estão à disposição da empresa. 

Portanto, a grande idéia é condição necessária, mas não suficiente. Além de saber o que 

deve ser feito, é preciso que a empresa tenha um estoque adequado de recursos para que 

seja capaz de executar uma estratégia (CRAIG; GRANT, 1999 Apud BONTEMPO; 

COIMBRA E POLO, 2008). 

Os obstáculos enfrentados ao avanço da inovação no país ainda são muitos. Por 

mais que as políticas públicas criadas resultem em avanços nesta área, verifica-se que 

muita coisa ainda tem que ser melhorada, os entraves fiscais ainda são muitos e a 

dificuldade enfrentada pelas empresas para ter acesso aos financiamentos ainda são 

grandes, como, por exemplo, o problema da falta de garantias reais, os custos elevados 

dos financiamentos e os investimentos cada vez mais complicados nesta área.  
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A incerteza presente nos projetos de inovação tecnológica é um dos motivos que 

tem feito com que as empresas busquem cada vez mais aperfeiçoar-se nos métodos de 

análise. Métodos estes que surgem como uma ferramenta estratégica mais adequada 

para lidar com um cenário de incertezas como este.  

A TOR – Teoria das Opções Reais vem ocupando cada vez mais espaço, devido 

seu grande diferencial, que é considerar a flexibilidade gerencial. Segundo COPELAND 

(2003, pag. 5), “Uma opção é o direito, mas não a obrigação, de tomar uma ação (Ex. 

adiar, expandir, contratar ou abandonar) a um custo predeterminado chamado preço 

de exercício, durante um determinado período de tempo. 

A flexibilidade gerencial proporciona à empresa verificar o melhor momento de 

investir, de forma que ela possa maximizar os lucros e minimizar as perdas, o que nos 

dia atuais é de suma importância para as empresas que desejam investir em inovação 

tecnológica. Conforme MINARDI (2004 pgs. 21 e 22), “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 à melhor 

abordagem para avaliar projetos que possuam opções operacionais e estratégicas 

significativas, alegando que ela consegue integrar estratégia e finanças.” 

Conforme HOMMEL (2005), a TOR se aplica a teoria das opções financeiras 

para quantificar o valor da flexibilidade da gestão em um mundo de incerteza. É uma 

ferramenta que permite gerenciar o valor estratégico do projeto de investimento. 

A Teoria das Opções Reais deve ser encarada pelas empresas, como uma 

ferramenta muito promissora, que consegue fazer com que o processo de tomada de 

decisão seja direcionado da melhor forma possível. 

1.1 Justificativa 

O investimento em inovação tecnológica é algo caro e de grande risco para as 

empresas e muitas vezes são deixadas para traz devido a um grande aliado de um 

projeto de investimento, a incerteza. E para as empresas é importantíssimo verificar se 

vale à pena ou não investir em inovação, afinal inovação e risco são intrínsecos. 

Geralmente, o risco é compreendido como algo negativo e muitas vezes como um 

gerador de mudança, onde na grande maioria dos casos, podem ser inesperados e 

indesejáveis. 

Quando se fala de inovação tecnológica, a primeira coisa que se pensa é criar 

algo inédito que o leve a um patamar de diferenciação no mercado, seja através de um 
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novo produto, de uma nova ferramenta e até mesmo de um novo processo. Portanto o 

que a maioria das empresas esquecem, é que também é necessário compreender o nível 

de incerteza em relação ao que se está investindo, seja ao nível de aceitação de um novo 

produto, até a  ineficiência de determinado processo. Ou seja, são riscos que se correm 

ao tentar investir em inovação.  

Mesmo com todos os riscos envolvidos, que tanto podem ser os riscos 

estratégicos ou riscos mercadológicos, percebe-se que a inovação tecnológica atrai as 

empresas, devido aos ganhos que se obtêm com este tipo de atividade. Como também a 

rentabilidade obtida e principalmente por fazer com que as mesmas tenham um 

diferencial em relação aos seus concorrentes, ou seja, é a chamada vantagem 

competitiva.  

E mesmo com a possibilidade de se obter ganhos competitivos, verifica-se que 

para muitas empresas, investir em inovação tecnológica ainda é algo complicado e que 

nem todas têm condições financeiras e informações suficientes sobre o programa de 

políticas públicas do governo que funcionam como apoio à inovação. As dificuldades 

enfrentadas pelas empresas para ter acesso aos financiamentos são quase sempre as 

mesmas: a burocracia, a falta de informações e a questão do timing entre as empresas e 

as atividades financiadoras, a falta de garantias reais, os custos dos financiamentos que 

são bastante elevados. 

 Lógico que mesmo com o apoio do governo, os obstáculos enfrentados ainda 

serão muitos. No entanto, com uma análise da viabilidade destes investimentos, 

considerando a Teoria das Opções Reais (TOR), e tomando por base o fluxo gerencial, 

têm-se a possibilidade de verificar o momento exato de aquela empresa investir tendo a 

chance de obter retorno e até mesmo a possibilidade de postergar o investimento, 

deixando para fazer o mesmo no momento adequado. Este procedimento é considerado 

muito importante para as empresas que desejam investir em inovação tecnológica,  

evitando-se perdas maiores e, conseqüentemente, não perdendo posição perante seus 

concorrentes. A abordagem das Opções Reais ajuda as empresas a lidarem melhor com 

esta situação, permitindo limitar as perdas de maus resultados e a aumentar o retorno 

dos bons resultados. (AMRAM; KULATILAKA, 1999). 
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1.2 Objetivo 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral desse estudo é analisar procedimentos para análise da 

viabilidade de investimentos em inovação tecnológica, considerando o valor da 

flexibilidade gerencial. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

O objetivo geral pode ser melhor compreendido a partir dos objetivos 

específicos apresentados abaixo: 

 Apresentar o ambiente de inovação tecnológica; 

 Apresentar e analisar procedimentos tradicionais de avaliação da viabilidade dos 

investimentos; 

 Apresentar e analisar outras metodologias de avaliação de viabilidade de 

investimentos; 

 Apresentar metodologias que considerem o fluxo gerencial para investimento em 

inovação; 

 Sugerir metodologias mais adequadas para avaliação da viabilidade de 

investimentos em inovação tecnológica, considerando a flexibilidade do fluxo 

gerencial. 

 

1.3 Organização do Estudo 

Este trabalho está estruturado em (6) capítulos, conforme detalhado a seguir.  

O Capítulo 1 está relacionado à introdução, onde estão descritos os objetivos, a 

justificativa pela escolha do tema e a estrutura deste trabalho. 

No Capítulo 2 é discutida a importância dos investimentos em inovações 

tecnológicas para o desenvolvimento do país e como esses investimentos são 

financiados, quais os estímulos dado pelo Governo para empresas que desejam obter 

vantagem competitiva através deste tipo de investimento. 

No Capítulo 3 é apresentado o referencial teórico, onde abrange os tipos de 

análise de investimentos utilizados em situação de risco e incerteza, os tipos tradicionais 

de análise que são baseados no método do fluxo de caixa descontado e as limitações 
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existentes nos método tradicionais. É apresentada a Teoria das Opções Reais. São 

apresentadas as evidências empíricas, as aplicações das metodologias. Finalmente, as 

metodologias são avaliadas quanto à consideração da flexibilidade gerencial e a 

aplicação à análise de viabilidade de investimentos em inovação tecnológica. A Teoria 

das Opções Reais é apresentada como um método de avaliação que consegue preencher 

a lacuna existente nos critérios tradicionais de análise, oferecendo ao investidor a 

possibilidade de trabalhar com uma ferramenta estratégica nas decisões de investimento. 

No Capítulo 4 é apresentada a metodologia a ser utilizada, apresentando todas as 

etapas do processo de aplicação da ferramenta das Opções Reais para avaliar projetos de 

inovação tecnológica, começando desde a etapa de construção de um projeto sem 

flexibilidade até a última etapa na qual a Teoria das Opções Reais é aplicada levando 

em consideração a flexibilidade gerencial. 

No Capitulo 5 é aplicada a metodologia em estudo e analisados os resultados 

para três diferentes projetos de investimento em análise.  

No Capítulo 6, são apresentadas as conclusões da pesquisa e recomendações 

para trabalhos futuros. 
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2. INVESTIMENTOS EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA  

A Inovação tecnológica tem uma importância estratégica para empresas, pois é 

através dela que as empresas conseguem potencializar os diferenciais competitivos que 

vão garantir sua sobrevivência no médio prazo. No entanto, as dificuldades encontradas 

pelas empresas no que se refere às linhas de financiamento oferecidas pelos agentes 

públicos, faz com que as mesmas muitas vezes desistam da possibilidade de investir em 

inovação, por ser caro e um investimento de alto risco. 

2.1. Inovação Tecnológica 

Quando se pensa em inovação tecnológica, logo se imagina que é algo recente. 

Porém, o que muitas pessoas nem fazem idéia é de que no início do século XX Joseph 

Schumpeter já tratava da questão da inovação tecnológica nas empresas como um fator 

muito importante para o desenvolvimento econômico.  Segundo SCHUMPETER 

(1982), o investimento em nova tecnologia ou na combinação de novos produtos e 

processos produtivos, influencia diretamente seu desempenho financeiro. Portanto, para 

ele, o empresário capitalista deve ter um comportamento empreendedor, já que é ele 

quem inicia o processo de transformação econômica e os consumidores são por eles 

orientados.  

A inovação está diretamente relacionada ao que deseja o mercado, ou seja, para 

se criar tem que ter conhecimento do mercado. Desta forma, a inovação não pode ser 

vista apenas pelo lado tecnológico, ela é a busca do novo e esse novo pode ser tanto 

uma nova tecnologia, como também uma nova forma de organização social e canais de 

distribuição, dentre outros fatores (SICSÚ, 2005). Para se trabalhar com inovação tem 

que se entender de onde vem à informação (conhecimento) que, às vezes vem de uma 

instituição, de um cliente, ou de um consumidor e, o mais importante, tem-se que saber 

qual é a lógica da produção do produto a sofrer inovação. 

Para muitas empresas brasileiras inovar é criar. Este é o significado mais 

conhecido, independente do setor em que elas atuem, para elas, inovação significa 

criação, desenvolvimento de novas tecnologias e processos, como também lançamento 

de novos produtos e serviços. HITT, IRELAND e HOSKISSON (2002, p. 525) afirmam 

que “inovação é o processo de criar um produto comercial a partir de uma invenção”.  
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Uma visão mais abrangente interpreta a inovação como “a introdução de um 

produto, processo ou serviço novo no mercado. A inovação resulta de uma exploração 

comercial do conhecimento no mercado. Os benefícios econômicos da invenção surgem 

a partir da inovação” (BETZ, 1998, p. 4). 

Contudo, independente de seu significado, o que as empresas têm que ter em 

mente é que a inovação tem que ser algo cada vez mais presente em seu dia-a-dia, pois é 

através da inovação que a empresa consegue se diferenciar de seus concorrentes. 

Tornando-se assim uma ferramenta essencial para as empresas. 

Porém, o grande problema enfrentado pelas empresas é como se manter no 

mercado de forma competitiva, se na maioria das vezes, as empresas não dispõem de 

recursos suficientes para investir em inovação, que é um processo caro e de grande 

risco. Ou se possui algum recurso, muitas vezes a empresa o utiliza no momento 

inadequado, sem ao menos ter sido feita uma análise para saber se naquele momento é 

viável investir ou não. Ou seja, as empresas devem ter consciência da importância da 

realização de estudos que permitam verificar se vale à pena ou não investir em inovação 

tecnológica, pois qualquer perda pode gerar para a empresa um grande prejuízo, 

tornando-se menos competitiva perante seus concorrentes, deixando de acessar novos 

mercados, de conseguir novas parcerias e, principalmente, de aumentar seus lucros. 

A sobrevivência de uma empresa no mercado depende, em grande parte, da sua 

capacidade de manter uma vantagem competitiva duradoura. É ela que determinará a 

diferenciação das empresas no mercado, através de custos baixos, adoção de novas 

tecnologias, novos métodos administrativos e inovação constante de produtos e 

serviços.  

De acordo com ROSENTHAL (2005): “A inovação tecnológica constitui um dos 

principais instrumentos de concorrência no sistema capitalista”. Ou seja, com a 

inovação tecnológica, a empresa está trabalhando para que seus produtos tenham uma 

melhor aceitação no mercado. E com a obtenção de uma posição de liderança, adquirir 

vantagem competitiva, que é uma maneira que a empresa tem de ser eficaz no mercado. 

2.1.1 O Papel das Políticas Públicas e a importância da inovação para o 
desenvolvimento 

O Papel do governo é de suma importância para o processo de inovação. Através 

das políticas adotadas, o Governo pode oferecer oportunidade às empresas que não têm 

capital para investir em Pesquisa e Desenvolvimento - P&D, pois inovar, como já 
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sabemos, é caro e tem riscos envolvidos. Outro fator importante é que inovação nem 

sempre significa sucesso garantido e o retorno esperado pode não vir. A única coisa 

certa, é que a incerteza faz parte do processo de inovação. 

Diante destas circunstâncias, o Governo tem promovido meios para essas 

empresas inovarem, apoiando através de incentivos fiscais (isenções), recursos não-

reembolsáveis e recursos reembolsáveis (financiamentos). A partir do momento que 

políticas de inovação são criadas, mais empresas têm acesso à inovação, e à medida que 

elas criam propostas diferenciadas para serem inseridas no mercado, transformando 

estas propostas em realizações de alto valor, elas estão gerando crescimento sustentável.  

O estímulo a inovação se dá através dos financiamentos oferecidos pelos agentes 

públicos, que têm como objetivo financiar e promover a inovação e a pesquisa, 

mobilizando recursos financeiros e acima de qualquer coisa, comprometimento.  

O principal objetivo dos mecanismos de financiamento é fazer com que as 

empresas inovem, tornem-se competitivas, cresçam e gerem emprego e renda. Sendo, 

portanto, o estímulo a inovação a chave para aumentar a competitividade e garantir a 

sobrevivência das empresas em um cenário globalizado. 

Uma medida importantíssima e muito decisiva para a inovação foi a aprovação e 

regulamentação da Lei da Inovação (Lei Federal n.10.973, de 02.12.2004) e da Lei do 

Bem (Lei 11.196, de 21.11.2005). De acordo com o Ministério da Ciência e Tecnologia, 

a Lei do Bem permite de forma automática o usufruto de incentivos fiscais pelas 

pessoas jurídicas que realizem pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação 

tecnológica (MCT, 2009). E a Lei da Inovação estabelece medidas de incentivo à 

inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à 

capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do 

país. Com a regulamentação dessas duas leis, foi possibilitada uma modalidade de apoio 

chamada Subvenção Econômica, que tem por objetivo apoiar a ampliação das atividades 

de inovação nas empresas brasileiras, podendo ser aplicada no custeio de atividades de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - P,D&I. Conforme (PEREIRA & 

KRUGLIANSKAS, 2006), “A aprovação e a regulamentação da Lei de Inovação 

Tecnológica (LIT) apresentam-se como uma medida necessária para permitir que o 

país passe a dispor de mais um instrumento de suporte para a criação de ambiente 

propício a parcerias estratégicas entre as universidades, institutos tecnológicos e 

empresas; o estímulo à participação de instituições de ciência e tecnologia no processo 

de inovação; e o incentivo à inovação na empresa”. 
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Outro aspecto importante da inovação tecnológica é que ela não só traz 

benefícios para empresa, como também desenvolve um papel fundamental para o 

desenvolvimento do país, gerando um aumento do nível de emprego e renda. Mas 

muitos obstáculos ainda são enfrentados ao avanço da inovação, o principal deles é a 

falta de uma cultura inovadora, onde geralmente a alta administração não faz com que 

toda organização acredite que a inovação é importante para a competitividade da 

empresa e para sua sobrevivência. Outro fator importante é a falta de informação das 

empresas sobre os mecanismos de fomento, onde muitas dessas empresas desconhecem 

inclusive a Financiadora de estudos e projetos - FINEP. Por outro lado, dentre os vários 

problemas apontados pelas empresas que já implementaram inovações, os mais citados 

foram os elevados custos de inovação, seguido dos altos riscos econômicos, escassez de 

fontes de financiamentos apropriadas, falta de pessoal qualificado, falta de informação 

sobre tecnologia e falta de informação sobre o mercado. Sendo as condições de 

mercado, a principal razão apontada para não inovar. 

2.2 Razões do Baixo Investimento em Inovação 

Uma pesquisa realizada pelo IBGE, PINTEC, revelou os obstáculos enfrentados 

pelas empresas no que se refere ao investimento em inovação tecnológica. Dentre as 

11.622 empresas entrevistadas, independente de seu porte, afirmaram ter se defrontado 

com problemas, e as dificuldades citadas foram praticamente às mesmas, demonstrando 

assim que o problema que afetavam a todas era mais de natureza externa.  

Conforme está ilustrado o Gráfico 2.1, as empresas que relataram ter enfrentado 

problemas, quase 83,2% destacaram como o principal fator para o baixo investimento o 

elevado custo da inovação, seguido por 76,2% que atribuíram a importância aos riscos 

econômicos excessivos e 63,4% ao problema das falta de fontes apropriadas de 

financiamento, sobrando 34,4% para a falta de informação sobre o mercado. 
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        Gráfico 2.1: Importância dos obstáculos à inovação. 

        Fonte: Elaboração Própria baseado na ANPEI (2004). 

 

De acordo com a ANPEI (2004), os fatores citados acima são de natureza 

econômica, no entanto, possuem significados diferentes.  

No caso dos riscos econômicos excessivos, geralmente estão associados a 

incerteza que existe em relação ao sucesso econômico da inovação, seja devido a 

incerteza de um mercado pouco conhecido ou até mesmo quando se depara com um 

ambiente desfavorável a inovação, esclarecendo que o problema dos riscos econômicos 

excessivos está diretamente relacionado ao mercado. 

O segundo problema, que é o elevado custo da inovação, deixou bem claro que 

apesar de existirem políticas tecnológicas governamentais que estejam voltadas para a 

redução desses custos, para as empresas entrevistadas, a política de governo não tem 

sido eficaz ou não atingiu um grande número de empresas. 

O outro problema apontado, escassez de fontes de financiamentos apropriadas, 

está relacionado a adequadas estruturas de financiamento a inovação, demonstrando que 

há uma necessidade de políticas de apoio mais adequadas ao desenvolvimento 

tecnológico empresarial. 
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2.3. Estratégias de Inovação Competitiva 

Para inovar de maneira consistente, toda empresa, deve ter uma estratégia de 

inovação, afinal toda empresa quando inova, está buscando obter lucro. Elas também 

inovam com o objetivo de criar vantagem competitiva, principalmente no ambiente 

competitivo, como é o atual, onde as empresas enfrentam instabilidades econômicas, 

tecnológicas e culturais. 

De acordo com a estratégia de inovação necessita estar vinculada a dois 

conceitos: Previsão e Adequação. Isto é, estimativas de onde a empresa pretende chegar 

e suas competências essenciais e distintas para explorar adequadamente as 

oportunidades visualizadas. Essa estratégia visa competir com novas oportunidades no 

mercado, assim as empresas usam seu potencial para criar novos produtos e se 

diferenciar da concorrência. As empresas que utilizam estratégia de inovação precisam 

estar preparadas e bem estruturadas, pois muitas delas não dispõem de recursos para 

realizar todos os pontos necessários para poder fazer o investimento. O ambiente onde 

este tipo de estratégia ocorre possui apenas uma pequena parcela de acontecimentos 

previsíveis. (TAVARES, 2000) 

As empresas através da estratégia competitiva procuram uma forma de definir e 

estabelecer uma abordagem, que seja ao mesmo tempo lucrativa e sustentável, na 

tentativa de alcançar essa vantagem competitiva, elas procuram inovar, abordando a 

inovação em sentido mais amplo, incluindo tanto tecnologias como novas maneiras de 

fazer as coisas. 

MONTGOMERY (1998) diz que, algumas inovações criam vantagem 

competitiva por perceberem uma oportunidade de mercado inteiramente nova ou por 

atenderem um segmento de mercado que outras empresas ignoraram. Quando os 

concorrentes demoram a responder, tais inovações começam a dar margem à vantagem 

competitiva. 

A estratégia da inovação pode redefinir clientes potenciais, pode reformular 

conceitos sobre valor para os clientes, como também pode implicar a reconfiguração do 

modo como a empresa realiza suas operações. No entanto, a inovação estratégica tem 

por objetivo fazer com que as organizações possam mudar as regras da competição e 

conseguindo obter sucesso em suas ações competitivas. Sendo assim, o sucesso na 

competição muitas vezes não seria o resultado de melhor desempenho no jogo 
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competitivo, mas ocorreria porque algumas organizações conseguem mudar as regras do 

jogo, sendo essa a essência da inovação estratégica (MARKIDES, 1997). 

 

2.4. Análise de investimento em inovação tecnológic a 

A análise de investimentos consiste no levantamento e avaliação de todas as 

vantagens e impactos de um projeto para empresa. É a partir dessa análise que os 

dirigentes das empresas tomarão as decisões acerca de em quais projetos investir, qual o 

orçamento de capital que deverá ser destinado a cada projeto e ainda poderão contar 

com uma previsão do resultado de cada um dos projetos. 

E nesse processo de análise, pode-se contar com diversas abordagens existentes. 

No entanto, deve-se verificar qual ferramenta é a mais adequada para cada projeto em 

específico. 

Inicialmente tem-se a metodologia tradicional do Fluxo de Caixa Descontado, 

onde se avalia os projetos baseados no Valor Presente líquido (VPL) ou na Taxa Interna 

de Retorno (TIR), Payback, dentre outras. Porém o grande problema é que é um tipo de 

análise determinística, ou seja, é o tipo de investimento que não leva em consideração a 

possibilidade de caso os fatores de mercado não colaborem para o investimento naquele 

exato momento, você não tem como evitar perdas. É o tipo de investimento “agora ou 

nunca”. E com isso há um risco muito grande de o investidor sofrer grandes perdas. 

Esse é um tipo de investimento que não leva em consideração os riscos e incertezas que 

podem estar envolvidos. 

Outras ferramentas de análise já se diferenciam dos métodos tradicionais, 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, na 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. Neste caso, dispõe-se de ferramentas que 

são utilizadas nessas condições, como a Análise de Sensibilidade e a Análise de 

Cenários, que é muito utilizada na escolha de melhores decisões. 

Outra ferramenta muito utilizada é a Simulação Monte Carlo, que avalia o risco 

de um investimento, muito adequada principalmente para analisar projetos de inovação 

tecnológica. E como complemento a essas ferramentas tem-se a Teoria das Opções 

Reais, que é aplicada em projetos de investimento onde as incertezas são muitas, 

permitindo que as decisões tomadas nessas condições, sejam capazes de conseguir 
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responder rapidamente a mudanças inesperadas no mercado, tornando mais flexível a 

decisão do investidor.  

Todas essas ferramentas estão apresentadas no Capítulo 3, onde são abrangidos 

os tipos de análise de investimentos. Desde as metodologias tradicionais de análise até 

as utilizadas em situações de risco e incerteza. Como é o caso do projeto de 

investimento em inovação tecnológica em análise. 

2.5. Considerações sobre o Capítulo 

Este Capítulo abordou os principais pontos sobre os investimentos em inovação 

tecnológica como uma estratégia importante para as empresas, conseguindo através da 

inovação que seus diferenciais competitivos façam com que as mesmas permaneçam 

por mais tempo no mercado. Quando as empresas adotam estratégias competitivas, de 

certa forma elas estão procurando obter lucro.  

No que se refere aos motivos pelos quais o investimento em inovação 

tecnológica ainda são tão baixo, o IBGE, PINTEC, revelou as grandes dificuldades 

encontradas pelas empresas no que se refere a este tipo de investimento. Dentre as 

11.622 empresas entrevistadas, a grande maioria destacou que o principal problema 

enfrentado é o elevado custo da inovação, seguida pelos altos riscos econômicos 

excessivos, como também escassez de fontes de financiamentos apropriadas para cada 

tipo de empresa. 

Com a análise de investimentos em inovação tecnológica, podem-se avaliar as 

vantagens e os impactos do projeto para a empresa. Verificando através da análise, qual 

projeto deve-se investir, qual parte do orçamento deve ser destinada ao investimento, e 

para isso pode-se contar com diversas abordagens, no entanto é importante utilizar a 

ferramenta mais adequada para cada projeto específico. 

Todas as ferramentas serão apresentadas no próximo capítulo, onde são 

abrangidos os tipos de análise de investimentos, desde as metodologias tradicionais de 

análise até as utilizadas em situações de risco e incerteza. Como é o caso do projeto de 

investimento em inovação tecnológica em análise. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste Capítulo, serão abordados as principais ferramentas de análise de projetos, 

suas funções e como se relacionam em relação ao risco. 

Inicialmente será vista a metodologia tradicional do fluxo de caixa descontado, 

onde os riscos são ignorados, partindo então para as ferramentas que trabalham com 

situações de risco e incerteza, como: análise de cenários, análise de sensibilidade e as 

simulações. Finalizando com as ferramentas que na realidade gerenciam os riscos, como 

as Opções Reais.  

Todas essas ferramentas serão abordadas conforme mostra a Figura 3.1 abaixo, 

onde o emprego adequado de uma ferramenta de análise de projetos é direcionado de 

acordo com a equivalência dos riscos inerentes ao projeto. 

 

 
 

 

Figura 3.1: Graduação das ferramentas de análise pelo grau de tratamento aos riscos. 

Fonte: Adaptado de Dias (2005). 
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3.1 Avaliação pelo Método Tradicional do FCD 

O Fluxo de Caixa Descontado é um método de análise muito utilizado pelos 

analistas financeiros para estimarem o valor de uma empresa. Este método surgiu na 

década de 1950 e na época foi considerado o novo paradigma da matemática financeira, 

principalmente por revelar a efetiva capacidade de geração de riqueza de determinada 

empresa.  

O método baseado no FCD estima o valor de uma empresa ou de um projeto 

através do custo de capital. Ele determina o valor futuro estimado para os fluxos de 

caixa, descontando-os do custo de capital apropriado.  De acordo com ASSAF NETO 

(2003): “Uma empresa é avaliada por sua riqueza econômica expressa a valor presente, 

dimensionada pelos benefícios de caixa esperados no futuro e descontados por uma taxa 

mínima de atratividade que reflete o custo de oportunidade dos vários provedores de 

capital”. Esta taxa mínima é uma taxa de juros que representa o mínimo que o investidor 

se propõe a ganhar quando faz um investimento. 

Segundo ENDLER (2004), a avaliação de uma empresa através do método FCD 

baseia-se na teoria de que o valor de um negócio depende dos benefícios futuros que ela 

irá produzir, descontados para um valor presente, através de uma taxa de desconto 

apropriada, que reflita os riscos inerentes aos fluxos estimados.  

A avaliação de projetos de investimento envolve vários métodos que buscam 

estabelecer parâmetros de viabilidade e os principais métodos de avaliação baseados no 

FCD são: o Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa Interna de Retorno (TIR) e a Razão 

Benefício/Custo (B/C). Pelo grau de utilização, neste trabalho será abordado apenas o 

VPL e a TIR. 

3.1.1 Método de Análise pelo Valor Presente Líquido (VPL) 

O Valor Presente Líquido (VPL), leva em consideração o valor do dinheiro no 

tempo – processo que calcula o valor do ativo no passado, presente e futuro - e é 

considerada uma técnica bastante sofisticada. O VPL é obtido subtraindo-se o 

investimento inicial de um projeto (FC0) do valor presente de suas entradas de caixa 

(FCt), descontadas a uma taxa igual ao custo de oportunidade da empresa (k), GITMAN 

(2004). 
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Fórmula básica do VPL: 

 






n

t
t

t FC
k

FC
VPL

1
0

1
   (1) 

Os Critérios de decisão utilizados pelo VPL são: 

 Se o VPL > 0, o investimento é viável, ou seja, deve aceitar o projeto, pois isto 

indica que o custo investido será recuperado e remunerado de forma completa com a 

taxa requerida (k). Esta taxa requerida é a taxa mínima de juro exigida para aceitar 

um projeto, ela também é conhecida como custo de oportunidade do projeto. 

 Se o VPL < 0, o investimento é inviável, significando que o custo inicial do projeto 

não será recuperado e nem remunerado com a taxa requerida (k), portanto o projeto 

deverá ser rejeitado.  

LAPPONI (2007) faz uma análise dos pontos fortes e fracos do VPL, conforme 

Tabela 3.1 abaixo: 

 

Tabela 3.1 - Vantagens e Desvantagens do VPL 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Considera todo o fluxo de caixa do 
projeto, como também o valor do dinheiro 
no tempo com a taxa requerida (k) que 
inclui o risco do projeto 

Necessidade de determinar a priori a taxa 
requerida do projeto 

Pode ser aplicado na avaliação de projetos 
com qualquer fluxo de caixa 

É um valor monetário em vez de uma taxa 
de juros 

Informa e mede o valor criado (ou 
destruído) do projeto 

Na seleção do melhor projeto do grupo de 
projetos com prazos de análise diferentes 
os prazos de análise devem ser 
equiparados. 

Seleciona o melhor projeto (com maior 
VPL) de um grupo de projetos 
mutuamente excludentes com o mesmo 
prazo de análise. 

 

Fonte: Lapponi (2007). Elaboração própria. 
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3.1.2 Método de Análise pela Taxa Interna de Retorno (TIR) 

A TIR também é considerada uma técnica bastante utilizada. No entanto seu 

cálculo manual envolve uma técnica de tentativa e erro, o que a torna bem mais 

complicada do que o cálculo do VPL.  A TIR na realidade representa o valor do custo 

de capital (k), que iguala o VPL a zero, tornando-se assim uma taxa que remunera o 

valor que é investido no projeto. Segundo GITMAN (2004), a TIR nada mais é do que o 

valor de k na equação do VPL (mostrado acima), que faz com que ele se iguale a zero. 

Fórmula básica da TIR: 

  0
1 1

0 FC
TIR

FCn

t
t

t 





   (2) 

 

Os Critérios de decisão utilizados pela TIR são: 

 Se a TIR > Custo de capital (k), deve-se aceitar o projeto, pois o custo inicial será 

recuperado. 

 Se a TIR < Custo de capital (k), o projeto deve ser rejeitado, o que significa que o 

custo inicial não será recuperado e nem remunerado de forma completa. 

 

Da mesma forma que do VPL, os pontos fortes e fracos também foram descritos 

por Lapponi (2007), conforme descritos abaixo. 

 

Tabela 3.2 - Vantagens e Desvantagens da Taxa Interna de Retorno (TIR) 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Considera o fluxo de caixa completo do 

projeto e o valor do dinheiro no tempo 

Só é aplicado na avaliação de projetos 

com fluxo de caixa com uma única 

mudança de sinal, denominados projetos 

do tipo simples. 

Informa se o projeto simples cria ou 

destrói valor 

É necessário determinar a priori a taxa 

requerida do projeto 

É uma taxa de juro, uma medida relativa e 

não absoluta como o VPL. A TIR é fácil 

de ser comunicada e aparentemente, pode 

ser bem compreendida por muitos 

A maior TIR não seleciona o melhor 

projeto de um grupo de projetos 

mutuamente excludentes com o mesmo 

prazo de análise. 

Fonte: Lapponi (2007). Elaboração própria 
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3.1.3 Limitações dos Métodos baseados no FCD 

Embora já se tenha mostrado as limitações de cada método citado acima, 

também não deve esquecer-se de ressaltar que o método FCD tem uma grande 

desvantagem quando se trata de projeto de investimento, ele leva em consideração 

apenas a possibilidade de se realizar ou não um investimento. Ou seja, ele sequer tem a 

opção de se não for o momento adequado deixar aquele investimento para outra 

oportunidade. O método baseado no FCD trabalha sem flexibilidade gerencial.  

Dentre os métodos citados o VPL, é considerado um dos mais utilizadas pelas 

grandes empresas. No que se refere a grandes investimentos, o VPL é considerado o 

paradigma central na tomada de decisão, ela trata apenas dos fluxos de caixa previsto, 

descontados a uma taxa constante, por considerar que o risco continuará o mesmo ao 

longo da vida do projeto.  

Há evidências de que a técnica do VPL quando aplicado na avaliação nas 

decisões de investimento são consideradas como um critério quantitativo fundamental.  

Tomando por base as evidências da aplicação do VPL, foi mostrado num 

levantamento feito juntamente com 100 grandes empresas americanas em 1959, que 

naquele momento apenas 19% delas utilizavam o VPL, porém em 1970, este percentual 

havia aumentado para 57% o que mostra que mais da metade das grandes empresas 

utilizava o novo método, e que este aumento não parou por ai, tanto que em 1978 foi 

verificado um aumento de 86% das empresas que aplicavam o método (KLAMER, 

1972 Apud COPELAND; ANTIKAROV, 2001). No entanto, o VPL não considera os 

riscos e incertezas envolvidos em projetos de inovação tecnológica e não leva em conta 

a flexibilidade do valor. 

Segundo DIXIT & PINDYCK (1994), as grandes mudanças ocorridas no cenário 

econômico, onde a incerteza impera em quase todos os mercados, tem feito com que as 

técnicas tradicionais não sejam suficientes para captar determinadas características dos 

projetos de investimentos, o que muitas vezes conduzem a erros graves. 

3.2 Análise de Investimento em situação de Risco e I ncerteza 

Como já visto anteriormente, investimento em inovação tecnológica é um 

processo caro e que envolve riscos, podendo às vezes não ter o retorno esperado. 

Trabalhar com investimentos deste tipo é trabalhar com cenários de incerteza, 

pois grande parte de nossas decisões são tomadas tendo por base algum tipo de previsão 
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e mesmo que algumas dessas decisões não necessitem de previsões, pode-se perceber 

que a insuficiência de informação é outro problema que deve ser levado em conta. 

Risco, segundo ANDRADE (2002), é considerado uma estimativa do grau de 

incerteza que se tem, com respeito à realização de resultados futuros desejados, ou seja, 

à medida que os valores previsíveis para um investimento forem muito elevados, 

conseqüentemente o grau de risco também será. Portanto, risco é a possibilidade de 

perda financeira ou também pode ser definida como a variabilidade do retorno. Quanto 

mais certo for o retorno de um investimento, menos variabilidade e risco eles oferecem. 

O Risco pode ser entendido pela capacidade de se mensurar o estado de 

incerteza, geralmente é representado pela medida estatística do desvio padrão. Podendo 

ser definidos com a probabilidade ou possibilidades da ocorrência dos valores para 

determinados eventos e fenômenos indesejáveis. 

 De acordo com DAMODARAN (2002), quando se toma decisões de 

investimento, presume-se que o valor da empresa será maximizado, sendo, portanto o 

retorno do projeto de investimento maior do que a menor taxa aceitável de corte – 

menor taxa aceitável de retorno para se investir recursos em um projeto - que deverá ser 

maior para os projetos que ofereçam riscos maiores. Para muitos investidores o risco 

significa algo perigoso, mas na realidade ele também significa oportunidade de obter 

uma recompensa maior com o investimento. 

Já a incerteza é caracterizada por situações onde a probabilidade de ocorrência 

do fenômeno não pode ser antecipada, enfrentando-se situações externas imprevisíveis 

ou ausência de informações necessárias para estabelecer a probabilidade de 

determinados eventos. Geralmente, as maiorias das escolhas envolvem algum tipo de 

incerteza, e em muitos casos, dá pra ignorar o problema e trabalhar sob a hipótese de 

certeza. Em outros, porém, a incerteza está na raiz do problema como é o caso de 

investimentos financeiros.  

Quase sempre, quando se toma decisões em relação aos aspectos financeiros, o 

ambiente no qual se está analisando com certeza não são ambientes de total certeza. 

Provavelmente as decisões são voltadas para o futuro, como o futuro é incerto, torna-se 

imprescindível que a variável incerteza seja incluída. 

Grande parte das decisões são tomadas baseadas em algum tipo de previsão e 

mesmo que não seja necessário previsões, um outro entrave surge que é a falta de 

informação. Desta forma, torna-se importante fazer uma avaliação do grau de incerteza 

existente no processo de decisão, ou seja, procurar uma estimativa do risco envolvido. 
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Quando se trabalha com investimentos em situação de risco e incerteza, algumas 

técnicas quantitativas podem ser utilizadas, como: Análise de sensibilidade, Análise de 

Cenários e Procedimentos de simulação.   

3.2.1 Análise de Sensibilidade 

A análise de sensibilidade é uma ferramenta bastante útil para determinar a 

importância de uma variável sobre o resultado final da outra, permitindo traçar diversos 

cenários na análise de viabilidade do projeto. Ou seja, ela é usada para tomar melhores 

decisões, como também para decidir quais dados estimados devem ser refinados antes 

de tomar uma decisão. 

Na análise de sensibilidade, considera-se sempre o efeito da variação de certo 

coeficiente isoladamente, ou seja, é modificado uma variável de cada vez, podendo 

essas modificações serem em termos percentuais ou em termos de desvio padrão. Não 

se analisa o que acontece com a solução ótima quando dois ou mais coeficientes variam 

em conjunto (MOREIRA, 2007). Ela nos mostra a importância de cada uma das 

variáveis do projeto na determinação do VPL, definindo o quanto o VPL ou outro fator 

utilizado mudará em decorrência de uma determinada variação de um dado de entrada, 

que pode ser as receitas ou os custos operacionais. De forma que identifique a análise de 

sensibilidade aquela variação. 

3.2.2 Análise de Cenários 

A análise com cenários é uma metodologia que amplia os horizontes, é uma 

técnica de análise de risco de um projeto que tem a função de medir o efeito da variação 

das estimativas sobre o valor do VPL, utilizando valores do intervalo de variação de 

cada estimativa do projeto, reproduzindo assim a incerteza do projeto melhor do que na 

análise de sensibilidade (LAPPONI, 2007). As estimativas dos três cenários geram 

respectivamente três VPL que são definidos como otimista mais provável e pessimista 

(MOP) 

O processo de medição de risco do projeto se inicia com o VPL dos três cenários 

e com a probabilidade de ocorrência de cada cenário. 

De acordo com AMRAM & KULATILAKA (1999), modificar a análise de 

fluxo de caixa descontado com análise de cenários é o primeiro passo para a 

incorporação da incerteza, mas cada cenário permanece fixo em um único resultado 

futuro e no plano de investimento.  
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3.2.3 Regra E-V de Markowitz para obtenção da volatilidade 

 

Harry Markowitz ficou muito conhecido pelo seu trabalho que tratava dos 

efeitos dos riscos dos ativos, retorno, correlação e diversificação dos prováveis retornos 

de investimentos em carteira. Em 1952, em seu artigo Portfólio Selection, no qual ele 

desenvolveu um método que registra a variância de uma carteira como a soma das 

variâncias individuais de cada ação e covariâncias entre pares de ações da carteira, de 

acordo com o peso de cada ação na carteira. Markowitz ainda comenta que deve haver 

uma carteira de ações onde o retorno esperado seja maximizado e a variância 

minimizada. 

De acordo com MARKOWITZ (1952): “O objetivo principal foi utilizar a noção 

de risco para compor carteiras de investidores que consideram o retorno algo desejável 

e a variância do retorno algo indesejável”. Devido à incerteza em relação ao futuro, ele 

presume que toda decisão sobre uma carteira deve ser tomada baseada nos resultados 

esperados.  

O Modelo básico de Markowitz para obtenção do valor esperado (E) e da 

variância (V) pode ser dado por: 
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Onde: 

E = Retorno esperado da carteira; 

V = Variância da carteira; 

iX = Participação de cada ativo; 

i = Retorno esperado de cada ativo; 

ij = Covariância entre o par de ativos se (i) diferente de (j) e variância se (i) 

igual a (j). 
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A obtenção da volatilidade através da Simulação Monte Carlo e da Regra E-V é 

um fator importante, que pode ser definida como a intensidade das variações, sendo 

medida pela dispersão dos retornos, podendo ser mensurado através da variância ou do 

desvio-padrão.  Para SILVA NETO (1996) a volatilidade de um ativo é a variação do 

preço, ou seja, a incerteza quanto aos retornos esperados, medida pelo desvio-padrão 

(Ȫ) em relação à média (µ) expressa em porcentagem, em um determinado período.  

A volatilidade é a medida da taxa de variação de um ativo durante um 

determinado período, ou seja, significa o quanto aquele ativo variou e qual a expectativa 

da amplitude da variação futura, podendo esta variação ser positiva ou negativa.  Em 

termos gerais, a volatilidade é a medida das variações esperadas dos preços futuros, 

tanto para mais ou para menos, com base nas variações verificadas no passado. De 

acordo com CHESNEY & EID (1996), a volatilidade de um ativo mede a sua 

variabilidade, e, portanto, seu risco. Sendo que, quando a volatilidade é reduzida, seu 

risco também é reduzido. 

 

 3.2.4 A Intuição da Teoria Monte Carlo 

Segundo CAVALCANTE (2005), a suposição mais simples que se pode fazer é 

que se deseja avaliar uma grandeza (m) qualquer a partir de uma variável aleatória (h), 

tal que seu valor esperado e sua variância sejam respectivamente iguais a E[h] = m e 

Var[h] = v2. E que é possível a obtenção do intervalo de confiança, mediante a 

suposição de (N) variáveis idênticas a (h) e mediante o emprego do Teorema do Limite 

Central, como mostra abaixo: 
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Esta expressão possui uma importante interpretação, que quando:  

N , por menor que seja o erro 
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v3
, a diferença    m

N

N
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1  ainda será 

menor. Ou seja, pode-se afirmar que   


N

j
jN 1

1   converge para m, que na realidade 

representa o verdadeiro valor da grandeza em questão, quando N é grande o suficiente. 
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 3.2.4.1 Procedimentos de Simulação Monte Carlo 

As Simulações têm por objetivo representar o mundo real, ou seja, elas são 

utilizadas quando se tenta prever em determinadas condições o que aconteceria ao 

mundo real. MOREIRA (2007), explica bem que simular nada mais é do que fazer com 

que um sistema possa operar, como se fosse real, de maneira que se possam estudar 

melhor suas propriedades de forma que seja bem compreendido, manipulado e 

controlado. 

Um método muito conhecido de simulação é o Monte Carlo que pode ser usado 

na avaliação de risco de um investimento. Este método usa números ao acaso para criar 

os valores da variável de interesse, considerando, portanto, uma quantidade muito 

grande de alternativas possíveis e fornecendo uma distribuição estatística do VPL do 

projeto. 

Conforme mostrado por ANDRADE (2002), os passos para implementação da 

Simulação Monte Carlo são: 

Passo 1 – Identificar as variáveis que podem interferir mais fortemente nos 

resultados do investimento. 

Passo 2 – Associar distribuições de probabilidades as variáveis escolhidas 

Passo 3 – Aplicar o método de Monte Carlo para gerar, em cada experimento, 

um fluxo de caixa 

Passo 4 – Resolver o fluxo de caixa para encontrar o índice que mede o mérito 

do investimento. Como, por exemplo, o VPL  

Passo 5 – Analisar a distribuição de probabilidade do índice de mérito escolhido, 

que resulta de todos os experimentos realizados 

Passo 6 – A partir dessa distribuição, calcular o valor esperado do resultado do 

investimento e o grau de risco, como conseqüência da análise do desvio padrão. 

"A simulação de Monte Carlo permite considerar todas as combinações de 

variáveis possíveis, e examinar a distribuição completa das possibilidades de VPL para 

o projeto. A dificuldade está exatamente em estimar a interdependência entre as 

variáveis e a distribuição de probabilidades subjacentes." (MINARDI, 2004, pg. 17) 

Segundo HULL (2002), este método de simulação de Monte Carlo tende a ser 

numericamente mais eficiente que outros procedimentos de simulação, sobretudo 

quando existem três ou mais variáveis estocásticas. Isto acontece porque o tempo de 

realização da Simulação de Monte Carlo aumenta linearmente com o aumento do 
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número de variáveis, enquanto que a maioria de outros procedimentos aumenta de 

forma exponencial.  A Simulação Monte Carlo praticamente consiste em simular vários 

caminhos possíveis para o ativo subjacente até a data de vencimento da opção. 

A Figura 3.2 mostra como a utilização do programa Monte Carlo pode ser 

utilizada para combinar muitas incertezas em um único modelo de cálculo de VP, 

executando-as em uma planilha.  

 

 

Figura 3.2: Método Monte Carlo para montagem de árvores de eventos 

Fonte: Copeland & Antikarov (2001, p. 246)  

 

O Método de análise Monte Carlo, nos mostra como os programas são 

utilizados, como por exemplo: Crystal Ball ou At Risk (@Risk), onde várias incertezas 

são combinadas em uma só. Essas variáveis de incertezas podem ser preço, quantidade, 

demanda, taxa de juros, custo, receita, dentre outras. Onde serão gerados vários 

cenários: Otimista, Mais provável e Pessimista para cada ano, gerando uma estimativa 

de valor presente de um projeto. Obtendo, portanto, a volatilidade dos retornos dos 

projetos como um todo. 

 

3.2.4.2 Análise Monte Carlo pra construção de uma árvore de eventos 

A árvore de eventos ilustra diferentes possíveis cenários em que podem ocorrer 

ao longo de toda a vida útil do projeto. As probabilidades e as taxas de desconto estão 

atreladas a cada cenário e o VPL é calculado. A árvore permite que a empresa realize 

menores investimentos iniciais, dando a mesma flexibilidade nas decisões de investir, 

podendo a empresa a cada período parar, postergar, ampliar o investimento. 

A Figura 3.3 mostrada abaixo descreve todo o processo a ser seguido para 

montar uma árvore de eventos, onde todas as incertezas que contribuem para o valor 

     VP 

     

Modelo de 

VP 

Ano 1  Ano 2  Ano t 
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Incerteza 2 
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presente foram combinadas em uma única incerteza. Inicialmente começa com uma 

planilha de valor presente, modelando as variáveis de incerteza, aplicando então a 

Simulação Monte Carlo para estimar o desvio padrão das taxas de retorno, construindo 

assim a grade binomial da árvore de eventos.  

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Processo Monte Carlo para construção de uma árvore de eventos 

Fonte: Copeland & Antikarov (2001, p. 247). 

 

3.3 Teoria das Opções Reais  

Uma Opção é um contrato entre duas partes, que dá a seu comprador o direito, 

mas não a obrigação, de comercializar uma quantidade fixa de determinado ativo a um 

preço estabelecido em, ou antes, de determinada data (BRASIL et al , 2007). 

Opções Reais é um modelo de precificação de projetos, que pode ser utilizada 

para analisar decisões de investimento, ou seja, é a flexibilidade que um gerente tem 

para tomar decisões a respeito de ativos reais. No entanto, o grande diferencial da TOR 

é que ela valora a flexibilidade para reagir a eventos incertos, ou seja, ela preenche a 

lacuna deixada pelo fluxo de caixa descontado, o que não acontece com o VPL, 

servindo, portanto para avaliar ativos reais (projetos de investimento). O ponto central 

de análise da TOR é a valoração do resultado líquido do projeto, considerando as 

incertezas.  

Segundo MINARDI (2004), em 1973 foram comercializados nos EUA pela 

primeira vez as opções, e desde então este mercado vem crescendo consideravelmente, 

ganhando cada vez mais espaço em diferentes mercados no mundo. Só após 36 anos, é 

que as opções reais começaram a decolar, sendo utilizadas em diferentes áreas e em 

várias situações. E uma das primeiras aplicações surgiu na área de investimentos em 

recursos naturais, analisando a opção de parada ou abandono de uma mina (BRENNAN 

& SCHUWARTZ, 1985). Logo em seguida PADDOCK, SIEGEL & SMITH (1988), 

utilizaram a teoria das opções reais para avaliar o timing do desenvolvimento de um 

investimento, demonstrando empiricamente que a avaliação através da TOR, levaria a 

resultados melhores do que pelo método VPL. No Brasil da mesma maneira, a 
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utilização tem sido feita em vários setores, como mostra DIAS (2005) que usou a TOR 

para avaliar investimentos sob condições de incerteza na exploração e produção do 

petróleo. Em 2005, ele fez uma combinação da TOR com a teoria dos jogos e com 

algoritmos genéticos, expandindo mais ainda a utilização deste método. Outro setor 

avaliado foi o Setor Elétrico. Em 2000, Castro analisou através da TOR, a flexibilidade 

de uma usina termoelétrica, já em 2002, Gomes utilizou o método para verificar o 

melhor momento de se investir em termoeletricidade no Brasil. 

Muitas das razões de as aplicações das opções reais terem se expandido tanto, 

aconteceram como definem COPELAND & ANTIKAROV (2001), devido: 

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

não ocorria antigamente, onde a incerteza era decorrente da produção 

mundial de commodities (mercadoria em sua forma bruta, como o 

petróleo, minério de ferro, soja, etc); 

 Aumento do uso de computadores pessoais, que se tornaram rápidos e 

baratos; 

 Existência de álgebras e planilhas do Excel, que fizeram com que a 

matemática sofisticada exigida pelas aplicações fosse deixada para trás; 

 Fontes múltiplas de incerteza, o que antes era apenas uma única fonte. 

 

Contudo, para que este novo cenário de opções reais se implantasse não foi uma 

tarefa fácil. Uma mudança de paradigma sempre é muito complicado e lento, pois há 

uma dificuldade de aceitação que é considerada normal até que se prove que a nova 

ferramenta é realmente eficiente.  

 

3.3.1 A importância da Flexibilidade Gerencial 

A TOR se aplica em projetos de investimento, permitindo melhorar a tomada de 

decisão em condições de incerteza, como também verificar se o projeto está sendo 

gerido de maneira ótima. 

DIXIT & PINDYCK (1994), definem opção real como a flexibilidade que um 

gestor possui para tomar decisões de investimento. Pois a 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 
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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 a TOR se tornasse uma 

ferramenta importante, pois como já foi dito anteriormente, 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. 

As opções reais são classificadas pelo tipo de flexibilidade que elas oferecem. 

Para se ter idéia existe vários tipos como: opção expansão, de concessão, opções 

compostas, opção arco-íris, de abandono, de postergar, de trocar e de combinar.  

No entanto, será focado apenas em três tipos: 

 Opção de Investir, caso as condições de mercado sejam favoráveis. 

 Opção de Postergar, devido ao fato de o investimento ser um ato 

irreversível, pode-se considerar esta opção muito interessante e valiosa, 

pois se existe alguma incerteza, talvez para a empresa seja melhor 

esperar mais um pouco para investir até que haja melhores condições 

mercadológicas para fazê-lo. 

 Opção de Abandonar, caso o investimento não apresente a desempenho 

desejado, o projeto pode ser abandonado eliminando os custos 

operacionais. 

 

De acordo com a Figura 3.4 abaixo é possível observar 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 3.4: Quando a flexibilidade gerencial é valiosa. 

Fonte: Copeland & Antikarov (2001, p.15). 

 

 

3.3.2 Teoria das Opções Reais como ferramenta estratégica 

As opções reais merecem destaque em uma importante área, que é a estratégia e 

a competição.  

A melhor maneira de se verificar uma avaliação é olhar a oportunidade como 

uma opção de crescimento. Na realidade, quando se faz uma avaliação tem-se que  

primeiro avaliar a opção de crescimento que será criada pelo investimento e não como 

muitos fazem que é avaliar o retorno que será obtido com o investimento. Fazendo a 

avaliação de maneira correta, chega-se a questão estratégica chave, que é verificar qual 

estratégia de crescimento criará mais valor.  

As decisões estratégicas quase sempre envolvem uma seqüência de decisões 

maiores, sendo que umas decisões são tomadas imediatamente, enquanto outras são 

deferidas. E é neste aspecto que a avaliação das opções reais entra em cena, ajudando os 

gestores nas identificações das decisões que serão feitas no futuro, seu melhor caminho 

e o momento certo de fazê-la (ECCLES et al., 1999). 

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 investimentos 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 uma ferramenta estratégica, que 
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faz com que as empresas invistam em inovação tecnológica no momento adequado, sem 

obter perdas e ganhando vantagens competitivas duradouras. Sendo esta uma das 

formas delas permanecerem no mercado de maneira diferenciada perante seus 

concorrentes. 

 

3.3.3 Opções Financeiras e Opções Reais 

Geralmente as opções reais são precificadas de maneira análoga as opções 

financeiras.  

Uma opção financeira é um direito, mas não uma obrigação, para fazer uma 

decisão de investimento, já à opção real é o direito, mas não a obrigação de proceder 

algumas decisões de negócios, normalmente a opção de fazer um investimento. 

O ativo subjacente de uma opção financeira é um valor mobiliário como uma 

ação ordinária, ou um título (ou taxa de juros), enquanto que nas opções reais, um ativo 

é algo tangível como uma unidade de negócio, um projeto. Uma das principais 

diferenças entre elas é que o ativo-objeto (próprio valor presente do projeto) da opção 

real, não é comercializado no mercado e o detentor da opção financeira não pode afetar 

o valor do ativo subjacente, mas os executivos que operam os ativos reais do projeto 

podem sim aumentar seu valor. 

A Tabela 3.3, mostra detalhadamente a analogia entre a opção financeira e a 

opção real (investir). O valor de ambas as opções dependem dessas cinco variáveis. 

 

Tabela 3.3 - Analogia entre Opção financeira e Opção Real 

ITENS OPÇÃO FINANCEIRA OPÇÃO REAL 

Custo (Preço corrente do 
ativo) 

Preço de Exercício Investimento 

Ativo Subjacente Ação Projeto (Aquisição) 

Retorno do Ativo Retorno da ação Retorno do projeto 

Ganhos de capital Variações no preço da ação Variações no valor do projeto 

Retorno do ativo com 
dividendos 

Fluxo de dividendos de ação Fluxo de caixa do projeto 
líquido das variações no seu 
valor 

Fonte: Copeland (2001).  
 



Capítulo 3  Referencial Teórico 
 

30 

As Opções Reais segundo COPELAND (2001) tem linguagem própria: 

 Valor do ativo subjacente, sujeito ao risco (S) = Valor do projeto 

 Preço de exercício (K) = Custo para exercer a opção real 

 Prazo de vencimento (t) = Vida útil do projeto 

 Desvio padrão do ativo (࠭) = Volatilidade do ativo (S) 

 Taxa de retorno livre de risco durante t (i) 

 Dividendos do ativo (D) se forem o caso. 

 

Segundo DAMODARAN (2002 pag. 540), “Uma opção fornece ao portador o 

direito de comprar ou vender uma quantidade específica de um ativo a um preço fixo 

(chamado preço de exercício da opção) sobre a data, ou antes, da data final da opção. 

Tendo em vista que é um direito e não uma obrigação, o portador pode escolher não 

exercer o direito e permitir que a opção expire.” 

Além do que foi mostrado acima, ainda temos dois tipos de opções, onde o lucro 

das opções reais vai depender do tipo que estiver tratando: 

 Opção de compra (call) é o direito de comprar o ativo subjacente (S) com 

o pagamento do preço do exercício (K). No momento do exercício, o 

lucro será a diferença entre o valor do ativo subjacente e o preço do 

exercício [S – K]. Essa opção dá ao seu comprador o direito de comprar 

o ativo a um preço fixo, denominado preço de exercício, em qualquer 

momento anterior a data do término da opção. 

 Opção de Venda (put) é o direito de vender o ativo (S) para receber o 

preço do exercício (K). O lucro neste caso será [K – S]. Ou seja, o 

comprador tem o direito de vender o ativo a um preço fixo, em qualquer 

momento anterior a da data de término da opção expirar. 

 

 

 

DAMODARAN (2002) define bem estes dois tipos de opções, conforme Quadro 

3.1 abaixo: 
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Quadro 3.1 – Resumo das transações em Opções de Compra e Venda 

OPÇÃO DE COMPRA AGORA NO VENCIMENTO 

Comprador da opção de 
compra 

Paga o preço da opção de 
compra e obtêm o direito ao 
seu exercício. 

Se o valor do ativo (S) > 
preço de exercício da opção 
(K), o comprador exerce o 
direito. 

Resultado Bruto: S – K 

Resultado Líquido: S – K – 
preço da opção de compra 

Vendedor da opção de 
compra 

Recebe o preço da opção de 
compra e concorda em 
entregar o ativo ao preço de 
exercício se o comprador 
exigir em qualquer momento 
antes de expirar o prazo. 

Se o valor do ativo (S) < 
preço de exercício da opção, o 
comprador não exerce o 
direito. 

Perda do comprador = preço 
de opção de compra 

Ganho do vendedor = preço 
da opção de compra 

OPÇÃO DE VENDA AGORA NO VENCIMENTO 

Comprador da opção de 
venda 

 

Paga o preço da opção de 
venda agora e obtém o direito 
ao seu exercício. 

Se o valor do ativo (S) < 
preço de exercício da opção 
(K), o comprador exerce o 
direito. 

Resultado Bruto: K – S 

Resultado Líquido: K – S – 
preço de opção de venda 

 

Vendedor da opção de venda 

 

Recebe o preço da opção de 
venda e concorda em comprar 
o ativo ao preço de exercício 
se o comprador exigir. 

Se o valor do ativo > preço de 
exercício da opção, o 
comprador não exerce o 
direito. 

Perda do comprador = preço 
de opção de venda 

Ganho do vendedor = preço 
de opção de venda 

Fonte: Damodaran (2002).  
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Em opções como essa, quando o preço do ativo (C) estiver acima do preço do 

exercício (K), de tal maneira que ao exercer a opção tenha-se um lucro imediato, 

afirma-se que está no preço. Já quando for o contrário e o preço do ativo (C) estiver 

abaixo do preço de exercício (K), diz-se que a opção está fora do preço. 

As opções que só podem ser exercidas no dia do vencimento são chamadas de 

opções européias. E aquelas que podem ser exercidas em qualquer momento de sua vida 

são chamadas de opções americanas. 

Apesar de ter sido mostrado acima, que o valor das opções reais e financeiras 

depende de cinco variáveis (COPELAND & ANTIKAROV, 2001), um pouco mais 

tarde em 2003, os mesmos autores acrescentaram uma sexta variável que seria muito 

importante. As seis variáveis que segundo COPELAND & ANTIKAROV (2003) 

impulsionam o valor de análise de opções reais são mostradas na Figura 3.5 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Seis variáveis que impulsionam o valor de análise de opções reais. 

Fonte: Copeland (2003) 
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Na Figura 3.5, se o valor do ativo subjacente em caso de projetos de investimento sobe, 

faz com que o valor das opções reais também suba. Sendo esta uma das principais 

diferenças entre opções financeiras e reais é que o proprietário de uma opção financeira 

não pode afetar o valor do ativo subjacente, mas a gestão que opera um ativo real pode 

aumentar o seu valor e, assim, aumentar o valor das opções reais que dela dependem; - 

O preço de exercício é a quantidade de dinheiro investido para exercer a opção, se você 

está comprando o ativo como uma opção de compra, ou vendendo como uma opção de 

venda; - O tempo de expiração de uma opção aumentando, acontecerá o mesmo com o 

valor da opção; - O valor de uma opção aumenta com o grau de risco do ativo 

subjacente, pois os retornos de uma opção (compra) dependerão do valor do ativo 

subjacente superior ao seu preço de exercício; - Um aumento na taxa livre de risco 

também aumentará o valor da opção; - Por último, são os dividendos que podem ser 

pago pelo ativo subjacente. 

 

3.3.4 O Modelo de Opções Reais e seus pré-requisitos 

Quando se escolhe um projeto para ser avaliado através das Opções Reais, 

alguns aspectos devem ser levados em consideração. Conforme AMRAN & 

KULATILAKA (1999), é necessário que se verifique se um ou mais critérios 

necessárias ao projeto de investimento se fazem presentes, como: 

a) Existe uma decisão de investimento contingente; 

b) A incerteza é grande o bastante de forma que o adiamento do investimento até 

que se tenham mais informações possa ser necessário, evitando gastos com 

investimentos irreversíveis; 

c) O valor do projeto é capturado em grande parte pela opção de possíveis 

expansões em vez de fluxos de caixa esperados; 

d) A incerteza é grande o bastante de forma a tornar a flexibilidade de investir 

uma importante consideração; 

e) Existirão renovações no projeto e correções de estratégias ao longo da vida do 

projeto. 

 

3.3.5 Modelos de Precificação de Opções 

Uma das principais vantagens da valoração por opções reais é que os gestores 

conseguem captar e compreender suas alternativas de investimento. Segundo SAURIN 

(2002), o modelo de avaliações de opções tem um largo campo de utilização em 
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finanças de empresas e é importante na análise de determinação do valor de uma 

empresa e de outros ativos.  

Vários são os modelos existentes para precificar opções, porém o Modelo 

Binomial e o Modelo Black & Scholes são os mais utilizados. Estes dois modelos levam 

em considerações várias variáveis no momento de se precificar uma opção, como será 

mostrado mais adiante. 

 

3.3.6 Modelo de Black & 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. Porém, o reconhecimento da importância deste modelo só em 

1997, quando Myron Scholes e Robert Merton ganharam o Prêmio Nobel de Economia. 

Este modelo representa uma contribuição mais importante para precificar opções 

de compra e de venda européias, quando o ativo-objeto não paga dividendos 

(MINARDI, 2004). 

O Modelo Black & Scholes leva em consideração essencialmente cinco 

variáveis: Volatilidade; Taxa de juros livre de risco; Tempo restante para o exercício da 

opção; Preço do ativo-objeto; e Preço da opção. Sendo a volatilidade, a variável de 

maior peso na precificação e também a única que não temos como mensurar o seu valor. 

A volatilidade é considerada o parâmetro mais crítico para a precificação de opções, 

pois os preços das opções são muito sensíveis a mudanças na volatilidade, tendo que a 

mesma ser estimada. Portanto, para mensurar o valor da volatilidade futura, costuma-se 

utilizar a volatilidade histórica como uma estimativa para volatilidade futura. É uma 

tentativa de encontrar um “preço justo” da opção. 

Na realidade este modelo proposto por Black & 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 & Scholes é uma ferramenta poderosa quando se quer estimar 

preços de opções de compra e os preços da opção de vendas.  

Este modelo tem por premissas básicas: 

 Que o preço da ação segue o movimento estocástico browniano 

geométrico com média (µ) e desvio padrão (࠭) constante, e que sua 
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distribuição adapta-se mais a realidade por não permitir que existam 

valores negativos; 

 Não existem requerimentos de margens de garantia; 

 Não há custos de transação; 

 Os papéis são perfeitamente divisíveis; 

 Não existem dividendos durante a vida do derivativo de papel; 

 O papel é comercializado continuamente; 

 A taxa livre de risco é constante e igual para diferentes maturidades; 

 E a volatilidade é constante. 

 

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

uma opção de compra européia (call): 

                               21 dNXedSNC rt     

           5,022
1 .5,0ln TTrXSd    (6) 

      5,02
12 Tdd   

Onde: 

S= Valor à vista do ativo-objeto 

X= Preço de exercício da opção 

r= Taxa de juro anualizada 

e= Algarismo neperiano = 2,71828 

࠭= Desvio padrão anual da taxa contínua de retorno do ativo-objeto 

T= Tempo em anos até o vencimento da opção 

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    (7) 

  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 
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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.  

 O Modelo Black & Scholes, não considera as etapas ao longo do caminho, onde 

poderia haver a possibilidade de exercício antecipado de uma opção americana, por isso 

que este modelo considera como 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. 

 

3.3.7 Modelo Binomial 

O Desenvolvimento deste modelo foi posterior ao modelo de Black & Scholes e 

tinha por finalidade tornar o estudo das opções mais acessível a um número maior de 

pessoas, consistindo em um modelo mais simples, que exige apenas conhecimentos 

elementares de matemática. Esta abordagem binomial foi desenvolvida por COX, ROSS 

e RUBINSTEIN (1979) na tentativa de definir uma fórmula para apreçamento de 

opções, que permitisse valorar tanto opções européias como opções americanas. Mesmo 

sendo desenvolvido para valorar opções financeiras, este modelo também é muito útil 

para precificar opções reais. 

Este modelo Binomial é uma maneira mais simplificada de estimar preços de 

opções. Este modelo supõe que o preço de uma ação suba ou caia por uma dada 

porcentagem em intervalos de tempo consecutivos. É um modelo discreto que usa 

previsões distintas de preços e define subperíodos para examinar o comportamento do 

preço de uma opção em função do tempo. (REILLY; NORTON, 2008). 

A grande vantagem deste modelo é que ele pode ser usado para precificação de 

preços de opções européias e americanas, ou seja, com este modelo é possível verificar 

cada momento da vida de uma opção – cada passo da árvore binomial – para a 

possibilidade de exercício antecipado. Proporcionando a oportunidade de verificar ao 

longo do caminho, o exercício antecipado das opções americanas. Além disso, este 

modelo suporta várias fontes de incertezas. Por outro lado, a principal limitação deste 

modelo, é que sua velocidade é relativamente pequena. A aplicação deste modelo 

envolve a construção da chamada árvore binomial, que mostra as diferentes trajetórias 

que o ativo pode seguir ao longo do caminho. Como será mostrado mais adiante nas 

premissas básicas deste modelo. 
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S 

q 

1 - q 

Su
S 

Sd 

(t + 1) (t) 

Como elemento essencial da abordagem clássica para avaliar opções está às 

mudanças futuras no preço dos ativos subjacentes, que podem ser sempre simplificadas 

por uma de duas possibilidades, com um movimento baixo ou alto. (REILLY & 

BROWN, 2006). Esse desenvolvimento analítico é parte de uma metodologia de 

avaliação mais geral conhecida com modelo de precificação de opções de dois estágios 

(RENDLEMAN & BARTTER, 1979 apud REILLY & BROWN, 2006). 

Para se determinar o valor exato de uma opção de compra (call) será necessário 

que se tenha, conforme mostrado por COX, ROSS e RUBINSTEIN (1979): a. Preço de 

exercício (X); b. Preço do ativo subjacente (C); c. A média dos movimentos de subida 

(u) e descida (d) no preço do ativo subjacente; d. Taxa de juros (r = 1 + rf ), sendo (rf) a 

taxa de juros livre de risco.  

Este modelo possui algumas premissas segundo (MINARDI, 2004)  

 O preço da ação (S) comporta-se de acordo com um processo binomial. 

Onde para cada período, o ativo só pode assumir dois valores distintos no 

tempo. Sendo, portanto estes movimentos ascendentes, onde ele sobe 

com um fator (u), representando assim um valor maior que o anterior e o 

outro movimento descendente, onde o ativo cai com um fator (d), com 

probabilidade (q) e (1- q).  

 Os valores de u e d conforme mostrados na figura 3.6 abaixo, onde representam 

as taxas de retorno, caso o ativo se mova para cima ou para baixo. Já os valores uC e 

dC, representam  o quanto o preço do ativo (C) que está no tempo t, valerá no tempo 

t+1, ou seja, se caso o ativo estiver subindo, no tempo t+1 ele valerá uC com 

probabilidade q, e caso contrário, o ativo valerá dC com probabilidade (1-q). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Árvore binomial de 01 passo: possíveis movimento de um ativo.        

 Fonte: Minardi (2004) 

 



Capítulo 3  Referencial Teórico 
 

38 

Onde: 

S = Valor à vista do ativo-objeto (na data zero); 

(u × S) = valor maior da opção em t +1, caso o preço suba; 

(d× S) = Valor menor da opção em t+1, caso o preço caia; 

u = Taxa de crescimento do preço do ativo-objeto; 

d = Taxa de redução do preço do ativo-objeto; 

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

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

 

 A taxa de juros livre de risco é positiva e constante, e os indivíduos 

podem emprestar ou tomar emprestado o montante a esta mesma taxa 

livre de risco; 

 Não existe custo de transações, tributação, requerimentos de depósitos de 

margem de garantia 

 

Segundo AMRAN & KULATILAKA (1999), existem três vantagens para o 

modelo binomial de precificação de opções: 

1. Abrange uma ampla gama de aplicações das Opções Reais, incluindo 

aquelas com alguma complexidade; 

2. A abordagem é confortável para muitos usuários, porque embora seja 

consistente com a valoração de opções, ele também mantêm a aparência 

de análise do fluxo de caixa descontado; 

3. A incerteza e as conseqüências dos contingentes de decisões são 

definidas de uma forma muito natural. 

 

3.3.7.1 Construção de uma carteira livre de risco 

De acordo com MINARDI (2004), será descrito abaixo todas as etapas para que 

seja construída uma carteira livre de risco. Portanto, para que isso aconteça, a seguinte 

restrição tem que ser cumprida: u > r > d, onde r é 1 + taxa de juros livre de risco. 

Primeiramente, deve-se partir de uma situação que exista apenas um período para o 

vencimento da opção, como a Figura 3.8 mostra abaixo: 
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C 

q 

1 - q 

Cu =  Max(0, uC  - X) 

Cd=  Max(0, dC– X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 3.7: Valor da opção: movimento referente a uma opção de compra  

                Fonte: Minardi (2004) 

 

 

 Onde: 

C = Valor atual da opção; 

Cu = Valor da opção no vencimento se o preço da ação for (u × C),  

Cd = Valor da opção no vencimento se o preço da ação for (d× C). 

 (u × C) = valor maior do ativo-objeto em t+1 

(d× C) = Valor menor do ativo-objeto em t+1 

u = Taxa de crescimento do preço do ativo-objeto 

d = Taxa de redução do preço do ativo-objeto 

r = Taxa de juros, onde R= (1+ r) 

 

Quando se constrói uma carteira livre de risco, o investidor está se prevenindo 

de algumas ações inesperadas do mercado, e a variação dos preços é uma delas, então o 

investidor montará uma carteira livre de risco, onde seu valor não será alterado 

independente do que ocorra no mercado. 

Ainda de acordo com MINARDI (2004): 

Deve-se construir uma carteira com ȴ ações e um montante B de dinheiro que 

será emprestado a uma taxa livre de risco r. Sendo portanto o valor desta carteira: 
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ȴs + B 

q 

1 - q 

ȴuS  + rB 

ȴdS +  rB 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: Construção da carteira livre de risco 

            Fonte: Minardi (2004) 

 

Onde as seguintes equações abaixo precisam ser satisfeitas, para que o valor da 

carteira (carteira de hedge) e o valor da opção de compra sejam iguais no vencimento: 

 

  uC    B  r      S  u           

        (8) 

  dC    B  r      S    d      

 

Com duas equações e duas incógnitas, o sistema é resolvido, e obtém-se: 

   

   Sdu

CC du




      

(9) 

   rdu

CudCu
B d




   

 

De forma que a arbitragem sem risco não aconteça, será definido o valor da 

opção de compra como: 

 

 



r

C
du

ru
C

du

dr

BSC
du


























    (10) 
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A simplificação da (1) equação é obtida através da seguinte substituição: 

 

       
du

dr
p




     e      
du

ru
p




1  (11) 

 

Onde se obtém: 

 

  
 
r

CpCp
C du 


1
   (12) 

 

Onde: 

C = Valor da opção no momento (zero) 

r = Taxa de juros livre de risco ajustada ao período 

Cu = valor na alta 

Cd = valor na baixa 

u = taxa de subida 

d = taxa de descida 

 

3.3.7.2 Aplicação do modelo binomial  

De acordo com LEITE F°. (2009), será descrito abaixo os procedimentos 

necessários para se aplicar o modelo binomial: 

 

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 3.9: Cálculo dos possíveis valores futuros do ativo-objeto. 

                Fonte: Adaptado de Leite (2009) 

Cu 
u 

d 
Cd 
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De acordo com HULL (2002), os valores de u e d são determinados a partir da 

volatilidade de preço da ação j.  

 

Dentre as maneiras, pode-se adotar a seguinte: 

 

   teu  
 

   ued
t

1


    (13) 

      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. 

 

Figura 3.10 – Cálculo dos valores futuros da ação. 

                        Fonte: Adaptado de Leite (2009) 

 

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 3.11: Cálculo Regressivo do valor da opção. 

                      Fonte: Adaptado de Leite (2009) 
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Fórmula do Modelo Binomial (BRASIL, 2007): 

 

        2222 11  dppudppu  

teu                                 

   ued t 1 
              (14) 

     dudep tr    

 

3.3.7.3 Árvores Binomiais com mais de dois períodos 

Como já visto anteriormente, a árvore binomial representa os possíveis caminhos 

que o preço do ativo pode seguir ao longo do tempo. O modelo binomial representa as 

diferentes trajetórias, que o preço do ativo objeto pode seguir. Podendo a variável 

aleatória assumir dois valores (u) e (d), seguindo apenas duas trajetórias, para cima ou 

para baixo (HULL, 2002).  

A Figura 3.13 abaixo ilustra o movimento do preço da ação durante três períodos 

de tempo, adaptado de BAIDYA & CASTRO (1999). Onde (C) é o preço da ação no 

instante zero, (u) é o multiplicador do preço da ação para o estado de alta e (d) é o 

multiplicador do preço da ação para o estado de baixa. 

 3Cu  

                                                                                 

  2Cu   

                                                                                                    dCu2   

 Cu    

C  Cud  

  Cd  2Cud  

 
2Cd  

 3Cd  

             Figura 3.12: Árvore Binomial com três períodos. 

                         Fonte: Adaptado de Baidya & Castro (1999). 
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Segundo BAIDYA & CASTRO (1999), o modelo da árvore binomial só torna-se 

atrativo quando a árvore for recombinante, ou seja, uma árvore é recombinante quando 

tem a propriedade de em qualquer tempo, um momento de subida seguido por um de 

descida, for exatamente o mesmo que o de descida seguido por um movimento de 

subida. Essa característica diminui significativamente o número de nós em cada 

período, à medida que n cresce. A Figura acima representa uma árvore binomial 

recombinante, pois possui 4 nós no terceiro período.  Um exemplo de árvore binomial 

não recombinante está representado na Figura 3.14 abaixo, onde se verifica que a árvore 

possui 8 nós no terceiro período, ou seja, possui 2i nós no i-ésimo período. Enquanto 

que a árvore recombinante possui i + 1 nós no i-ésimo período. 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

             Figura 3.13: Árvore Binomial cujos nós não são recombinantes. 

                         Fonte: Adaptado de Baidya & Castro (1999). 

  

3.4 Evidências Empíricas e Análise das metodologias  citadas . 

A avaliação por Opções Reais tem sido aplicada em diferentes contextos, tais 

como: fonte de recursos naturais, na análise de viabilidade de projetos de investimentos 

agropecuários, aplicada à indústria de mineração de ferro, dentre tantas outras áreas. 

Isso tem acontecido devido esta ferramenta ter se mostrado muito importante para 

avaliar projetos onde os riscos e as incertezas que estão atrelados serem bastante altos. 

Teixeira, Rocha e Neto (2001) em seu artigo sobre avaliação de projetos de 

petróleo utilizando a teoria das opções reais, trataram a utilização da teoria das opções 

reais como uma forma de corrigir ou até minimizar a discrepância no valor do projeto 

de inovação tecnológica no qual eles estavam trabalhando. No caso específico, a 

Petrobrás estava pesquisando uma nova tecnologia, promissora para campos maduros, 
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que era a técnica de Lateral Drilling. Esta tecnologia permitiria a reentrada em poços já 

existentes, alcançando e, conseqüentemente, drenando, novos objetivos e horizontes 

produtores. Outra questão relevante seria a maximização de recuperação alcançada pela 

otimização da área de drenagem de poços já abandonados. Um dos principais atrativos 

desta nova tecnologia consistia na significativa economia gerada pelo aproveitamento 

da estrutura de poços já existentes, o que evitaria o trabalho, custos e riscos da 

perfuração e revestimento das fases iniciais de um poço. Desta forma, aliando a 

intenção da Petrobrás em testar esta nova tecnologia à questão do poço 7-VM-11D-RJS 

(conhecido por VM-11D) estar abandonado, foi avaliada, como uma possibilidade 

viável, a utilização da técnica de perfuração Lateral Drilling neste poço. Então, 

modelaram o problema partindo do princípio de que o projeto incluía incerteza 

tecnológica. E chegaram a conclusão que o uso da técnica Lateral Drilling no projeto 

piloto VM-11D e a perspectiva de extensão de sua aplicação em outros cinco poços de 

Vermelho, exemplifica claramente a existência da Opção Real de projetos seqüenciais 

(follow-on). Neste caso, a realização do investimento no VM-11D significa também 

obter a capacidade técnica e o direito, mas não a obrigação, de investir futuramente em 

outros projetos, caso estes se revelem atrativos e estratégicos para a empresa.  

Outro exemplo de aplicação da teoria das opções reais foi descrito por Pessoa 

(2006), em avaliação de projetos de mineração, utilizando a TOR ao caso de uma mina 

de minério de ferro, onde o projeto em estudo tratava-se de uma expansão da 

capacidade de um complexo de mineração de ferro composto de um sistema integrado 

de mineração, usina de beneficiamento, transporte ferroviário, operações portuárias. Foi 

suposto a criação de um projeto de expansão da capacidade de 15 milhões de toneladas 

de minério de ferro por ano O problema foi modelado em quatro etapas: 

1. O projeto foi analisado em condições de certeza para determinar o 

valor presente esperado no instante inicial, que de acordo com sua 

primeira premissa, será o seu valor de mercado; 

2. Foi realizado o método de Monte Carlo com o objetivo de reduzir as 

fontes de incerteza a uma só; 

3. Envolveu a criação de uma árvore binomial do projeto; 

4. Por último, foi à elaboração da árvore de decisão com a incorporação 

dos instantes de decisão que representam as opções reais (calculo do 

valor presente expandido). 
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Por fim verificou-se que o mesmo minério de ferro não se tratando de uma 

commodity, baseado no estudo de caso, a TOR não só pode como deve complementar a 

avaliação dos métodos do fluxo de caixa descontado, pois foi verificado nos últimos 

anos um aumento significativo da volatilidade (desvio-padrão) na negociação dos 

preços deste minério.  

E Martins, Castro e Gomes (2007), aplicaram a Teoria das Opções Reais no 

orçamento de capital, onde a Teoria das Opções Reais foi aplicada a um Resort Praia 

Hotel, pelo fato da empresa está desenvolvendo um projeto de investimento de 

expansão. Neste estudo foi feito uma comparação entre as técnicas tradicionais e a TOR 

na avaliação e decisão de investimentos, para isso foi utilizado o valor presente líquido, 

o Simulador Single Super Lattice Solver (SSLS) e o Modelo Black & Scholes. O 

Simulador utilizado é um software de automação para calcular o valor das distintas 

flexibilidades (opções reais) encontradas em projetos de investimento, cujo 

desenvolvimento foi para a operacionalização de calculo do modelo de precificação de 

opções de Black & Scholes e do modelo Binomial. Através deste estudo o autor chegou 

à conclusão que a utilização das técnicas tradicionais aplicadas na análise de projeto de 

investimento de expansão em um ambiente de incerteza e riscos tende a distorcer o 

valor real do investimento, como foi o caso do Resort praia Hotel onde o VPL foi 

negativo e correria o risco do projeto não ser aceito pela empresa se a decisão fosse 

tomada apenas levando em consideração a análise tradicional. Porém a análise do 

projeto feita através da TOR onde o projeto de expansão mostrou-se viável, apesar desta 

metodologia também ter falhas e limitações, neste trabalho em específico a limitação 

maior foi à utilização de apenas uma incerteza dentre as várias que foram identificadas, 

com o objetivo de refletir melhor as possíveis decisões sobre o projeto. 

Outra aplicação da TOR foi feita por Noronha, Lima e Ferreira (2006), onde 

utilizaram a TOR para analisar os investimentos em geração de energia elétrica, 

particularmente estava sendo analisada a oportunidade de investimento em geração 

hidráulica a ser comercializada no leilão de energia nova, utilizando-se da alternativa de 

financiamento do Programa de Financiamento de Geração de Energia Elétrica do 

BNDES. A Lei n. 10.848, com o intuito de minimizar os riscos dos empreendimentos de 

geração do setor elétrico brasileiro, estabeleceu dois ambientes de mercado: um 

ambiente de contratação regulada (ACR), associada a consumidores cativos conectados 

às distribuidoras de energia elétrica e outro ambiente conhecido por contratação livre 

(ACL), onde os agentes estabelecem livremente contratos bilaterais de compra ou venda 
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de energia. A cada ano ocorrem no mínimo duas modalidades de leilão, onde um se 

destina a energia existente, com um contrato que pode durar até oito anos, e outro para 

energia nova, onde para este tipo de leilão existem basicamente dois tipos de contrato 

(A-5) e (A-3), onde o prazo de validade pode variar de quinze a vinte anos, cujo 

objetivo destes contratos foi justamente estabelecer um ambiente mais seguro para os 

investidores dos empreendimentos de geração baseados em um contrato de longo-prazo. 

Embora estes contratos constituam uma garantia contra as oscilações dos preços de 

energia, ainda existem várias incertezas a serem gerenciadas pelos agentes geradores. 

Além das várias incertezas que estão relacionadas ao ativo como: taxa de retorno, 

oscilação do preço, custos de construção, mão de obra e equipamentos, ainda existe a 

incerteza relacionada à regulação ambiental, onde é um fator crucial para projetos de 

geração hidráulica. Portanto, a análise de investimento foi desenvolvida em várias 

etapas, utilizando a abordagem binomial para avaliação das opções reais: a) aplicação 

do método do fluxo de caixa descontado; b) modelagem das incertezas do projeto e 

execução de uma simulação Monte Carlo, para combinar todas as incertezas em uma 

única fonte; c) construção de uma árvore binomial, de modo que a dinâmica do valor do 

projeto fosse modelada; e por último d) as flexibilidades foram incorporadas, através da 

elaboração de uma árvore de decisão. Assim, o autor verificou que o investimento no 

projeto estudado apresentou-se viável mesmo sendo utilizada a análise tradicional, 

porém quando se analisou baseando-se nas Opções Reais, o VPL praticamente 

quadriplicou, demonstrando assim a importância de se considerar às opções reais. 

 

3.5 Diferenças entre VPL E TOR 

O VPL é considerado como ponto de partida para análise de opções reais. Onde 

não é levada em consideração a flexibilidade gerencial na tomada de decisão. No 

entanto, ambas as metodologias levam em consideração todos os fluxos de caixa ao 

longo de vida de um projeto, sendo considerados como abordagens de fluxo de caixa 

descontado (MINARDI, 2004). 

Apesar dessa falha no VPL de ignorar as flexibilidades gerenciais, o VPL ainda 

é bastante utilizado em projetos onde a incerteza é pequena. No entanto, a medida que 

se trabalha com cenários de grande incerteza e flexibilidades significativas, deve-se 

reformular o VPL, para que seja possível capturar o valor dessas flexibilidades. Como 

mostra (TRIGEORGES, 1997 apud MINARDI, 2004). 
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GERENCIALFLEXLTRADICIONAEXPANDIDO VALORVPLVPL .    (15) 

 

DIXIT & PINDYCK (1994), questionaram bastante a utilização dos métodos 

tradicionais de análise investimentos. Para eles esses métodos podem induzir a decisões 

equivocadas de investimento, pelo fato de ignorar duas características fundamentais 

para decisão de investir, que são a irreversibilidade do investimento e a possibilidade de 

adiamento. 

Como já visto anteriormente, um projeto para ser aceito através da análise do 

VPL, tem que ser positivo (VPL > 0), já para ser aceito através da TOR o projeto tem 

que ser lucrativo o suficiente. E ao que se refere a possibilidade de adiamento do 

investimento, é um aspecto que não pode ser desconsiderado. 

Baseado no que foi visto, quando se avalia um projeto através da TOR, ao 

contrário do que parece, não significa que a análise do VPL está sendo abandonada, até 

porque a opção real inicia-se a partir do VPL, ou seja, a TOR complementa a análise do 

VPL. 

Conforme figura 3.4, COPELAND & ANTIKAROV (2003), demonstraram bem 

como funciona o sistema pelo método FCD e pelo método da TOR. Onde pelo método 

tradicional, ignora-se a irreversibilidade do investimento, devido à incerteza que é 

pequena. E nas Opções Reais, trabalha-se com cenários grandes de incertezas e com 

flexibilidades significativas, tendo como finalidade a lucratividade. 

 

 

Figura 3.14: Comparação entre metodologias no processo de tomada de 

decisões 

Fonte: Copeland & Antikarov (2003, p.15). 
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O grande problema do método tradicional é que ele não consegue captar com 

precisão o valor econômico do investimento em um ambiente de incerteza e de rápidas 

mudanças. Enquanto que a opção real, ela capta o valor da flexibilidade gerencial de se 

adaptar as decisões, em resposta as mudanças inesperadas no mercado. O método de 

opção real representa o que há de mais novo para a avaliação e gestão de investimentos 

estratégicos. 

Para Dixit e Pyndick (1994), três características são fundamentais na análise de 

uma decisão de investimento: 

a) A irreversibilidade do investimento: O investimento inicial realizado pode não 

ser recuperado facilmente. Na maioria dos projetos, o investimento inicial é 

parcialmente ou totalmente irreversível. 

b) As incertezas do projeto: Os fluxos de caixa futuros do projeto não podem ser 

previstos sem incertezas, pois dependem de condições futuras de mercado 

macroeconômicas e regulatórias. 

c) A flexibilidade de alterar a estratégia inicial: Muitos projetos podem ser 

adaptados a novas situações de mercado, permitindo a revisão e a alteração de seu 

planejamento original. 

 

De acordo com BRANDÃO (2002), um projeto possui valor na teoria de opções 

reais se engloba essas três características. No método do VPL, as características de 

irreversibilidade e de flexibilidade não são consideradas, e por isso, o método é 

considerado incompleto para análise de investimentos. 

 
3.6 Considerações sobre o Capítulo 

Neste capítulo foi apresentada a revisão da literatura sobre os métodos 

tradicionais de análise, que ignoram os riscos envolvidos em projetos de investimentos 

de inovação tecnológica, os métodos que analisam os riscos como a análise de cenários 

e de sensibilidade, muito utilizados para escolher as melhores decisões, partindo para 

uma revisão mais profunda sobre os métodos que gerenciam os riscos envolvidos, como 

o modelo de precificação de opções e a TOR, mostrando o quanto esta ferramenta é 

capaz de responder a mudanças rápidas no mercado. 

Na avaliação de forma geral, verificou-se que a metodologia das opções reais, 

preenche uma lacuna deixada pelos métodos tradicionais, na realidade a TOR não 
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elimina a metodologia tradicional, pelo contrário ela complementa de forma que os 

riscos envolvidos em projetos de inovação tecnológica sejam gerenciados, permitindo 

ao investidor gerenciar da melhor forma suas decisões. 

No próximo capítulo, serão mostradas todas as etapas referentes a metodologia 

(TOR), aplicadas neste tipo de investimento, como forma de eliminar perdas maiores 

podendo assim aumentar seus lucros. 
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4. METODOLOGIA 

Os projetos de inovação tecnológica são tipos de projetos que trabalham com  

a presença constante de risco e incerteza, por isso a metodologia escolhida nesta 

dissertação para avaliar o projeto de investimento em estudo é o modelo de opções 

reais, por considerar a presença de incertezas e flexibilidades gerenciais, e por permitir 

aos gestores do projeto a tomada de decisão com base em informações mais completas. 

Esta metodologia calcula os riscos do projeto e permite mudanças de decisões ao longo 

da vida do projeto que fazem com que também haja uma mudança em sua rentabilidade.  

 No que se refere à aplicação, o modelo escolhido foi o Modelo Binomial de 

precificação, que é um modelo matemático muito mais simples, bastante útil e de fácil 

entendimento. 

As etapas utilizadas nesta metodologia foram baseadas em COPELAND & 

ANTIKAROV (2001), como também LEITE F. (2009).  Os dados utilizados são  

hipotéticos, partindo do pressuposto de três diferentes empresas que desejam investir 

em inovação tecnológica, onde em cada caso será analisado a metodologia utilizada, 

para se verificar em qual momento será melhor investir, de forma que não se perca com 

este investimento. 

4.1. Primeira Etapa: Determinação do valor presente do projeto de 
investimento 

O primeiro passo consiste na estimação do Valor Presente Líquido (VPL) do 

projeto, onde este VPL será calculado, sem flexibilidade, através da metodologia 

tradicional do fluxo de caixa, de determinada empresa que investe em tecnologia. Nesta 

etapa o objetivo principal será calcular o valor presente sem flexibilidade em t = 0. 

Conforme visto no Capítulo 3, o VPL obtido consiste em trazer todos os fluxos 

financeiros do projeto, para um único período, o atual, e somá-los. E uma vez que esses 

fluxos tenham sido ajustados à mesma referência no tempo, obtêm-se seu valor líquido, 

que representará o resultado atual do projeto. Portanto, o VPL será igual ao valor atual 

das entradas de caixa menos o valor atual das saídas de caixa, como representado na 

fórmula abaixo: 

 

    (16) 
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Onde: 

VPL = Valor presente líquido; 

FC0 = Investimento inicial do projeto; 

FCt  = Somatório do fluxo de caixa no período t; 

k = Taxa de juros de longo prazo para 1 período; 

n = Número de períodos a que se refere o fluxo de caixa; 

 

Como critério de decisão, se o VPL calculado for maior do que zero então o 

investimento deve ser aceito. VPL positivo indica a riqueza gerada pelo projeto no 

momento zero. Por outro lado, o VPL for inferior a zero, ele não deve ser aceito, pois 

sua rentabilidade é inferior ao retorno mínimo exigido, ou seja, nessa circunstância o 

projeto não foi suficientemente bom sequer para remunerar a taxa mínima desejada de 

remuneração. E caso seja igual a zero, nada poderá ser afirmado. 

 

4.2 Segunda Etapa: Modelagem das incertezas através  da Simulação 
Monte Carlo 

Serão simulados três diferentes projetos de empresas que investe em inovação 

tecnológica, e por trabalhar com um ramo do mercado onde a incerteza está presente 

diariamente, serão assumidas quatro variáveis de incertezas: receita, custo, investimento 

e taxa mínima de atratividade. A combinação dessas incertezas serão os dados de 

entrada para obtenção da distribuição de probabilidade do retorno. Tendo-se, portanto: 

 

  r = Fd (t) 

  c = Fd (t)                                                (17) 

   i = Fd (t) 

  tma= Fd (t) 

 

Onde respectivamente, r, c, i e tma são a receita, o custo, o investimento e a taxa 

mínima de atratividade, que serão combinados em um único modelo de cálculo de VP, 

através da Simulação Monte Carlo (SMC).  

Para fazer esta simulação será utilizado o programa computacional Crystal Ball 

de análise de risco. O Crystal Ball calcula automaticamente milhares de casos, 

mantendo a entrada de dados e os resultados de cálculos como cenários individuais. A 
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análise desses cenários revela a escala de resultados possíveis, sua probabilidade de 

ocorrer, verificando qual entrada tem um efeito maior em seu modelo e onde os esforços 

devem ser focados.  

Com a SMC, para cada ano (t1, t2, t3..., tn) serão gerados vários cenários como: 

otimista, mais provável e pessimista, gerando assim uma estimativa do valor presente 

deste projeto, como visto no referencial teórico. Este cálculo será repetido 10 mil vezes, 

de forma que seja obtida uma estimativa adequada.  

 

4.3 Terceira Etapa: Obtenção da volatilidade atravé s da regra E-V 
Markowitz 

Conforme visto anteriormente no Capítulo 3, a volatilidade é a medida da taxa 

de variação de um ativo durante um determinado período, ou seja, significa o quanto 

aquele ativo variou e qual a expectativa da amplitude da variação futura, sendo, portanto 

a volatilidade considerada como a medida de incerteza. A volatilidade do projeto é 

obtida através da abordagem consolidada da incerteza, onde todas as incertezas 

consideradas sobre o valor do ativo são combinadas numa única incerteza: a variação 

percentual do VP do projeto ao longo do tempo, ou seja, o retorno do projeto, que será 

obtido através da variância ou do desvio-padrão. Tendo-se: 
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Onde:  

E (VPL) = Retorno esperado do projeto; 

ı2 (VPL) = Variância do retorno; 

ı(VPL) = Desvio-padrão 

ȇi = Probabilidade do retorno. 
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A volatilidade segundo LEITE (2009) obtém-se dividindo o desvio-padrão pela 

média do VPLPROBABILÍSTICO, onde ambos são obtidos através da simulação. Como 

equação abaixo: 

                             
TICOPROBABILÍS

TICOPROBABILÍS

VPL

VPL
V





                         

(19)
 

 

    Onde: 

 

 Desvio padrão dos valores do VPLPROBABILÍSTICO = ע

  = Média dos valores do VPLPROBABILÍSTICO 

4.4 Quarta Etapa: Utilização do Modelo de Precifica ção Binomial e 
Construção da Árvore Binomial 

Nesta etapa, será utilizado o Modelo Binomial proposto por COX, ROSS E 

RUBINSTEIN (1979), avaliando a volatilidade do valor presente do investimento. 

Sendo o valor do projeto determinado através dos movimentos ascendentes e 

descendentes, representados por u e d, e pelas suas probabilidades p e (1-p). De acordo 

com HULL (2002), é indicado que quando utilizamos o modelo binomial na prática, 

seja utilizado mais de 30 passos para que se obtenha uma boa estimação. 

Desta forma serão utilizadas as equações do modelo binomial: 

 

   teu  
 

   ued
t

1


                                        (20) 

      dudep tr  
 

 

Após o cálculo da volatilidade. Será modelada a árvore binomial, utilizando os 

valores de u e d segundo o modelo binomial para o movimento ascendente e 

descendente respectivamente, podendo seu valor aumentar ou diminuir ao longo do 

tempo. Segundo MINARDI (2004), “Quanto maior o número de períodos do modelo 

binomial e menor o intervalo de tempo do período, maior será a exatidão de sua 

solução”.  
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Na Figura 4.1, demonstra os valores da opção que serão calculados de trás pra 

frente, nas extremidades direitas da árvore, com base nos valores futuros.  

 

   

                     Figura 4.1 – Cálculo dos valores futuros da ação. 

                     Fonte: Adaptado de Leite F°. (2009) 

 

O cálculo remissivo do valor da opção será feito calculando-se primeiro o valor 

da opção no último período, em seguida, continuará com o cálculo remissivo da opção 

para todos os períodos que o precedem, de forma que se obtenha o valor da opção do 

primeiro período. A Figura 4.2 demonstra bem esse cálculo. 

 

      

     Cuu = Max (0, uuS – X) 

  Cu    

  

C     Cud = Max (0, udS – X) 

  

  Cd 

     Cdd = Max (0, ddS – X) 

 

 

 Figura 4.2: Cálculo da árvore binomial do valor da opção. 

            Fonte: MINARDI (2004). 

 

Onde, para se obter o valor de C, trabalha-se de trás pra frente de modo que no 

final do primeiro período se tenha: 
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 E trabalhando-se do período 1 para o período 0, obtenha-se o seguinte valor 

corrente para a opção: 

 

   
 






 


r

CpCp
C du 1

 

     

4.5 Quinta Etapa: Análise das Opções Reais 

Após calcular o VPL do projeto considerando as incertezas e flexibilidades, 

teremos o valor das opções reais. A diferença entre o valor presente expandido e o valor 

presente tradicional será o próprio valor das opções, como descrito na fórmula abaixo: 

 

            GERENCIALFLEXLTRADICIONAEXPANDIDO VALORVPLVPL .  

 

Esta última etapa tem por objetivo avaliar o projeto total. A teoria das opções 

reais incluirá o valor presente sem flexibilidade, mais o valor da opção (flexibilidade). 

Com grande incerteza e flexibilidade gerencial, o valor da opção será substancial. 

Como já visto na revisão da literatura, as Opções reais não ignora a 

irreversibilidade do investimento, principalmente por trabalhar com grandes cenários de 

incertezas, objetivando o lucro para o investidor. Nesta metodologia, as principais 

características de um projeto de investimento são levadas em consideração, como a 

questão da irreversibilidade, deixando claro na maioria dos projetos esse valor inicial é 

quase ou totalmente irreversível. Outra característica importante são as incertezas que se 

fazem presentes em um projeto e por fim a questão da adaptação do projeto a situações 

inesperadas no mercado, permitindo que seu investimento seja prorrogado.  

 Por isso que esta metodologia é considerada tão importante, tornando-se uma 

ferramenta completa na análise de investimentos.  
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4.6 Considerações sobre o Capítulo 

Neste capítulo foram apresentadas, todas as etapas referentes à análise de 

projetos que será utilizada. Partindo desde a utilização do método tradicional, até a 

utilização das Opções Reais. 

Serão analisados três projetos distintos, onde serão utilizadas todas as etapas, 

que foram baseadas em COPELAND & ANTIKAROV (2001), que utilizará neste caso 

específico, dados hipotéticos.  

No próximo capítulo, a fim de aplicar a metodologia proposta, será aplicado para 

cada projeto separadamente a metodologia vista neste capítulo, de forma que se possa 

analisar cada caso separadamente. Na tentativa de verificar qual o melhor momento para 

investir, de forma que o projeto em questão não traga prejuízos para a empresa. 
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste Capítulo serão apresentados os resultados, e suas análises, para três 

diferentes projetos de investimento em inovação tecnológica, com o intuito de 

apresentar a metodologia proposta no Capítulo 4, como também apresentar os casos 

mais clássicos da Teoria das Opções Reais (TOR), os quais são: a opção de implementar 

um projeto; a opção de postergar; e a opção de cancelar.  

 Os dados foram obtidos através de situações hipotéticas, cujo intuito é 

demonstrar como a Teoria das Opções Reais (TOR) pode ser aplicada nesses diferentes 

cenários. Conforme descrito no Quadro 5.1 abaixo: 

 

Quadro 5.1: Tipos clássicos de opções. 

Caso 1: Opção de Implementar o Projeto 

Caso 2: Opção de Postergar o Projeto 

Caso 3: Opção de Cancelar o Projeto 
            Fonte: Elaboração própria 

 

 Para a obtenção e análise dos resultados, os procedimentos seguiram as etapas 

definidas no Capítulo 4. Para as simulações foi utilizado o software de análise de risco  

Crystal Ball, o que tornou o processo de simulação muito mais rápido e eficiente. 

 

 5.1 Procedimentos para Análise dos Projetos Utiliz ando a TOR 

A seguir serão apresentadas as etapas e procedimentos que foram utilizados na 

análise dos três casos dos investimentos considerados. 

   5.1.1 Determinação do VPL dos projetos de investimento 

Em todo projeto de investimento, para se calcular o valor presente líquido, 

necessita-se da obtenção dos dados, de modo que se possa fazer uma avaliação 

econômico-financeira.   

 Neste caso, os dados foram obtidos hipoteticamente na construção dos fluxos de 

caixa para as diferentes situações de projetos que investem em inovação tecnológica, 

sendo calculado sem flexibilidade (t=0), através da metodologia do FCD. Ou seja, nesta 
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etapa não será levada em consideração os riscos e as incertezas que sempre estão 

presentes em projetos de investimento em inovação tecnológica,  

Os critérios de decisão e sua fórmula de utilização estão descritos abaixo, 

conforme mostrado no Capítulo 4. 

 

Fórmula básica do VPL: 

 






n

t
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Onde:  

FC0 = Investimento inicial do projeto; 

FCt = Somatório do fluxo de caixa no período t; 

k = Taxa mínima de atratividade (TMA); 

t = É o período de tempo correspondente a certo fluxo de caixa. 

 

 Se o VPL > 0, indica que o projeto é financeiramente viável. 

 Se o VPL < 0, significa que o projeto é inviável financeiramente.  

 

Para todas as situações analisadas, as variáveis consideradas foram os 

investimentos, os custos e as receitas. Vale salientar que na metodologia tradicional de 

avaliação de investimentos, as variáveis dos projetos de investimentos, geralmente são 

apresentadas de forma determinística, não sendo embutido o risco de estimativa. 

 

5.1.2  Modelagem das incertezas dos projetos de investimento através 
da Simulação Monte Carlo 

A modelagem das incertezas foi utilizada com o objetivo de inserir o risco nas 

projeções, com o intuito de superar a limitação da metodologia tradicional, para isso, 

portanto foi usado o processo de Simulação. Como já visto no capítulo 4, a simulação é 

uma tentativa de replicação de um sistema real, ela procura modelar um sistema e 

observar como as variáveis incertas – que são as variáveis de entrada – afetam suas 

variáveis de saída. Com a simulação obtemos distribuições de probabilidade, para a 

variável de saída do modelo como o VPL, a TIR e seus respectivos desvios padrão. 



Capítulo 5  Apresentação e Análise dos Resultados 
 

60 

Utilizou-se, para o desenvolvimento desta simulação, o software Crystal Ball. 

Tal software trabalha vinculado com o software de planilha eletrônica Excel, bastando 

construir o modelo desejado em uma planilha e posteriormente simular n valores, neste 

caso a literatura sugere que sejam feitas acima de 10.000 simulações, para cada variável 

de entrada – as quais foram os Investimentos, as receitas, os custos e a Taxa Mínima de 

Atratividade – e, ao fim obtém-se (n) valores para a variável de saída – neste caso, o 

VPL e a TIR – com possibilidades de construção de uma distribuição de freqüência para 

essa variável. 

5.1.2.1 Etapas do Modelo de Simulação  

Quando se trabalha com simulação Monte Carlo, considera-se que algumas 

variáveis podem sofrer alterações ao longo do tempo, assim como o VPL e TIR, 

deverão mudar, podendo variar também a aceitação do projeto. 

Neste caso quatro variáveis serão simuladas: Investimentos, Custos, Receitas e 

Taxa Mínima de Atratividade. 

O Primeiro passo é definir as funções densidade de probabilidade para cada uma 

das variáveis a serem geradas de forma aleatória. O Crystal Ball dispõe várias funções 

densidade de probabilidade, no entanto, a função densidade de probabilidade utilizada 

será a triangular para as quatro variáveis de entrada. 

A seguir, com as variáveis definidas e os dados devidamente introduzidos no 

Crystal Ball, será necessário gerar iterações para que seja construída uma freqüência 

acumulada de resultados. O que se percebe é que a parametrização sem o auxílio de um 

software específico é mais trabalhosa, muito mais complexa e sujeita a erros. 

O próximo passo é definir a célula de saída das iterações. Neste caso será 

verificado o impacto das simulações nas projeções do VPL e na TIR. Depois de 

definidas as respectivas células, como a previsão de saída, roda-se as simulações. O 

número de iterações desejado é acima de 10.000 simulações. 

 

5.1.3. Obtenção da volatilidade do projeto através da Regra E-V de 
Markowitz 

A volatilidade do projeto é obtida através da abordagem das incertezas, onde 

todas as incertezas são combinadas numa única incerteza, conforme visto no Capítulo 4. 

A volatilidade foi obtida através da simulação dos dados gerados no Crystal Ball, assim 
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como o valor esperado para o VPLPROBABILÍSTICO, obtidos a partir do desvio padrão 

gerados pelo simulador. Como ilustram os quadro 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8 e 5.9, adiante. 

 A Volatilidade porém, segundo LEITE (2009) é obtida dividindo-se desvio-

padrão pela média do VPLPROBABILÍSTICO, ambos obtidos através da simulação. Como 

Mostra equação XX abaixo: 

 

   
TICOPROBABILÍS

TICOPROBABILÍS

VPL

VPL
V




                                               (21) 

Onde: 

 

 Desvio padrão dos valores do VPLPROBABILÍSTICO = ע

  = Média dos valores do VPLPROBABILÍSTICO 

 

5.1.4 Utilização do Modelo de Precificação Binomial e Construção da 
Árvore Binomial 

 De acordo com Hull (2005), as árvores binomiais quando utilizadas na prática, 

devem utilizar um número de períodos iguais ou superiores a 30.  No entanto, em todos 

os casos examinados neste trabalho, o número de períodos trabalhados foram 40. Este 

modelo de precificação binomial baseia-se na construção de árvores binomiais, que 

representam os diversos caminhos que podem ser seguidos pelo preço do valor presente 

esperado do projeto durante a vida da opção.  

A árvore de decisão possibilita que as opções reais desempenhem um papel 

ainda mais importante, do que apenas avaliar o investimento. Esse papel é justamente o 

de descobrir, acompanhar e gerenciar as opções reais. 

 

5.1.5 Análise das Opções Reais 

Este tipo de análise proporciona ao investidor verificar o quanto deve 

desembolsar para garantir a opção de realizar o investimento no futuro. Assim, pode-se 

avaliar as alternativas existentes de forma que possa de certa maneira impedir ou até 

mesmo dificultar a entrada de outros investidores no mercado. 
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5.2 Análise dos Casos 

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos e análises para os três casos 

em estudo. 

 

5.2.1 Caso 1: Opção de Implementar o Projeto 

5.2.1.1 Cálculo do VPL para o Caso 1 

     Para a 1ª situação, foi considerado um fluxo de caixa, para se tentar analisar a 

viabilidade de um projeto de investimento, vamos supor que este projeto tenha sido de 

uma indústria farmacêutica, onde os investimentos ocorreram nos dois primeiros anos 

no valor de RS 15 milhões, os custos foram constantes a partir do terceiro ano no valor 

de R$ 5 milhões e os retornos esperados ficaram em torno de R$ 20 milhões. O projeto 

em questão obteve um VPL maior que zero, portanto nesta avaliação ele podia ser 

aceito, como mostra o Quadro 5.2 abaixo: 

 

Quadro 5.2: Resultado do VPL Tradicional Esperado para o (Caso 1). 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 5.2.1.2 Simulação para o Caso 1 

Inicialmente a primeira variável de entrada a ser considerada foi o Investimento, 

onde foi adotado a distribuição triangular como a distribuição de probabilidade desta 

variável, definindo-se, portanto seus percentuais de crescimento mínimo, de máximo e o 

esperado, de forma que não houvesse distorção no modelo. O limite de variação 

considerado foi: -10% a +10% do valor do investimento, conforme ilustra a Figura 5.1 

abaixo. 

 

Resultado   

Investimento Inicial R$ 15 milhões 

VPL Tradicional 
Esperado R$ 140,21 milhões 
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Figura 5.1: Modelagem da 1ª variável de entrada investimentos – Caso 1. 

Fonte: Elaboração Própria com o auxílio do Crystal Ball 

 

A segunda variável de entrada, os custos receberam o mesmo tratamento 

utilizado para a primeira variável, atribuindo, portanto, os limites de variação de: -10% 

a +10% dos custos, como também a distribuição triangular foi utilizada para a 

distribuição de probabilidade, conforme mostra a Figura 5.2. 

 

 

 Figura 5.2: Modelagem da 2ª variável de entrada custos – Caso 1. 

Fonte: Elaboração Própria com o auxílio do Crystal Ball 

 

A Receita, terceira variável de entrada levou o mesmo tratamento adotado pelas 

outras variáveis citadas acima. Sendo, portanto, consideradas os limites de variação: -

10% a +10% das receitas, como mostra a Figura 5.3. 
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Figura 5.3: Modelagem da 3ª variável de entrada receitas – Caso 1. 

Fonte: Elaboração Própria com o auxílio do Crystal Ball 

 

Por último será mostrada 4ª variável de entrada, a Taxa Mínima de Atratividade, 

onde o limite de variação ficou entre: -2,5% a +3,5% da TMA. Conforme Figura 5.4. 

 

 

Figura 5.4: Modelagem da 4ª variável de entrada TMA – Caso 1. 

Fonte: Elaboração Própria com o auxílio do Crystal Ball 

 

Geradas as 10.000 iterações e definidas as variáveis de saída, roda-se as 

simulações, onde se obtém o diagrama de freqüência acumulada do VPL como também 

a estatística da simulação realizada. 
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Conforme ilustrado na Tabela 5.1, o VPL médio obtido através do modelo de 

avaliação estocástico utilizando Simulação Monte Carlo foi de R$ 140,58, um pouco 

acima do encontrado com o modelo determinístico R$ 140,21. O Desvio Padrão 

encontrado foi de R$ 10,13.  

Outro aspecto analisado na Tabela 5.1, é que o menor VPL obtido nas 

simulações foi de R$ 133,07 e o maior VPL foi de R$ 172,98, como mostra a Figura 

5.4, onde de acordo com o modelo estocástico desenvolvido, 100% dos valores do VPL 

encontram-se entre os valores máximos e mínimos. 

 

         Tabela 5.1 – Estatística do Modelo Estocástico de Avaliação – Caso 1 

 Projeção: VPL Projeção: TIR 

Valores 

Projetados 

Valores 

Projetados 

10.000 10.000 

140,58 9% 

140,26 9% 

--- --- 

10,13 0% 

102,67 0% 

0,1291 0,0433 

2,54 2,98 

0,0172 0,0172 

133,07 8% 

172,98 9% 

Estatística 

 

Número de Simulações 

Média 

Mediana 

Moda 

Desvio Padrão 

Variância 

Assimetria 

Curtose 

Coeficiente de Variação 

Valor Mínimo 

Valor Máximo 

Erro Padrão da Média 0,10 0% 

         Fonte: Elaboração Própria com o auxílio do Crystal Ball 

 

A distribuição de freqüência cumulativa de probabilidades, como mostra Figura 

5.5, também forneceu importante contribuição para a análise dos resultados 

encontrados. Tomando-se como base o VPL médio obtido R$ 140,58, concluiu-se que 

47,94% dos valores que foram obtidos para o VPL encontram-se acima do valor médio. 
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Figura 5.5: Distribuição de Probabilidade do VPL – Caso 1. 

Fonte: Elaboração Própria com o auxílio do Crystal Ball 

 

A Figura 5.6, abaixo, ilustra a distribuição de freqüência acumulada. 

 

 

Figura 5.6: Distribuição de freqüência cumulativa de probabilidade do VPL – Caso 1. 

Fonte: Elaboração Própria com o auxílio do Crystal Ball 

 

Como forma de tentar explicar da melhor forma possível a modelagem 

estocástica desenvolvida, utilizou-se a função de análise de sensibilidade do Crystal 

Ball, para identificar quais variáveis de entrada que mais contribuíram para a variância 
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da variável de saída. Como ilustra a Figura 5,7, nota-se que a variável de entrada que 

teve maior influência sobre a variável de previsão, ou seja, o VPL do projeto foi a 

Receita (Referente à célula K6), sendo a mesma responsável por 0,08% da variância. 

Sendo o Investimento (a célula C9) e o Custo (a célula L10). 

 

 

Figura 5.7: Contribuição das variáveis listadas para variância do VPL previsto- Caso 1 

Fonte: Elaboração Própria com o auxílio do Crystal Ball 

 

5.2.1.3 Resultado da SMC para o Caso 1  

Como se observa no Quadro 5.3 o VPLDETERMINÍSTICO, obtido através do fluxo de 

caixa projetado, foi um pouco menor que o VPLPROBABILISTICO obtido através da 

simulação. Segundo LEITE (2008), a SMC limita-se a estimação dos valores médios do 

VPLP e da volatilidade do VPLP.  

 

Quadro 5.3: Resultado da SMC - Caso 1. 
   

 
 

 
                
 
           Fonte: Elaboração Própria 

 

Portanto, baseados nesses parâmetros deve-se concluir que o projeto deve ser 

implantado, pois de acordo com o critério de decisão o VPL foi positivo e deve ser 

aceito.  

RESUMO DA SMC 
Investimento Inicial 15,00 
VPLDETERMINÍSTICO 140,21 
VPLPROBABILÍSTICO 140,58 

Volatilidade do VPLP 0,07 
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5.2.1.4 Precificação Binomial e Árvore de Eventos para o Caso 1 

 A árvore de eventos para a opção de implantar o investimento foi calculada com 

o auxílio da planilha eletrônica Excel. Sendo a mesma montada com 40 períodos nos 

quais foram calculados os prováveis valores do VPLPROBABILÍSTICO do projeto de 

investimento sujeito aos fatores de subida e descida, u e d, respectivamente. Os valores 

inicial e finais do VPLPROBABILÍSTICO estão dispostos na Figura 5.8. 

 

 

   Figura 5.8: Árvore Binomial do VPLPROBABILÍSTICO  em 40 períodos – Caso 1 

   Fonte: Adaptado de Leite (2009). 

 

Onde, 

 

  u = 1,01145862 

            d = 0,988671192 

 

 

A Figura 5.9, ilustra a árvore regressiva para o cálculo da opção de postergar o 

investimento 

Sd = 90,14 
d 

SU = 219,23 
u 

40 
períodos  C0 = 140,21 
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   Figura 5.9: Cálculo Regressivo do valor da opção – Caso 1 

   Fonte: Adaptado de Leite (2009). 

 

Onde, 

p = 0,785936549 

1-p = 0,2140634 

 

5.2.1.5 Valor da Opção para o Caso 1. 

Através da análise das Opções Reais, verifica-se que o projeto investimento com 

a opção de implementar, agregou ao VPL TRADICIONAL o valor de R$ 48.000,00.  

 O cálculo do VPL EXPANDIDO segue descrito abaixo: 

 

VPL EXPANDIDO = VPL TRADICIONAL + VALOR FLEXIBILIDADE GERENCIAL 

 

VPL EXPANDIDO = 140.210,00 + 48.000,00 

 

VPL  EXPANDIDO = 188.210,00 

 

De acordo com a análise das Opções Reais, verifica-se que o projeto deve ser 

implemtado, onde o VPL EXPANDIDO = R$ 188.210,00, demonstrando que o projeto em 

questão é viável. 

 

 

 F0 = 48,00 

Fd = Max(90,14-

120,00;0)=0 

1-p 

Fu = Max(219,23-

120,00;0)=99,00 

 

p 

40 
períodos 
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5.2.2 Caso 2: Opção de Postergar o Projeto 

5.2.2.1 Cálculo do VPL para o Caso 2 

Já para a segunda situação, foi considerado um fluxo de caixa inicial, onde foi 

suposto outra que a empresa espera um fluxo de caixa com perspectivas de retorno 

esperado no valor de R$ 20 milhões para os próximos anos. Porém, surge uma situação 

inesperada onde há uma previsão de crise para os primeiros 16 trimestres, ocorrendo 

uma saída da mesma apenas a partir do 17º trimestre. Neste caso, os custos tiveram 

certo aumento no terceiro e quarto ano, seguindo com apenas um pequeno decréscimo 

nos anos seguintes. Isto fez com que o retorno esperado ficasse na faixa de R$ 5 

milhões no período da crise e, após seu término, permanecesse no valor de R$ 18 

milhões. Ficando abaixo do que inicialmente a empresa estava esperando.  O projeto em 

questão obteve um VPL menor que zero, portanto, nesta avaliação ele deve ser 

rejeitado, como mostra o Quadro 5.4 abaixo. 

 

 Quadro 5.4: Resultado do VPL Tradicional Esperado com crise econômica. 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

  

 No entanto, a empresa baseada no VPL tradicional com perspectiva de crise, 

conforme mostrado no Quadro 5.3 acima, toma a decisão de postergar o investimento 

para após a saída da crise.  

 Neste novo fluxo de caixa da opção de postergar o projeto, os investimentos só 

ocorreram a partir do terceiro ano no valor de R$ 20 milhões, os custos seguiram nos 

anos seguintes aos investimentos na faixa de R$ 5 milhões e o retorno esperado ficou 

em torno de R$ 22 milhões. Ou seja, o retorno foi muito maior do que se esperava 

inicialmente com as projeções de fluxo de caixa antes da crise. 

Resultado Valor 

Investimento Inicial R$ 15 milhões 

VPL Tradicional Esperado c/ crise R$ -67,98 milhões 
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 A melhor decisão tomada pelo investidor foi à opção de postergar o 

investimento, onde se obteve um VPL maior do que zero e o projeto neste determinado 

momento será aceito. Conforme Quadro 5.5 abaixo. 

 

Quadro 5.5: Resultado do VPL Tradicional Esperado para o (Caso 2). 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

5.2.2.2 Simulação para o Caso 2 

Para a Simulação do Caso 2, levado em consideração apenas o 

VPLDETERMINÍSTICO (R$ 153,80) da opção de postergar o investimento após saída da 

crise,  também passou pelo mesmo processo do Caso 1. Onde, para a variável 

investimento, foi adotado a mesma distribuição, que é a triangular, definindo-se, 

portanto, seus percentuais de crescimento mínimo, de máximo e o esperado. O limite de 

variação considerado foi: -10% a +20% do valor do investimento, conforme ilustra a 

Figura 5.10 abaixo. 

 

 

Figura 5.10: Modelagem da 1ª variável de entrada investimentos – Caso 2. 

Fonte: Elaboração Própria com o auxílio do Crystal Ball. 

Resultado   

Investimento Inicial R$ 15 milhões 

VPL Tradicional Esperado 
após saída da crise 

R$ 153,80 milhões 
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Da mesma forma, os custos receberam o mesmo tratamento utilizado para a 

primeira variável, atribuindo, portanto, os limites de variação de: -10% a +10% dos 

custos. A distribuição triangular também foi utilizada para a distribuição de 

probabilidade, conforme mostra a Figura 5.11. 

 

Figura 5.11: Modelagem da 2ª variável de entrada custo – Caso 2. 

Fonte: Elaboração Própria com o auxílio do Crystal Ball 

 

A terceira variável considerou os limites de variação: -10% a +20% das receitas, 

como mostra a Figura 5.12. 

 

Figura 5.12: Modelagem da 3ª variável de entrada Receita– Caso 2. 

Fonte: Elaboração Própria com o auxílio do Crystal Ball 

 

A última variável de entrada, a Taxa Mínima de Atratividade, o limite de 

variação ficou entre: -2,5% a +3,5% da TMA. Conforme Figura 5.13. 
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Figura 5.13: Modelagem da 4ª variável de entrada TMA– Caso 2. 

Fonte: Elaboração Própria com o auxílio do Crystal Ball 

 

Geradas as 10.000 iterações e definidas as variáveis de saída, roda-se as 

simulações, obtendo-se a Tabela 5.2 

          

 Tabela 5.2 – Estatística do Modelo Estocástico de Avaliação – Caso 2 

          

          

Fonte: Elaboração Própria com o auxílio do Crystal Ball 

 Projeção: VPL Projeção: TIR 

Valores 

Projetados 

Valores 

Projetados 

10.000 10.000 

162,05 8% 

161,94 8% 

- - 

13,13 0% 

172,40 0% 

0,1015 0,0210 

2,62 2,93 

0,0810 0,0257 

121,95 7% 

203,83 9% 

Estatística 

 

Número de Simulações 

Média 

Mediana 

Moda 

Desvio Padrão 

Variância 

Assimetria 

Curtose 

Coeficiente de Variação 

Valor Mínimo 

Valor Máximo 

Erro Padrão da Média 0,13 0% 
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 Conforme ilustrado na Tabela 5.2, o VPL médio obtido através da Simulação 

Monte Carlo foi de R$ 162,05, acima do encontrado com o modelo determinístico R$ 

153,80. O Desvio Padrão encontrado foi de R$ 13,13.  

Outro aspecto analisado na Tabela 5.2, é que o menor VPL obtido nas 

simulações foi de R$ 121,95 e o maior VPL foi de R$ 203,83, como mostra a Figura 

5.14, onde de acordo com o modelo estocástico desenvolvido, 100% dos valores do 

VPL encontram-se entre os valores máximos e mínimos. 

 

 

 

Figura 5.14: Distribuição de Probabilidade do VPL – Caso 2. 

Fonte: Elaboração Própria com o auxílio do Crystal Ball. 

 

 

  A Figura 5.15 mostra a distribuição de freqüência cumulativa de probabilidades, 

como também fornece uma contribuição para a análise dos resultados encontrados. 

Tomando-se como base o VPL médio obtido de R$ 162,05, conclui-se que 49,21% dos 

valores que foram obtidos para o VPL encontram-se acima do valor médio. 
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Figura 5.15: Distribuição de freqüência cumulativa de probabilidade do VPL –  Caso 2. 

Fonte: Elaboração Própria com o auxílio do Crystal Ball. 

 

5.2.2.3 Resultado da SMC para o Caso 2 

Conforme o Quadro 5.6, o VPLDETERMINÍSTICO, obtido através do fluxo de caixa 

projetado, foi negativo assim como o VPLPROBABILÍSTICO obtido através da simulação. 

Neste caso inicialmente, conclui-se que o projeto deve ser rejeitado, pois de acordo com 

o critério de decisão, o VPL foi negativo e não deve ser aceito. 

 

Quadro 5.6: Resultado da SMC - Caso 2 num primeiro momento onde existia a 
possibilidade de uma crise. 

 
 
 
 

                
    

 
      Fonte: Elaboração Própria 
 

No entanto, com uma perspectiva de saída da crise, decide-se então postergar o 

investimento, onde através da SMC, concluiu-se que o VPLDETERMINÍSTICO, foi menor 

que o VPLPROBABILÍSTICO. Portanto, o projeto deve ser aceito, seguindo os critérios de 

avaliação do VPL, onde o mesmo foi positivo, não devendo assim ser rejeitado. 

 

 

RESUMO DA SMC 
Investimento Inicial 15,00 

VPLDETERMINÍSTICO -67,98 
VPLPROBABILÍSTICO -66,44 

Volatilidade do VPLP -0,11 
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Quadro 5.7: Resultado da SMC - Caso 2 
 

 
 
 
               
                 

 
  Fonte: Elaboração Própria 
 

 

5.2.2.4 Precificação Binomial e Árvore de Eventos para o Caso 2 

A árvore de eventos para a opção de postergar o investimento também foi 

calculada com 40 períodos. Neste projeto específico, foi levado em consideração a 

opção de postergar o investimento por 1 ano, podendo a mesma ser exercido a qualquer 

momento, esta é a chamada opção americana - a opção Européia só pode ser exercida no 

prazo previsto. Verificar Figura 5.17. 

 

     Figura 5.16 Árvore Binomial do VPLPROBABILÍSTICO  em 40 períodos –Caso 2. 

    Fonte: Adaptado de Leite (2009). 

 

Onde, 

  u = 1,014352 

 d = 0,985851 

 

A Figura 5.18, ilustra a árvore regressiva para o cálculo da opção de postergar o 

investimento. 

RESUMO DA SMC 

Investimento Inicial 15.000.000,00 
VPLDETERMINÍSTICO 153,80 
VPLPROBABILÍSTICO 162,05 

Volatilidade do VPLP 0,08 

Sd = 62,69 
d 

SU = 267,07 
u 

40 
períodos C0 = 153,80 
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   Figura 5.17: Cálculo Regressivo do valor da opção – Caso 2 

   Fonte: Adaptado de Leite (2009). 

 

Onde, 

p = 0,753625 

1-p = 0,246375 

 

 

5.2.2.5 Valor da Opção para o Caso 2. 

Através da análise das Opções Reais, verifica-se que o projeto com a opção de 

postergar após a saída da crise, ou seja, iniciando o investimento no 3º ano, adicionou 

ao VPL TRADICIONAL o valor de R$ 69.000,00.  

 O cálculo do VPL EXPANDIDO segue descrito abaixo: 

 

VPL EXPANDIDO = VPL TRADICIONAL + VALOR FLEXIBILIDADE GERENCIAL 

 

VPL EXPANDIDO = 153.800,00 + 69.000,00 

 

VPL  EXPANDIDO = 222.930,00 

 

De acordo com a análise das Opções Reais, verifica-se que o projeto com a 

opção de postergar permite que o investidor, durante este tempo, analise as condições de 

mercado, obtendo melhores informações e analisando algumas incertezas, evitando 

assim, perdas maiores. Neste caso, quando o investidor numa primeira situação 

 F0 = 69,00 

Fd = Max(62,69-

120,00;0)=0 

1-p 

Fu = Max(267,07-

120,00;0)=147,00 

 

p 

40 
períodos  
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observou que o projeto naquele momento não era viável, a decisão de postergar e não de 

abandonar o projeto foi a melhor escolha, permitindo ao investidor obter lucros futuros.  

O VPL EXPANDIDO = R$222.930,00, demonstra que o projeto em questão é viável. 

 

5.2.3 Caso 3: Opção de Cancelar o Projeto 

5.2.3.1 Cálculo do VPL para o Caso 3 

Neste último caso, inicialmente foi considerado uma situação estável, com os 

investimentos nos primeiros 2 anos em torno de R$ 10 milhões, com custos à partir do 

3º ano na faixa de R$ 10 milhões. Com um VPLDETERMINÍSTICO (R$176,37), como 

mostra o Quadro 5.8. 

       

 Quadro 5.8: Resultado do VPL Tradicional Esperado c/ economia entrando em 

crise (Caso 3). 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Após o início da implantação do projeto, a economia começa a entrar em crise 

no 4º período, aumentando bastante os investimentos, passando inicialmente de R$ 10 

milhões para R$ 40 milhões, no 8º trimestre. Tornando-se este aumento do investimento 

um gasto inesperado, o que também levou a um aumento dos custos para R$ 9 milhões. 

Isto fez com o VPL DETERMINISTICO, ficasse negativo, tornando o projeto inviável. 

 

Quadro 5.9: Resultado do VPL Tradicional Esperado para a (Caso 3). 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

Resultado Valor 

Investimento Inicial R$ 15 milhões 

VPL Tradicional Esperado c/ crise R$ 176,37 milhões 

Resultado Valor 

Investimento Inicial R$ 15 milhões 

VPL Tradicional Esperado após saída da crise R$ -56,10 milhões 
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5.2.3.2 Simulação para o Caso 3 

Na  Simulação do Caso 3, levando em consideração apenas o VPLDETERMINÍSTICO 

(R$ -56,10) com a economia entrando em crise, o caso da opção de cancelar o 

investimento seguiu o mesmo processo de simulação dos outros dois casos. Assim, para 

a variável investimento, foi adotado a mesma distribuição, que é a triangular, definindo-

se, portanto seus percentuais de crescimento mínimo, de máximo e o esperado. O limite 

de variação considerado foi: -10% a +20% do valor do investimento, conforme ilustra a 

Figura 5.14 abaixo. 

 

 

 

Figura 5.18: Modelagem da 1ª variável de entrada Receita– Caso 3. 

Fonte: Elaboração Própria com o auxílio do Crystal Ball. 

 

 

Abaixo, verifica-se a saída da variável investimento no 5º trimestre, onde houve 

um aumento inesperado dos investimentos, com a economia entrando em crise, onde a 

mesma saltou de R$ 10 milhões como visto acima para R$ 40 milhões, conforme ilustra 

a Figura 5.15. 
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Figura 5.19: Modelagem da variável de entrada Investimento no 5º trimestre– Caso 3. 

Fonte: Elaboração Própria com o auxílio do Crystal Ball. 

 

O mesmo procedimento de simulação foi utilizado para os custos, que recebeu 

uma variação dos limites de: -10% a +10% dos custos, foi utilizada a distribuição 

triangular para a distribuição de probabilidade, conforme mostra a Figura 5.16. 

 

 

Figura 5.20: Modelagem da variável de entrada Custos – Caso 3. 

Fonte: Elaboração Própria com o auxílio do Crystal Ball. 

 

A variável de entrada Taxa Mínima de Atratividade, foi simulada da mesma 

forma que as demais variáveis, sofrendo uma variação dos limites de -2,5% a 3.5%. 

Como visto na Figura 5.17 abaixo: 
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Figura 5.21: Modelagem da variável de entrada TMA –  Caso 3. 

Fonte: Elaboração Própria com o auxílio do Crystal Ball. 

 

Gerada as 10.000 iterações e definidas as variáveis de saída, roda-se as 

simulações, obtendo-se a Tabela 5.3. 

 

         Tabela 5.3 – Estatística do Modelo Estocástico de Avaliação – Caso 3 

          Fonte: Elaboração Própria com o auxílio do Crystal Ball. 

 

 Projeção: VPL Projeção: TIR 

Valores Projetados Valores Projetados 

10.000 10.000 

-67,97 2% 

-68,00 2% 

- - 

5,76 0% 

33,17 0% 

0,0016 0,0058 

2,92 2,91 

-0,0847 0,0646 

-90,34 2% 

-47,35 3% 

Estatística 

Número de Simulações 

Média 

Mediana 

Moda 

Desvio Padrão 

Variância 

Assimetria 

Curtose 

Coeficiente de Variação 

Valor Mínimo 

Valor Máximo 

Erro Padrão da Média 0,06 0% 
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Segundo a Tabela 5.3, o VPL médio obtido através da Simulação Monte Carlo 

foi de R$ -67,97 e o do modelo determinístico R$ -56,10. Deixando claro que o projeto 

é mesmo inviável. Outro aspecto analisado na Tabela 5.3, é que o menor VPL obtido 

nas simulações foi de R$ -90,34 e o maior VPL foi de R$ -47,35, como mostra a Figura 

5.18 abaixo. 

 

 

Figura 5.22: Distribuição de probabilidade do VPL –   Caso 3. 

Fonte: Elaboração Própria com o auxílio do Crystal Ball. 

 

A Figura 5.19, mostra a distribuição de freqüência cumulativa de probabilidades, 

como também disponibiliza uma contribuição para a análise dos resultados encontrados. 

Tomando-se como base o VPL médio obtido R$ -67,97, onde se concluiu que 49,75% 

dos valores que foram obtidos para o VPL encontram-se acima do valor médio. 

 

 

Figura 5.23: Distribuição de freqüência cumulativa de probabilidade do VPL– Caso 3. 

Fonte: Elaboração Própria com o auxílio do Crystal Ball. 
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5.2.3.3 Resultado da SMC para o Caso 3 

Conforme o quadro 5.10, o VPLDETERMINÍSTICO, obtido através do fluxo de caixa 

projetado, foi negativo assim como o VPLPROBABILÍSTICO obtido através da simulação. 

Neste caso inicialmente, a melhor escolha é rejeitar o projeto, pois de acordo com o 

critério de decisão o VPL foi negativo e, portanto, deve ser rejeitado. 

Como foi considerado que no período que estava tentando-se investir no projeto 

a economia estava entrando em crise, e houve gastos inesperados pelo investidor, a 

melhor tornando todo o projeto muito mais dispendioso. 

 
Quadro 5.10: Resultado da SMC - Caso 3 

 
 
 
 
 
      
                 
           Fonte: Elaboração Própria. 
 

5.2.3.4 Precificação Binomial e Árvore de Eventos para o Caso 3 

A árvore de eventos para a opção cancelar o investimento também foi calculada 

com 40 períodos.  Onde temos os prováveis valores do VPLPROBABILÍSTICO do projeto de 

investimento sujeito aos fatores de subida e descida, u e d, respectivamente. Os valores 

inicial e finais do VPLPROBABILÍSTICO estão dispostos na Figura 5.24. 

 

     Figura 5.24: Árvore Binomial do VPLPROBABILÍSTICO  (40 períodos) – Caso 3. 

    Fonte: Adaptado de Leite (2009). 

RESUMO DA SMC 
Investimento Inicial 15,00 

VPLDETERMINÍSTICO -56,10 
VPLPROBABILÍSTICO -67,96 

Volatilidade do VPLP -0,08 

Sd = -114,62 
d 

SU = -40,30 
u 

40 
períodos C0 = -67,97 
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Onde, 

  u = 0,98669 

 d = 1,013489 

 

A Figura 5.25, ilustra a árvore remissiva para o cálculo da opção de cancelar o 

investimento. Onde o valor da opção calculado é zero. 

 

   Figura 5.25: Árvore Binomial do VPLPROBABILÍSTICO  (40 períodos) – Caso 3. 

    Fonte: Adaptado de Leite (2009). 

 Onde: 

             P = 0,123179 

 1 – p = 0,876831 

5.2.3.5 Valor da Opção para o Caso 3. 

Com a análise das Opções Reais, observa-se que o projeto investimento com a 

opção de cancelar, não agregou valor nenhum ao VPL TRADICIONAL, sendo o mesmo 

(zero). O cálculo do VPL EXPANDIDO segue descrito abaixo, só confirma o que a 

simulação já tinha mostrado, que o projeto em questão não é viável, devendo, portanto, 

ser realmente cancelado. 

VPL EXPANDIDO = VPL TRADICIONAL + VALOR FLEXIBILIDADE GERENCIAL 

 

VPL EXPANDIDO = 56.100,00 + ZERO 

 

VPL  EXPANDIDO = 56.100,00 

 F0 = 0,00 

Fd = Max(114,62-

120,00;0)=0 

1-p 

Fu = Max(40,30-

120,00;0)=0 

 

p 

40 
períodos  
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5.6 Considerações sobre o Capítulo 

 A apresentação e análise dos resultados estão divididos em cinco partes, como 

mostrado no capitulo 4, referente a metodologia. Cada etapa foi aplicada ao diferentes 

projetos, de forma que se possa verificar detalhadamente e ao mesmo tempo comparar o 

resultado de cada etapa nos três projetos. 

De forma geral os projetos analisados levaram em consideração diferentes 

aspectos de mercado. Para ficar mais fácil o entendimento, o primeiro projeto que tinha 

a opção de implementar o investimento, foi chamado de (Caso 1), o que em cada etapa 

ficou claro que desde o princípio o projeto deveria ser implementado e que com as 

opções reais o investidor confirmou a possibilidade de obter retorno com aquele 

investimento. 

O Segundo projeto (Caso 2) considerou uma situação inesperada no mercado, 

como o acontecimento de uma crise, o que faria com que o investidor, o q faria com que 

o investidor não obtivesse bons resultados. Neste caso, a opção de postergar o 

investimento seria a melhor escolha, onde o investidor evitaria perdas maiores e teria a 

chance de obter lucro num futuro próximo. O último projeto (Caso 3) trabalhou com a 

opção de cancelar o investimento, onde a cada etapa, verificou-se que o projeto era 

realmente inviável, e que diante das circunstâncias a melhor escolha do investidor seria 

realmente cancelar o investimento. 

De forma geral, pode-se dizer que a TOR, realmente é uma ferramenta que traz 

vantagens para as empresas, na realidade ela proporciona ao investidor verificar o 

melhor momento de investir, evitando que o projeto de investimento não se torne um 

transtorno para a empresa, com a perda do investimento inicial. E é essa diferença que 

faz com que a TOR seja bem mais vantajosa que a utilização exclusiva dos métodos 

tradicionais, que apesar de serem bastante utilizados, não proporciona ao investidor essa 

oportunidade de verificar as falhas existentes em cada projeto. Como já dito 

anteriormente, os métodos tradicionais ignoram os riscos associados a este tipo de 

investimento, ao contrário da TOR que trabalha com um cenário muito maior de 

incerteza, onde na realidade ela gerencia os riscos e ao mesmo tempo proporciona ao 

investidor a chance de obter o retorno tão esperado. 

O Capítulo a seguir apresenta as principais conclusões deste trabalho, suas 

contribuições, limitações e sugestões para trabalhos futuros. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES:  

Na pesquisa executada, salientou-se a importância dos projetos de inovação 

tecnológica para empresas que desejam obter vantagem competitiva. Como também 

procurou analisar a questão da análise de investimentos de projetos que como o de 

inovação tecnológica, possui uma característica peculiar, que é a grande incerteza 

agregada. O que justifica uma atenção especial ao tema proposto, onde mostra que a 

utilização da TOR, é capaz de capturar o valor proveniente da flexibilidade gerencial de 

um projeto.  

É uma forma de verificar a continuidade do projeto, ou seja, se o projeto deve 

ser posto em prática, possibilitando ao investidor uma flexibilidade maior no que se 

refere à detecção de falhas, permitindo ao mesmo estabelecer medidas para evitar 

perdas maiores caso o investimento seja feito no momento em que o mercado não se 

encontre favorável. 

Para isso, utilizaram-se dados obtidos hipoteticamente, para as diferentes 

situações de projetos que investem em inovação tecnológica, onde no primeiro 

momento todos os projetos foram calculados sem flexibilidade, através de um método 

de avaliação bastante conhecido, o fluxo de caixa descontado. Onde as variáveis do 

projeto são apresentadas de forma determinística, não levando em consideração os 

possíveis cenários de ocorrência, sendo, portanto, muito limitado. 

Partindo-se em seguida para a avaliação que toma por base a TOR, onde foi 

levada em consideração a flexibilidade, ou seja, os riscos e as incertezas inerentes ao 

projeto. Para isso, contou-se com a ajuda do software de análise de risco o Crystal Ball.  

Neste trabalho, foram analisados os três casos clássicos de Opções Reais: o de 

implementar o projeto (Caso 1), onde foi levado em consideração as condições de 

mercado favoráveis, percebendo-se que naquele exato momento valia a pena investir e 

que o investimento feito traria um retorno significativo; postergar o investimento (Caso 

2), onde se verificou que no primeiro momento supondo que o mercado estava em crise, 

aquele investimento traria prejuízo e ao invés de cancelar o projeto o investidor deveria 

esperar mais um pouco até que o mercado se estabilizasse novamente, o que permitiu ao 

investidor obter lucro; e, por último, a opção de cancelar o investimento (Caso 3), onde 

se partiu de uma suposição de uma situação econômica estável, com um 

VPLDETERMINÍSTICO  positivo, indicando que o projeto seria viável e, deparando-se com 

uma situação inesperada, supondo que a economia entraria em crise no 5º trimestre, 
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acarretando altos gastos iniciais com investimentos, como também altos custos, ficando 

claro após a simulação e a aplicação da TOR, que a melhor alternativa para o projeto 

seria o cancelamento. 

Ao término da pesquisa onde envolveu os três projetos distintos, pode-se 

verificar que a TOR realmente é uma ferramenta muito importante para as empresas, e 

que em cada caso estudado separadamente a TOR mostrou-se eficiente e capaz de trazer 

para o investidor uma oportunidade de se obter dados mais precisos a respeito do 

projeto do que os métodos determinísticos. 

Todas as definições para um melhor entendimento estão disponíveis no 

referencial teórico sendo complementado pelo Capítulo 2, onde traz um enfoque maior 

em Inovação Tecnológica, abordando a importância da inovação para o 

desenvolvimento, o papel das políticas públicas de apoio à inovação e por fim as 

limitações encontradas pelas empresas em fazer este tipo de investimento, justificando 

uma análise mais detalhada nesta área. 

A Teoria das Opções Reais é uma ferramenta relevante quando se desejam 

avaliar investimentos, principalmente os de inovação tecnológica que possuem grande 

risco e incerteza. Proporcionando ao investidor um nível de informação, que o auxilia 

na detecção de possíveis falhas gerenciais, aumentando assim a probabilidade da opção 

feita por um investimento ser bem sucedida, trazendo benefícios futuros para a empresa. 

 

6.1 Limitações 

As limitações desta pesquisa se dão principalmente no que se refere à utilização 

dos dados. Os dados utilizados foram fictícios, o que na realidade seria interessante que 

tivessem sido utilizados dados reais, porém, existe uma grande dificuldade na obtenção 

de dados reais, pois as empresas não dispõem seus fluxos de caixa, e por mais que se 

tenha acesso ao balanço patrimonial e ao demonstrativo de resultados, a elaboração do 

fluxo de caixa futuro é algo complicado, necessitando ao pesquisador obter 

determinadas informações da empresa em estudo. 
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6.2 Recomendações para trabalhos futuros 

A TOR permite que a estratégia a ser seguida seja avaliada, possibilitando assim 

que todas as alterações ocorridas no ambiente econômico possam ser gerenciadas pelas 

empresas. Trabalhar com opções reais é se permitir trabalhar com projetos mais 

realistas, minimizando os riscos futuros e também melhorando a capacidade de resposta 

as alterações do mercado. 

Diante de uma gama tão grande de aplicações, recomenda-se para trabalhos 

futuros que seja determinada a volatilidade de um projeto com a opção de expandir, 

como também aplicação ao caso de uma empresa que invista em inovação tecnológica 

utilizando-se dados reais.  
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     Crystal Ball Report - Custom    

     
Simulation started on 2/25/2010 at 

17:00:53    

     
Simulation stopped on 2/25/2010 at 

17:01:02    
         
 Run preferences:      
  Number of trials run 10.000     
  Extreme speed      
  Monte Carlo       
  Random seed      
  Precision control on      
     Confidence level 95,00%     
         
 Run statistics:       
  Total running time (sec) 5,38     
  Trials/second (average) 1.859     
  Random numbers per sec 135.719     
         
 Crystal Ball data:      
  Assumptions  73     
     Correlations 0     
     Correlated groups 0     
  Decision variables 0     
  Forecasts  2     
         
     Forecasts    
         
         
Worksheet: [PASTA 1_SIMULAÇÃO.xls]Plan1    
         

Forecast: TIR        
         
 Summary:       
  Entire range is from 8% to 9%     
  Base case is 9%      
  After 10.000 trials, the std. error of the mean is 0%    
         
         

  
 
        

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



 

         
         
 Statistics:  Forecast values     
  Trials  10.000     
  Mean  9%     
  Median  9%     
  Mode  ---     
  Standard Deviation 0%     
  Variance  0%     
  Skewness  0,0433     
  Kurtosis  2,98     
  Coeff. of Variability 0,0172     
  Minimum  8%     
  Maximum  9%     
  Range Width  1%     
  Mean Std. Error 0%     
         

Forecast: TIR  (cont'd)      
         
 Percentiles:  Forecast values     
  0%  8%     
  10%  8%     
  20%  8%     
  30%  8%     
  40%  9%     
  50%  9%     
  60%  9%     
  70%  9%     
  80%  9%     
  90%  9%     
  100%  9%     
         

Forecast: VPL       
         
 Summary:       
  Entire range is from R$113,07  to R$172,98      
  Base case is R$140,21       
  After 10.000 trials, the std. error of the mean is R$0,10    

  
 
        

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



 

         
         
 Statistics:  Forecast values     
  Trials  10.000     
  Mean  R$140,58      
  Median  R$140,26      
  Mode  ---     
  Standard Deviation R$10,13      
  Variance  R$102,67      
  Skewness  0,1291     
  Kurtosis  2,54     
  Coeff. of Variability 0,0721     
  Minimum  R$113,07      
  Maximum  R$172,98      
  Range Width  R$59,91      
  Mean Std. Error R$0,10      
         

Forecast: VPL (cont'd)      
         
 Percentiles:  Forecast values     
  0%  R$113,07      
  10%  R$127,34      
  20%  R$131,55      
  30%  R$134,84      
  40%  R$137,62      
  50%  R$140,26      
  60%  R$142,96      
  70%  R$145,94      
  80%  R$149,48      
  90%  R$154,38      
  100%  R$172,98      
         
End of Forecasts       
     Sensitivity Charts    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



 

         
         

  
 
        

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
End of Sensitivity Charts      
         
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FLUXO DE CAIXA DA OPÇÃO DE IMPLEMENTAR O PROJETO (Valores em R$ 
milhões) 
ITEM  P   E   R   Í   O   D   O   S             ( t   r   i   m   e   s   t   r   e   s)  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                                          
 Entradas 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
   Receitas 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
                                          
Saídas 15 15 15 15 15 15 15 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Investimentos 15 15 15 15 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Custos 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
                                          
Fluxo Líquido -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
 
FLUXO DE CAIXA DA OPÇÃO DE IMPLEMENTAR O PROJETO (Valores em R$ 
milhões) 
                                                                                                                     (Continuação) 
ITEM   P   E   R   Í   O   D   O   S  ( t   r   i   m   e   s   t   r   e   s)  
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
                                          
 Entradas 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
   Receitas 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
                                          
Saídas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
  
Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Custos 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
                                          
Fluxo Líquido 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
 
VPL = R$ 140,21 milhões 
TIR = 9% a.t. ; TMA = 3% a.t. 
OBS.:    1) Taxa Mínima de Atratividade (taxa de juros de mercado), TMA = 12% a.a. 
2) Nas simulações (Monte Carlo), considerar como variáveis significativas (e limites de 
variação): 
     2.1) Investimento ї considerar limites de variação -10% a +20% do valor do investimento; 
     2.2) Receitas ї considerar limites de variação de -10% a +20% das Receitas; 
     2.3) Custos s considerar limites de variação de -10% a +10% dos Custos; 
     2.4) TMA s considerar limites de variação de - 5% a +10% da TMA. 
 

RESUMO DA SMC 
Investimento Inicial 15,00 

VPL DETERMINÍSTICO 140,21 
VPL PROBABILÍSTICO 140,58 

Volatilidade do VPL 
PROB. 0,07 

 
RESUMO DA APLICAÇÃO DA TOR 

VOLATILIDADE VPL 
PROB. 0,07 

VALOR DA OPÇÃO 48 
VPL EXPAND. 
ESPERADO 187,87 



 

 
ESTATÍSTICAS DO VPL SIMULADO 

MÉDIA 140,58 

DESVIO PADRÃO 10,13 
 

VPL TRADICIONAL PROJETADO 
VPL DETERMINÍSTICO 140,21 

 
INVESTIMENTO INICIAL PROJETO 

INVESTIMENTO 15,00 
 

VOLATILIDADE 
(SIGMA) 0,07 
DELTA T 0,025 

r 1,006580665 
u 1,01145862 

d 0,988671192 
p 0,785936549 
q 0,214063451 

 
PREÇO DE EXERCÍCIO 120 milhões 
VPL PROBABILÍSTICO 140,58 milhões 
 
 
 



    Crystal Ball Report - Custom    

    
Simulation started on 2/26/2010 at 

8:55:26    

    
Simulation stopped on 2/26/2010 at 

8:55:34    
        
Run preferences:      
 Number of trials run 10.000     
 Extreme speed      
 Monte Carlo       
 Random seed      
 Precision control on      
    Confidence level 95,00%     
        
Run statistics:       
 Total running time (sec) 4,19     
 Trials/second (average) 2.384     
 Random numbers per sec 135.890     
        
Crystal Ball data:      
 Assumptions  57     
    Correlations 0     
    Correlated groups 0     
 Decision variables 0     
 Forecasts  2     
        
    Forecasts    
        
        
orksheet: [PASTA 1_SIMULAÇÃO.xls]Plan1    
        

orecast: TIR        
Ce
B

        
Summary:       
 Entire range is from 6% to 8%     
 Base case is 7%      
 After 10.000 trials, the std. error of the mean is 0%    
        
        

 
 
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



        
        
Statistics:  Forecast values     
 Trials  10.000     
 Mean  7%     
 Median  7%     
 Mode  ---     
 Standard Deviation 0%     
 Variance  0%     
 Skewness  0,0727     
 Kurtosis  3,04     
 Coeff. of Variability 0,0315     
 Minimum  6%     
 Maximum  8%     
 Range Width  2%     
 Mean Std. Error 0%     
        

orecast: TIR  (cont'd)      
Ce
B

        
Percentiles:  Forecast values     
 0%  6%     
 10%  7%     
 20%  7%     
 30%  7%     
 40%  7%     
 50%  7%     
 60%  7%     
 70%  7%     
 80%  7%     
 90%  7%     
 100%  8%     
        

recast: VPL       
Ce
B

        
Summary:       
 Entire range is from R$79,58  to R$147,44      
 Base case is R$103,26       
 After 10.000 trials, the std. error of the mean is R$0,10    
        
        

 
 
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



        
        
        
        
Statistics:  Forecast values     
 Trials  10.000     
 Mean  R$109,28      
 Median  R$109,12      
 Mode  ---     
 Standard Deviation R$9,85      
 Variance  R$96,93      
 Skewness  0,1226     
 Kurtosis  2,69     
 Coeff. of Variability 0,0901     
 Minimum  R$79,58      
 Maximum  R$147,44      
 Range Width  R$67,86      
 Mean Std. Error R$0,10      
        

orecast: VPL (cont'd)      
Ce
B

        
Percentiles:  Forecast values     
 0%  R$79,58      
 10%  R$96,59      
 20%  R$100,67      
 30%  R$103,64      
 40%  R$106,53      
 50%  R$109,12      
 60%  R$111,63      
 70%  R$114,41      
 80%  R$117,84      
 90%  R$122,41      
 100%  R$147,44      
        

nd of Forecasts       
    Sensitivity Charts    
        
        

 
 
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



        
        

 
 
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

nd of Sensitivity Charts      
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



FLUXO DE CAIXA INICIAL - COM PERSPECTIVAS DE CRISE ECONÔMICA PARA OS 
PRIMEIROS 16 TRIMESTRES, COM SAÍDA DA CRISE A PARTIR DO TRIMESTRE 17 
(Valores em R$ milhões) 

ITEM      P   E   R   Í   O   D   O   S    ( t   r   i   m   e   s   t   r   e   s)  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                                          
 Entradas 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
   Receitas 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
                                          
Saídas 25 25 25 25 25 25 25 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
  
Investimentos 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Custos 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
                                          
Fluxo Líquido -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
 
 
FLUXO DE CAIXA INICIAL - COM PERSPECTIVAS DE CRISE ECONÔMICA PARA OS 
PRIMEIROS 16 TRIMESTRES, COM SAÍDA DA CRISE A PARTIR DO TRIMESTRE 17 
(Valores em R$ milhões) 

(Continuação) 
ITEM         P   E   R   Í   O   D   O   S   ( t   r   i   m   e   s   t   r   e   s) 
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
                                          
 Entradas 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
   Receitas 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
                                          
Saídas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
  
Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Custos 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
                                          
Fluxo Líquido 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
 
VPL= R$ 67,91 milhões 
TIR = 5% a.t. 
 
FLUXO DE CAIXA INICIAL - COM PERSPECTIVAS DE CRISE ECONÔMICA 
PARA OS PRIMEIROS 16 TRIMESTRES, COM SAÍDA DA CRISE A PARTIR DO 
TRIMESTRE 17 (Valores em R$ milhões) 
ITEM P   E   R   Í   O   D   O   S   (t   r   i   m   e   s   t   r   e   s)  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                                          
 Entradas 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 18 18 18 18 
   Receitas 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 18 18 18 18 
                                          
Saídas 25 25 25 25 25 25 25 25 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 
  
Investimentos 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Custos 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 
                                          
Fluxo Líquido -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 13 13 13 13 
 



FLUXO DE CAIXA INICIAL - COM PERSPECTIVAS DE CRISE ECONÔMICA 
PARA OS PRIMEIROS 16 TRIMESTRES, COM SAÍDA DA CRISE A PARTIR DO 
TRIMESTRE 17 (Valores em R$ milhões) 
                                                                                                                   (Continuação) 
ITEM   P   E   R   Í   O   D   O   S   (t   r   i   m   e   s   t   r   e   s)   
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
                                          
 Entradas 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
   Receitas 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
                                          
Saídas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
  
Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Custos 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
                                          
Fluxo Líquido 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
 
VPL= -R$ 67,98 milhões 
TIR = 1% a.t. 
 
FLUXO DE CAIXA DA OPÇÃO DE POSTERGAR O PROJETO PARA APÓS A 
SAÍDA DA CRISE (Valores em R$ milhões) 
ITEM P  E   R   Í   O   D   O   S (t   r   i   m   e   s   t   r   e   s)   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
                                                
 Entradas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 23 23 23 23 23 
   Receitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 23 23 23 23 23 
                                                
Saídas 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 5 5 5 5 5 5 5 
 Investimento 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 
  Custos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 
                                                
Fluxo Líquido 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 18 18 18 18 18 18 18 

 
FLUXO DE CAIXA DA OPÇÃO DE POSTERGAR O PROJETO PARA APÓS A 
SAÍDA DA CRISE (Valores em R$ milhões) 

(Continuação) 
ITEM  P  E   R   Í   O   D   O   S (t   r   i   m   e   s   t   r   e   s)    
  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
                                                  
 Entradas 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
   Receitas 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
                                                  
Saídas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Custos 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
                                                  
Fluxo Líquido 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
 
VPL= R$ 153,80 milhões 
TIR = 8% a.t. 
TMA = 3% a.t 



 
 
 
OBS.:   1) Taxa Mínima de Atratividade (taxa de juros de mercado), TMA = 12% a.a. 
             2) Nas simulações (Monte Carlo), considerar como variáveis significativas (e 
limites de variação): 
                2.1) Investimento s considerar limites de variação -10% a +20% do valor do 
investimento; 
                 2.2) Receitas ї considerar limites de variação de -10% a +20% das Receitas; 
                 2.3) Custos s considerar limites de variação de -10% a +10% dos Custos; 
                 2.4) TMA s considerar limites de variação de - 5% a +10% da TMA. 
 

RESUMO DA SMC 

Investimento Inicial 15,00 
VPL DETERMINÍSTICO 153,80 

VPL PROBABILÍSTICO 162,05 
Volatilidade do VPL 

PROB. 0,08 
 
 

RESUMO DA APLICAÇÃO DA TOR 
VOLATILIDADE VPL 

PROB. 0,08 
VALOR DA OPÇÃO 69 

VPL EXPAND. 
ESPERADO 222,93 

 
 

ESTATÍSTICAS DO VPL SIMULADO 

MÉDIA 162,05 
DESVIO PADRÃO 13,13 

 
 

VPL TRADICIONAL PROJETADO 
VPL DETERMINÍSTICO 153,80 

 
 

INVESTIMENTO INICIAL PROJETO 
INVESTIMENTO 15,00 

 
 

                                
 

 

VOLATILIDADE (SIGMA) 0,08 
   DELTA T 0,025 

r 1,006581 
u 1,012893 
d 0,987271 
p 0,753625 
q 0,246375 

PREÇO DE EXERCÍCIO 120 
VPL PROBABILÍSTICO 162,05 



     Crystal Ball Report - Custom    

     
Simulation started on 2/28/2010 at 

22:47:27    

     
Simulation stopped on 2/28/2010 at 

22:47:36    
         
 Run preferences:      
  Number of trials run 10.000     
  Extreme speed      
  Monte Carlo       
  Random seed      
  Precision control on      
     Confidence level 95,00%     
         
 Run statistics:       
  Total running time (sec) 5,58     
  Trials/second (average) 1.793     
  Random numbers per sec 130.855     
         
 Crystal Ball data:      
  Assumptions  73     
     Correlations 0     
     Correlated groups 0     
  Decision variables 0     
  Forecasts  2     
         
     Forecasts    
         
         
Worksheet: [PASTA 1 _SIMULAÇÃO.xls]Plan1    
         

Forecast: TIR        
         
 Summary:       
  Entire range is from 2% to 3%     
  Base case is 3%      
  After 10.000 trials, the std. error of the mean is 0%    
         
         

  
 
       

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



         
         
 Statistics:  Forecast values     
  Trials  10.000     
  Mean  2%     
  Median  2%     
  Mode  ---     
  Standard Deviation 0%     
  Variance  0%     
  Skewness  0,0058     
  Kurtosis  2,91     
  Coeff. of Variability 0,0646     
  Minimum  2%     
  Maximum  3%     
  Range Width  1%     
  Mean Std. Error 0%     
         

Forecast: TIR  (cont'd)      
         
 Percentiles:  Forecast values     
  0%  2%     
  10%  2%     
  20%  2%     
  30%  2%     
  40%  2%     
  50%  2%     
  60%  2%     
  70%  2%     
  80%  2%     
  90%  3%     
  100%  3%     
         

Forecast: VPL       
         
 Summary:       
  Entire range is from (R$90,34) to (R$47,35)     
  Base case is (R$56,10)      
  After 10.000 trials, the std. error of the mean is R$0,06    
         
         

  
 
        

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



         
         
         
         
 Statistics:  Forecast values     
  Trials  10.000     
  Mean  (R$67,97)     
  Median  (R$68,00)     
  Mode  ---     
  Standard Deviation R$5,76      
  Variance  R$33,17      
  Skewness  0,0016     
  Kurtosis  2,92     
  Coeff. of Variability -0,0847     
  Minimum  (R$90,34)     
  Maximum  (R$47,35)     
  Range Width  R$42,99      
  Mean Std. Error R$0,06      
         

Forecast: VPL (cont'd)      
         
 Percentiles:  Forecast values     
  0%  (R$90,34)     
  10%  (R$75,31)     
  20%  (R$72,89)     
  30%  (R$71,00)     
  40%  (R$69,45)     
  50%  (R$68,00)     
  60%  (R$66,47)     
  70%  (R$64,91)     
  80%  (R$63,14)     
  90%  (R$60,56)     
  100%  (R$47,35)     
         
End of Forecasts       
     Sensitivity Charts    
         
         

  
 
        

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



 
 
FLUXO DE CAIXA INICIAL - COM PERSPECTIVAS DE ESTABILIDADE 
ECONÔMICA (Valores em R$ milhões) 
ITEM  P   E   R   Í   O   D   O   S  (t   r   i   m   e   s   t   r   e   s)  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                                          
 Entradas 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
   Receitas 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
                                          
Saídas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
  
Investimentos 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Custos 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
                                          
Fluxo Líquido -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
 
FLUXO DE CAIXA INICIAL - COM PERSPECTIVAS DE ESTABILIDADE 
ECONÔMICA (Valores em R$ milhões) 

                                                                                                 
(Continuação) 

ITEM  P   E   R   Í   O   D   O   S  (t   r   i   m   e   s   t   r   e   s)   
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
                                          
 Entradas 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
   Receitas 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
                                          
Saídas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
  
Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Custos 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
                                          
Fluxo Líquido 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
 
VPL = R$ 176,37 milhões 
TIR = 12% a.t. 
 
 
FLUXO DE CAIXA DA OPÇÃO DE CANCELAR O PROJETO - APÓS INÍCIO DA 
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO, A ECONOMIA ENTRA EM CRISE NO 5o. TRIMESTRE (ANO 
2),  
AUMENTANDO OS INVESTIMENTOS CUSTOS NECESSÁRIOS E REDUZINDO PREVISÃO 
DE RECEITAS   Valores em R$ milhões) 
ITEM  P   E   R   Í   O   D   O   S   (   t   r   i   m   e   s   t   r   e   s   )  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                                          
 Entradas 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 
   Receitas 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 
                                          
Saídas 10 15 20 30 40 40 40 40 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
  
Investimentos 10 15 20 30 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Custos 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 



                                          
Fluxo Líquido -10 -15 -20 -30 -40 -40 -40 -40 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
 
 
 
 
 
 
FLUXO DE CAIXA DA OPÇÃO DE CANCELAR O PROJETO - APÓS INÍCIO DA 
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO, A ECONOMIA ENTRA EM CRISE NO 5o. TRIMESTRE (ANO 
2),  
AUMENTANDO OS INVESTIMENTOS CUSTOS NECESSÁRIOS E REDUZINDO PREVISÃO 
DE RECEITAS (Valores em R$ milhões) 
                                                                                                                        
(Continuação) 
ITEM  P   E   R   Í   O   D   O   S   (   t   r   i   m   e   s   t   r   e   s   )  
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
                                          
 Entradas 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 
   Receitas 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 
                                          
Saídas 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
  
Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Custos 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
                                          
Fluxo Líquido 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
 
VPL=-R$ 56,10 milhões 
TIR = 3%  a.t. ;TMA = 5% a.t. 
 
OBS.:   1) Taxa Mínima de Atratividade (taxa de juros de mercado), TMA = 12% a.a. 
2) Nas simulações (Monte Carlo), considerar como variáveis significativas (e limites de 
variação): 
     2.1) Investimento ї considerar limites de variação -10% a +20% do valor do investimento; 
     2.2) Receitas ї considerar limites de variação de -10% a +5% das Receitas; 
     2.3) Custos s considerar limites de variação de -5% a +10% dos Custos; 
     2.4) TMA s considerar limites de variação de - 5% a +10% da TMA. 
 
 

RESUMO DA SMC 
Investimento Inicial 15,00 

VPL DETERMINÍSTICO -56,10 
VPL PROBABILÍSTICO -67,97 

Volatilidade do VPL 
PROB. -0,08 

 
 

RESUMO DA APLICAÇÃO DA TOR 
VOLATILIDADE VPL 

PROB. -0,08 

VALOR DA OPÇÃO 0 
VPL EXPAND. 
ESPERADO -56,10 

 



 
ESTATÍSTICAS DO VPL SIMULADO 

MÉDIA -67,97 

DESVIO PADRÃO 5,76 
 

VPL TRADICIONAL PROJETADO 
VPL DETERMINÍSTICO -56,10 

 
INVESTIMENTO INICIAL PROJETO 

INVESTIMENTO 15,00 
 
 

VOLATILIDADE 
(SIGMA) -0,08 
DELTA T 0,025 

r 1,010188 
u 0,98669 
d 1,013489 
p 0,123179 
q 0,876821 

 
PREÇO DE EXERCÍCIO 120 
VPL PROBABILÍSTICO -67,97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


