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1 Introdução 
 

A avaliação econômica de projetos de óleo e gás é bastante complexa. Deve-se levar 

em conta vários aspectos e inúmeras variáveis na análise de investimentos, também 

é necessário levar em consideração um número grande de elementos associados à 

natureza desses projetos, aspectos peculiares, tais como preço de mercado, risco 

geológico, custos de recuperação, legislação vigente, dentre outros, que tornam a 

tarefa de analisar o projeto bem mais trabalhosa e incerta. 

As empresas petrolíferas enfrentam intensa competição, o que impõe às mesmas a 

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

efetiva tornando a inovação tecnológica uma vantagem competitiva. A descoberta de 

novas reservas de hidrocarbonetos ou de novas tecnologias que transformem 

recursos em reservas tem grande importância estratégica para empresas, pois é 

através dessas descobertas que estas conseguem potencializar os diferenciais 

competitivos que vão garantir sua sobrevivência no médio e longo prazo. 

A incerteza presente nos projetos é um dos motivos que tem feito com que as 

empresas busquem cada vez mais aperfeiçoar-se nos métodos de análise de 

investimentos, tentando encontrar metodologias adequadas para lidar com esse 

problema. 

Este trabalho tem como meta apresentar, de forma didática e prática, exemplos e 

estudos de caso que, além de servir de material de estudo para futuros alunos de 

graduação e mestrado, ainda poderão introduzir a Teoria das Opções Reais (TOR) 

como mais um tópico na análise de investimentos do setor petrolífero, tópico este 

que, infelizmente, ainda não é muito abordado na academia. Buscar-se-á neste 

trabalho apresentar os principais conceitos usados na TOR no intuito de familiarizar 

o leitor com a metodologia das Opções Reais (OR) e possíveis usos na sua vida 

profissional, acadêmica ou pessoal. 
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1.1 Motivação 
 

A necessidade de tomar decisões é uma constante em todos os segmentos da 

sociedade, o que pode requerer o conhecimento das opções viáveis, das técnicas e 

das ferramentas disponíveis inerentes ao problema. 

Levando em conta que inúmeras opções têm que ser tomadas em qualquer etapa dos 

projetos de óleo e gás. É necessário fazer uso de diversos ferramentais, tais como 

simulações, TOR e outros, conhecendo suas particularidades, especificidades, 

adequações e tratamento das incertezas. A ferramenta que ainda é menos explorada 

nos cursos de graduação, apesar de possuir a melhor adequação para o setor 

petrolífero é a TOR. 

Foi escolhida a TOR neste projeto de graduação devido às limitações dos métodos 

financeiros clássicos tipo  Fluxo de Caixa Descontado (FCD) em não reconhecerem 

as flexibilidades gerenciais e por não as introduzir nos seus modelos. Isso tende a 

subestimar o valor do investimento, pois não raro, investimentos de alto risco 

apresentam VPL negativo, podendo ser avaliados por TOR com valor positivo. Do 

ponto de vista teórico, as opções devem ser administradas otimamente para agregar 

valor aos empreendimentos. A TOR é pertinente quando a incerteza é alta e quando 

existe espaço para a flexibilidade gerencial [2]. 

Com o uso da TOR as decisões estratégicas podem ser revisadas ao longo do tempo 

e as condições iniciais em que o projeto foi avaliado podem ser alteradas. 

O método do Valor Presente tem como limitação o tratamento do risco. Em geral, 

usa-se o modelo do Capital Asset Pricing Model (CAPM) que agrega um prêmio de 

risco à taxa de desconto. Isto tem como implicação um risco crescente com o tempo, 

o que não se adequa a alguns tipos de Exploração e Produção (E&P). 

BLACK E SCHOLES [3] publicaram um artigo seminal que expunha a metodologia 

para precificação de Opções Financeiras, cujos ativos subjacentes eram negociados 
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no mercado de ações. Essa técnica evoluiu para aplicações com ativos subjacentes 

reais, tais como um projeto de exploração e produção de petróleo. No Brasil, DIAS, 

M. A. G. [4], Professor da PUCRJ e funcionário da Petrobrás desenvolveu diversos 

trabalhos valorando diversos tipos de opções reais, inclusive em Exploração e 

Produção de Petróleo. 

A TOR vem ocupando cada vez mais espaço, dentre as técnicas de análise de 

viabilidade de investimentos com risco, devido ao seu grande diferencial, que é 

considerar a flexibilidade gerencial. Segundo COPELAND [2]: “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”.  

 

1.2 Objetivo e Metodologia 

 

O objetivo do presente trabalho é apresentar estudos de caso no intuito de 

demonstrar usos e aplicações da TOR em problemas dos setores de óleo e gás, 

tornando simples o entendimento e exemplificando de forma didática o uso de 

opções reais na indústria. 

Serão utilizadas ferramentas de apoio para obter a otimalidade nas decisões usando-

as em conjunto com a TOR e outros métodos existentes, demonstrando, assim, as 

aplicações em casos simples. 

KESTER [5] sustenta que existe uma estreita semelhança entre uma oportunidade de 

investimento e uma opção de compra (call option) sobre um ativo financeiro. Como 

consequência, por analogia, o capital a investir no projeto representa o preço de 

exercício da opção; o valor atual dos fluxos de caixa resultantes do projeto 

corresponde ao valor do ativo subjacente; e o tempo disponível, antes que 

desapareça a oportunidade de investir, representa o tempo para a maturidade. 

LUERHMAN [6] sistematiza as analogias entre Projetos de Investimentos (Opções 
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Reais) e Opções Financeiras através da Figura 1. 

 

 

Figura 1: Analogia entre um Projeto de Investimento e uma Opção Financeira                                              

(Fonte: Adaptado de LUERHMAN [6] pelo autor). 

RYGOLON [7] propôs uma analogia que justifica a utilização de Opções Reais para 

avaliação de investimentos. Quando a empresa investe, esta exerce a opção e paga 

um custo de oportunidade igual ao valor investido. 
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1.3 Estrutura do trabalho 
 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos; essa introdução corresponde 

a do primeiro. Ressalta-se aqui a grande importância e complexidade das opções 

reais em análise econômica de projetos de exploração e produção de petróleo; 

mostrando objetivo, metodologia e motivação na elaboração deste estudo, no qual 

consta um conjunto seleto de estudos de casos. 

O capítulo dois tratará da precificação de opções financeiras de modo a introduzir os 

conceitos básicos de derivativos, efetuando uma breve explicação sobre o que são e 

como são precificadas as opções segundo o método Black and Scholes (B&S), o 

mais famoso, pois seus autores foram ganhadores do prêmio Nobel de 1997 [3].  

Será apresentado um exemplo quantitativo de precificação de uma opção de compra 

no intuito de demonstrar de forma prática o método B&S, possibilitando comparar 

seus resultados com os resultados de uma Simulação de Monte Carlo. Ao final do 

segundo capítulo serão demonstrados os pilares da teoria das opções reais e como a 

irreversibilidade, incerteza e momento de atuação favorecem o uso de opções reais 

como método de análise econômica. 

O capítulo três tratará especificamente de opções reais, objeto de estudo do presente 

trabalho, exemplificando e demonstrando sua evolução e similaridade com opções 

financeiras. Por meio de exemplos será demonstrado o uso das opções reais no setor 

de petróleo de forma qualitativa e quantitativa. Serão definidos os tipos mais gerais 

de opções reais com posterior estudo de caso e demonstração de um tipo muito 

especial de opção real: a opção de aprendizagem. 

No capítulo quatro serão vistos os métodos de avaliação de opções reais e suas 

respectivas bases de cálculos, de forma a introduzir os conceitos básicos necessários 

para entendimento das soluções dos estudos de casos que serão vistos no capitulo 

cinco. 
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O capítulo cinco mostrará dois estudos de caso que complementam a aplicação de 

Árvore de Decisões (árvore binomial) e simulação de Monte Carlo como 

ferramentas para precificação de opções reais de investimento no setor de petróleo. 

O capítulo cinco requer que o leitor esteja familiarizado com conceitos de estatística 

e probabilidade que o permitam associar distribuições de probabilidades às variáveis 

aleatórias de um modelo. Todos os estudos de caso trataram de problemas do setor 

petrolífero, estudos esses escassos para leitores do ramo. 

Na Conclusão e Referências deste trabalho chega-se, respectivamente, aos principais 

resultados obtidos com sugestões e recomendações e referências bibliográficas 

utilizadas ao longo da confecção desta obra incluídas no final do texto. 

Todas as modelagens e as simulações foram realizadas utilizando-se o pacote 

Decision Tools da Palisade Corporation. As respectivas análises foram realizadas 

através dos diversos gráficos e relatórios gerados.  
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2 Opções Financeiras 
 

2.1 Preâmbulo 
 

A teoria existente de precificação de opções financeiras favoreceu o surgimento da 

teoria de precificação de Opções Reais. Segundo DAMODARAN [8], 

conceitualmente opções são valores mobiliários derivativos, ou seja, títulos que 

derivam o seu valor de um ativo subjacente. 

Os seis determinantes do valor de uma opção são os seguintes:  

 S é o preço da ação no momento presente; 

 X é o preço de exercício ou strike; 

  é a volatilidade conforme calculada acima; 

 r é a taxa de retorno livre de risco; 

 T é a maturidade (tempo de duração da opção); 

 t é o tempo presente; 

A precificação de uma opção de compra para uma ação, respeitando a notação 

acima, é dada pelo seguinte modelo:  

C =  S. N(d1) –  X. 𝑒−𝑟(𝑇−𝑡). N(d2) 

Onde: 

d1 =  [ln(S/X)  +  (r +  2/2)(T − t)]/ [(T − t)]   

d2 =  [ln(S/X)  +  (r −  2/2)(T − t)]/ [(T − t)]  =  d1 −  (T − t) 

N(x) é a distribuição de probabilidade acumulada para uma distribuição normal 

padrão, ou seja, probabilidade de ser menor do que x. 
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Esse mesmo autor apresenta os seguintes resumos para as transações de opções: 

Tabela 1: Resumo das transações de uma Call                                                                                           

(Fonte: Adaptado de DAMODARAN [8] pelo autor). 

 Hoje No Vencimento 

 

Comprador da Opção de 

Compra 

 

Paga o preço da opção de compra e 

recebe o direito de exercê-la. 

Se o valor do ativo (S) > preço de 

exercício (X), o comprador exerce. 

Lucro Bruto = S – X; Lucro Líquido 

= S – X – Prêmio da Opção. 

 

Vendedor da Opção de 

Compra 

Recebe o prêmio da opção e concorda 

em entregar o ativo ao preço de 

exercício, se o comprador o exigir, a 

qualquer momento antes do 

vencimento. 

 

Se S < X, comprador não exerce. 

Prêmio da opção = Prejuízo do 

Comprador = Lucro do Vendedor. 

 

Graficamente os retornos de uma opção de compra, nas perspectivas do comprador e 

do vendedor, onde St é o preço da ação no exercício e K é o preço de exercício, 

podem ser assim visualizados: 

 

 

Figura 2: Retornos de uma Call em função do preço de mercado                                                                                               

(Fonte: Adaptado de CASTRO [9] e MINARD [10] pelo autor). 
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Verifica-se, conforme a Figura 2, que para o comprador da opção de compra, a 

opção só terá valor de retorno se o preço da ação (ativo-objeto) for superior ao preço 

de exercício (K) até o vencimento. Do ponto de vista do vendedor da opção de 

compra o resultado é simétrico em relação ao eixo St, ou seja, o vendedor dessa 

opção perderá caso o preço do ativo-objeto venha a se valorizar em relação ao valor 

de exercício até o vencimento (opção Americana) ou na data do vencimento (opção 

Europeia). 

Tabela 2: Resumo das transações de uma Put                                                                                                     

(Fonte: Adaptado de DAMODARAN [8] pelo autor). 

 Hoje No Vencimento 

 

Comprador da Opção de 

Venda 

 

Paga o prêmio da opção de venda e 

recebe o direito de exercê-la. 

Se o valor do ativo (S) < preço de 

exercício (K), o comprador exerce. 

Lucro Bruto = K – S; Lucro Líquido 

= K – S – Prêmio da Opção Venda 

 

 

Vendedor da Opção de 

Venda 

Recebe o prêmio da opção de venda e 

concorda em vender o ativo pelo 

preço de exercício se o comprador o 

exigir a qualquer momento antes do 

vencimento. 

 

Se S > K, comprador não exerce. 

Prêmio da Opção de Venda = 

Prejuízo do Comprador = Lucro do 

Vendedor. 

 

Desconsiderando-se o custo inicial (prêmio), podem-se verificar as seguintes 

situações de retorno (payoff) para as opções de venda: Compra de opção de venda: 

max (K – St, 0); e Venda de opção de venda: min (St – K, 0). 

Graficamente os retornos de uma opção de venda, nas perspectivas do comprador e 

do vendedor, onde St é o preço da ação no exercício e K o preço de exercício, pode 

ser visualizado na Figura 3: 

 



 

10 

 

 

 

 

Figura 3: Retorno de uma Put em função do preço de mercado                                                                                                                                                                                              

(Fonte: Adaptado de CASTRO [9] e MINARD [10]) 

Observa-se, conforme a Figura 3, que para o comprador da opção de venda a opção 

só terá valor de retorno se o preço da ação (ativo-objeto) for inferior ao preço de 

exercício (K) até o vencimento (opção Americana) ou na data do vencimento (opção 

Europeia). Do ponto de vista do vendedor da opção de venda o resultado é simétrico 

em relação ao eixo St, ou seja, o vendedor dessa opção perderá caso o preço do 

ativo-objeto venha a se desvalorizar em relação ao valor de exercício até o 

vencimento ou na data do vencimento (Americana x Europeia, respectivamente). 

 

2.2 Revisão da seção especial do preço da opção Black-

Scholes 
 

Um investimento pode ser tratado como as mesmas definições e notações das opções 

financeiras no universo B&S [11]. 

Pressupostos de Black-Scholes: 

 O preço dos ativos segue a caminhada aleatória normal; 
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 A taxa de juros sem risco e a volatilidade são funções conhecidas de tempo; 

 Nenhum custo de transação na carteira de hedge; 

 Nenhum dividendo pago durante a vida da opção; 

 Sem possibilidades de arbitragem, todas as carteiras sem risco ganham a taxa 

livre de risco; 

 Negociação contínua de ativos subjacentes; 

 O recurso subjacente pode ser vendido em qualquer tamanho sem 

penalidade; 

 Equação diferencial estocástica, ou seja, o processo de preço subjacente do 

ativo: 

d𝑆

𝑆
= 𝜎d𝑊 + µd𝑡 

 

Onde: S é o preço dos ativos, dS é uma pequena mudança de preço ao longo do 

tempo dt, desvio é a volatilidade, dw é uma variável aleatória de uma distribuição 

normal, µ deriva da taxa livre de risco e dt é pequeno passo de tempo. 

 Equação diferencial parcial de Black-Scholes (derivada pelo lema de Ito e 

sem argumentos de arbitragem sem risco a partir do acima): 

∂𝐶

∂𝑡
+

1

2
𝜎2𝑆2

∂2𝐶

∂𝑆2
+ 𝑅𝑆

∂𝐶

∂𝑡
− 𝑅𝐶 = 0 

 As derivadas parciais ou as sensibilidades dos preços das opções, muitas 

vezes conhecidas como "gregos": 

Delta ∆ =
∂𝐶

∂𝑆
 

Gamma Г =
∂2𝐶

∂𝑆2
 

Theta θ =
∂𝐶

∂𝑡
 

Vega (ou Kappa) κ =
∂𝐶

∂𝜎
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Rho ρ =
∂𝐶

∂𝑅
 

Existem outras derivadas de ordem superior (por exemplo) e têm nomes esotéricos, 

como Charme, Cor, Beleza, etc. A sensibilidade ao dividendo passou a ser 

conhecida como ômega por alguns praticantes do mercado. 

 Entretanto, estudos recentes mostram que as opções reais podem ser aplicadas a 

qualquer situação em que seja possível estimar o VPL sem flexibilidade (VPL 

estático), o que permite entender e avaliar opções reais para aplicações mais 

realistas, incluindo as opções compostas e que tenham múltiplas fontes de incerteza. 

A fórmula exata para uma opção real de um projeto de investimento pode, de forma 

simplificada, ser apresentada como: 

𝐹 = 𝑉𝑒−𝑦𝑡𝑁(𝑑1) − 𝐼𝑒−𝑟𝑡𝑁(𝑑2) 

Sendo:  

V = Valor do Ativo Objeto 

I = Valor do investimento 

F = Valor da opção de investir.  

A equação de B&S foi desenvolvida para Opções Financeiras. Tal fórmula pode ser 

usada em alguns casos
1
 mas não calcula o valor crítico da variável estocástica (como 

o preço de mercado do petróleo), que representa o gatilho da opção, ou seja, o P* 

que define a decisão ótima de investimento.  

                                                 

 

 

 

 

1
 Damodoran, [8] apresenta inúmeros exemplos de aplicação da fórmula simplificada de B&S, 

especialmente no capítulo 28. 
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2.2.1 Exemplo quantitativo utilizando o método Black & Scholes 
 

A aplicabilidade do trabalho está direcionada ao setor petrolífero. Desta forma, para 

elucidar o entendimento do leitor quanto à análise de investimento em exploração, 

produção, distribuição, refino e negociação do mercado de ações, torna-se 

importante fazer uma abordagem sobre precificação de opções sobre ações. Sendo 

assim, far-se-á a precificação de uma opção financeira de compra de ações de uma 

empresa petrolífera fictícia (Obter o direito de adquirir um percentual de uma 

empresa em um determinado período, ou depois de esgotado este prazo, por um 

determinado valor). 

Consideremos como exemplo que um Banco de investimentos deseja obter uma 

Opção de Compra de ações da empresa Petro-Free-Market S.A. (Empresa Fictícia). 

Este deseja obter Opções do tipo Europeias e precisa valorar a opção para diferentes 

maturidades. Os dados adquiridos empiricamente no primeiro semestre de 2017 

seguem na Tabela 3: 

Tabela 3: Preço de uma Opção de Compra com diferentes maturidades                                                           

(Fonte: Da MOTTA, Regis et al: Engenharia Econômica e Financeira) 

Preço de mercado da uma ação (R$) 38,21 

Preço de exercício (Strike) (R$) 36 

Taxa de Retorno Anual 16% 

Taxa de Retorno Diário 0,0407% 

Volatilidade Anual 67,68% 

Volatilidade Diária 4,18% 

Dias/Mês 21,8 

Check 1,160049 

 

A conversão da taxa anual para diária (fórmula de juros contínua) foi feita da seguinte 

maneira: 

𝑆 = 𝑃(1 + 𝑖)𝑡  =  𝑃𝑒𝑟𝑡 

𝑟 =
ln(1 + 16%)

365
 =  0,040665% 
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Resultados do B&S:  

Os resultados foram calculados para os períodos de maturidades de 10, 20 e 40 dias 

através do método B&S seguem na Tabela 4. 

Tabela 4: Valores dos parâmetros a diferentes maturidades pelo método B&S                                                                 

(Fonte: MOTTA, Regis et al: Engenharia Econômica e Financeira) 

40 dias   20 dias   10 dias   

d1 0,079018001 d1 0,0128395 d1 0,009627 

N(d1) 0,531490848 N(d1) 0,505122079 N(d1) 0,503841 

d2 -0,185427498 d2 -0,174151706 d2 -0,1226 

N(d2) 0,426446871 N(d2) 0,430873119 N(d2) 0,451214 

Valor da Opção 5,69 Valor da Opção 2,89 Valor da Opção 2,33 

 

Já os resultados obtidos na simulação numérica, Método de Monte Carlo (MC), para 

as diferentes maturidades (40, 20 e 10 dias) encontram-se na Tabela 5. 

Tabela 5: Resultados da Simulação de Monte Carlo                                                                                                                                   

(Fonte: Dados e Tabela: Elaboração própria) 

Resultados Black & Scholes simulados ‘10000 vezes’. 

40 dias   20 dias   10 dias   

d1 0,068719222 d1 0,036468713 d1 0,021501 

N(d1) 0,527393441 N(d1) 0,514545687 N(d1) 0,508577 

d2 -0,195726278 d2 -0,150522493 d2 -0,11072 

N(d2) 0,422412208 N(d2) 0,440176203 N(d2) 0,455919 

Valor da Opção 

Simulada (n vezes) 5,36 

Valor da Opção 

Simulada (n vezes) 2,88 

Valor da Opção 

Simulada (n vezes) 2,32 

 

Pela simulação de Monte Carlo encontramos dos seguintes resultados estatísticos 

apresentados na Tabela 6: 
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Tabela 6: Resultados estatísticos obtidos na simulação de Monte Carlo                                                                               

(Fonte: Dados e Tabela: Elaboração própria) 

 
Tempo até a maturidade 

 
40 dias 20 dias 10 dias 

Média 5,36 2,88 2,32 

Desv. Pad. 7,710 4,104 3,159 

Variância 59,439 16,842 9,980 

 

Na Tabela 7, encontram-se os resultados obtidos pelos métodos B&S e MC: 

Tabela 7: Comparações entre B&S e MC                                                                                                        

(Fonte: Dados e Tabela: Elaboração própria) 

Comparação dos Métodos de Precificação 

Maturidade 40 dias 20 dias 10 dias 

Black-Scholes (B$S) 5,69 2,89 2,33 

Simulação Monte Carlo (MC) 5,36 2,88 2,32 

Dif. % 5,80% 0,35% 0,43% 

 

Verifica-se que as diferenças entre os resultados obtidos são mínimas. Conforme o 

aumento do número de simulações os resultados obtidos na simulação de Monte 

Carlo (MC) convergem para os valores obtidos no método B&S: 

Na Figura 4 temos uma realização do movimento Browniano dos preços da ação 

obtidos na SMC em 60 dias.  
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Figura 4: Valores simulados dos preços segundo o movimento Browniano                                                          

(Fonte: Elaboração própria) 

 

Figura 5: Distribuição Log-Normal dos preços do ativo                                                                               

(Fonte: Elaboração própria) 

 

A distribuição do produto de variáveis aleatórias tende a uma distribuição Log-

Normal. Com isto, o preço das ações da Petro-Free-Market tendeu a uma Lognomal 
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com média R$ 39,12 e desvio de R$ 10,63, cujas opções possuem os valores de R$ 

5,36, R$ 2,88 e R$ 2,32 para as maturidades de 40dias, 20 dias e 10 dias 

respectivamente. Nota-se que os valores diferem muito pouco da solução analítica 

do modelo B&S. 

O modelo B&S é utilizado para precificar opções financeiras de diversos tipos de 

ativos, não se restringindo a ações negociadas nas bolsas de valores. Ver-se-á 

adiante como utilizar este modelo para precificar opções reais. 

Resultados das probabilidades dos valores da opção de compra prazos de exercício, 

10, 20 e 40 dias seguem nas Figuras 6, 7 e 8 respectivamente: 

 

 

Figura 6: Probabilidades dos Valores da Opção de Compra para 10 dias                                                          

(Fonte: Elaboração própria) 

 

Figura 7: Probabilidades dos Valores da Opção de Compra para 20 dias                                                        

(Fonte: Elaboração própria) 
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Figura 8: Probabilidades dos Valores da Opção de Compra para 40 dias                                                     

(Fonte: Elaboração própria) 

2.3 Teoria de investimentos sob incertezas 
 

Um investimento pode ser definido como o ato de incorrer em custos imediatos na 

expectativa de benefícios futuros [12]. Portanto, para que haja o investimento na 

data atual é preciso esperança de retorno em uma data futura. Numa analogia com o 

retorno de uma ação, o retorno de qualquer investimento pode ser decomposto em 

duas parcelas aditivas: os dividendos mais o ganho de capital. Ao investir-se em 

uma jazida petrolífera, por exemplo, a cada instante de operação do campo, o 

dividendo é o fluxo de receitas provenientes da comercialização da produção, 

enquanto que o ganho de capital é a valorização (ou desvalorização) do ativo, no 

caso o volume recuperável de hidrocarbonetos que ainda não foi extraído, em 

virtude da evolução do preço do barril de petróleo no mercado internacional.  

A teoria do investimento sob incerteza é composta por três pilares [13]: 

irreversibilidade, incerteza e timing. Essas são características importantes 

normalmente presentes em um investimento em capacidade produtiva. 

Em suma, num ambiente de incerteza, deve-se calcular o momento certo para 

realizar um investimento irreversível, de forma que o projeto tenha uma 
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probabilidade de sucesso adequada, com o objetivo de maximizar a riqueza da firma. 

 

2.3.1 Irreversibilidade 
 

Em geral os investimentos são irreversíveis. A irreversibilidade pode ser total ou 

parcial, não sendo possível recuperar o capital investido ou apenas uma parte dele, 

em caso de arrependimento da decisão. No setor de petróleo, um exemplo de 

investimento totalmente irreversível é a perfuração de um poço seco, já que o custo 

das operações de perfuração não seria recuperado no caso de insucesso. Já a 

Completação de um poço submarino é parcialmente reversível, uma vez que é 

possível recuperar alguns equipamentos de cabeça de poço como a árvore de Natal 

molhada (ANM). Ainda assim, este equipamento pode ter pouco valor para a 

indústria de petróleo no caso de uma crise ocasionada pela queda dos preços 

internacionais do petróleo.  

 

2.3.2 Incerteza 
 

Outro parâmetro importante da TOR é a incerteza. Em projetos no setor de E&P de 

petróleo esta incerteza se dá especialmente na parte de receitas, pois sendo estes 

projetos, na grande maioria dos casos, de médio ou longo prazo, a flutuação do 

preço do barril de petróleo afeta bastante o retorno do capital investido. Um projeto 

que apresenta hoje um valor presente líquido (VPL) baixo tem uma razoável 

probabilidade de apresentar resultados negativos alguns anos depois.  

 

2.3.3 Timing (Momento de atuação) 
 

O timing do investimento é a terceira característica relevante, embora muitas vezes 

subestimada. O gerente deve decidir se é melhor investir já ou se é melhor aguardar 

por novas informações e/ou melhores condições. Raramente um investimento é do 
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tipo “agora ou nunca”.  

Um exemplo prático de possível utilização do conceito de timing como premissa em 

investimentos sob incerteza foi o cenário de monopólio estatal brasileiro das 

atividades de E&P de petróleo.  

Podia-se, teoricamente, aguardar o tempo que desejasse para investir em um campo. 

Porém, em outro cenário, após a quebra do monopólio, as empresas disputariam os 

blocos ofertados em licitações promovidas pela Agência Nacional de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP). A empresa vencedora passaria a deter a 

concessão do bloco com direito de explorá-lo por um período de tempo limitado, 

estipulado pelo Edital e Licitação (geralmente entre 5 e 10 anos). Se no final do 

prazo a empresa não tivesse investido, o bloco seria devolvido ao governo para uma 

futura licitação. Com esta mudança na regulação do setor, o valor do tempo de 

espera passou a ser significativo.  

Em suma, num ambiente de incerteza, deve-se calcular o momento certo para 

realizar um investimento irreversível, de forma que o projeto tenha uma 

probabilidade de sucesso adequada, com objetivo de maximizar a riqueza da firma. 
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3 Opções Reais (OR) 
 

3.1 Preâmbulo 
 

A modelagem financeira tradicional para a análise de investimentos, baseada nos 

conceitos de VPL, TIR e Payback, opera com valores esperados das variáveis 

aleatórias. Portanto, os critérios utilizados para a avaliação não captam a 

variabilidade destes. Projetos de investimento com um mesmo VPL, avaliados pela 

análise convencional, podem apresentar riscos diferentes. A consideração dos riscos 

associados aos projetos de investimento é essencial, podendo direcionar a tomada de 

decisão para projetos com menor ou maior risco e rentabilidades correspondentes, 

de acordo com o perfil dos investidores. Ainda, pode proporcionar um melhor 

gerenciamento do fluxo de caixa ou da carteira de investimentos nas empresas. O 

método do VPL recomenda que todo projeto com VPL positivo deva ser aceito. No 

entanto, um projeto pode apresentar um determinado VPL esperado, porém, a 

variabilidade do mesmo ser grande. Isto significa que pode existir uma 

probabilidade alta de se obter um valor de VPL menor que aquele valor esperado. 

A conciliação entre o modelo do Fluxo de Caixa Descontado (FCD), ou Valor 

Presente Líquido (VPL), e a abordagem das opções reais pode ser sintetizada, dessa 

forma, pela seguinte equação [14]:  

𝑉𝑃𝐿𝐹 = 𝑉𝑃𝐿𝑇 + 𝑉𝑂𝑅 

Onde:  

𝑉𝑃𝐿𝐹 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  

𝑉𝑃𝐿𝑇 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑉𝑂𝑅 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎𝑠 𝑜𝑝çõ𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠  
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3.2 Adaptação do modelo de opções financeiras para o 

modelo de OR 
 

A flexibilidade gerencial proporciona à empresa verificar o melhor momento de 

investir. Conforme MINARDI [10], “A flexibilidade gerencial é uma possibilidade, 

mas não uma obrigação de alterar um projeto em diferentes etapas de sua vida útil 

operacional”.  

Para decisões irreversíveis, um aspecto-chave na TOR é a definição do quanto 

extrair hoje e do quanto postergar considerando a capacidade das reservas e preço de 

mercado do barril de óleo ou metro cúbico de gás. A irreversibilidade se relaciona 

com o problema de alocação ótima dos recursos no tempo [15] [16]. Para este tipo 

de questão é necessário estabelecer as perdas e os ganhos decorrentes da preservação 

e do uso alternativo dos recursos. De acordo com CONRAD [16] e BASILI [17] ao 

se levar em conta a irreversibilidade da mudança no meio ambiente e as incertezas 

no uso do recurso natural, estes dois aspectos criam um valor na opção de adiar a 

ação ou o uso. Esta parcela de valor presente na decisão é denominada valor de 

quase opção. A Figura 9 mostra a evolução da Metodologia de Análise de Decisão 

de Investimentos. 

 

Figura 9: Evolução da Metodologia de Análise de Decisão de Investimentos                                                   

(Fonte: KATIA ROCHA) 



 

23 

 

3.2.1 Exemplo Qualitativo de OR 
 

Uma empresa petrolífera deseja explorar um campo com possíveis reservas provadas 

em um país de muita instabilidade política. Após efetuar o EVTE, constata-se que a 

legislação vigente impunha custos com impostos, taxas, contribuições, royalties e 

conteúdo local que inviabilizavam o projeto. Segundo os métodos tradicionais, VPL 

e TIR, o projeto deveria ser rejeitado, pois o mesmo apresentava VPL negativo ou 

TIR inferior ao custo de oportunidade. A empresa tem ciência das constantes 

mudanças legislativas deste país e intensa crise econômica.  

Tem-se um problema de incerteza quanto às mudanças favoráveis na legislação 

vigente, onde qualquer redução nos tributos e, principalmente, no conteúdo local 

poderia viabilizar o empreendimento. 

Devido à grande incerteza política a abordagem de OR é a mais adequada para 

valorar o empreendimento. Têm-se as seguintes opções: 

 A empresa tem a opção de esperar por mudanças adquirindo direitos de 

concessão do campo, arcando com exigências de custo baixo como 

campanha exploratória mínima e constituição de sede no país de origem etc.; 

 Investir consorciada às empresas Estatais como prestadora de serviços e 

terceirizando maior parte dos seus funcionários: 

 Efetuar pagamento de multas em detrimento do cumprimento do conteúdo 

local mínimo; 

 Abandonar o projeto.  

Uma OR tem tanto maior valor quanto maior for a incerteza e quanto maior for a 

flexibilidade, ou seja, cada uma das opções pode ter diferentes valores. Deve-se 

buscar a opção de maior valor dentre as oferecidas [2]. 
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3.2.2 Exemplo Quantitativo de OR 
 

A empresa, fictícia, petrolífera Petro-Free-Market S.A. deseja explorar um campo 

com possíveis reservas provadas. Por ser especializada em perfuração de poços 

offshore, esta deseja adquirir uma patente de coluna de perfuração que pode reduzir 

o tempo de perfuração de poços em até 10% a um custo de implantação de I = R$ 

100 Milhões. Tal desenvolvimento geraria um valor presente nas receitas líquidas 

esperadas de V = R$ 100 Milhões. Logo, desenvolver a patente hoje geraria um VPL 

nulo, pois sabemos que: 

VPL = V – I = 100 – 100 = 0 

Assumindo que o valor de V é incerto e que se a firma esperar 90 dias esta terá uma 

redução no tempo de exploração que gerará um  V = VMaior  = V (com 60% de 

chances de ocorrer) ou terá um tempo de aprendizagem que gerará um valor V =

Vmenor(com 40% de chances de ocorrer).  

Após 90 dias tem-se: V = VMaior = 110 Milhões ou V = Vmenor = R$ 85 Milhões. 

Pergunta-se: Quanto vale a patente? 

Pelo método FCD, a patente nada valeria, pois o valor esperado de V, E[V], 

continua sendo 100, pois: 

[( 60% * 110) + ( 40% * 85 ) ] => VPL( t = 1) = E[V] – I = 100 – 100 

Entretanto, não foi considerado que o investimento é opcional. Se o investidor 

esperar por um período de 90 dias pode-se ocorrer um dos dois cenários (V =

VMaior ou V = Vmenor) podendo ele exercer ou não exercer a opção de investir:  

No cenário V = VMaior, exerce-se a opção de investir, gerando assim: 

VPL (t = 1) =   V = VMaior = V – I = 110 –100 = 10 
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No cenário  V = Vmenor, não se exerce a opção, pois o VPL é negativo. 

VPL (t = 1) = V = Vmenor = 85 – 100 = –15 

Sendo assim, o valor da patente é igual a R$ 6 Milhões em t = 1: 

OR (t = 1) = {60%*Máx.[ V = VMaior ; 0]} + {40%*Máx.[ V = Vmenor; 0]} 

OR(t = 1) = [60%*10 ] + [40%*0 ] = 6 

Aplicando-se uma taxa de desconto finita (i.e. OR em t = 0) trará o valor presente 

dessa opção para t = 0. 

OR (t =  0)  =
OR(t = 1)

( 1 + i )
    (11) 

Qualquer taxa de desconto razoável fará com que o valor presente dessa opção seja 

estritamente positivo, de forma que a patente tem valor hoje, mesmo que não seja 

atrativo desenvolvê-la agora. O direito de desenvolvê-la no futuro, quando existe 

probabilidade desse desenvolvimento ser atrativo, faz com que a patente (direito 

exclusivo) seja valiosa. 

Se tivesse utilizado apenas a análise econômica tradicional em t = 1 teríamos: 

Valor tradicional (t = 1) = Máx.{E[VPL]; 0} = Máx.{E[V] – I; 0} = Máx.{100 - 

100; 0} 

Valor tradicional (t = 1) = 0 

Entretanto foi visto que, se a decisão é adiada para t = 1, o investidor irá saber o 

cenário de V que foi revelado e irá investir se VPL > 0. Assim, se esperar até t = 1 o 

valor do projeto será: 

Valor do projeto (t = 1) = E{Máx.{VPL; 0]}> Máx.{E[VPL] ; 0} => 

Valor do projeto (t = 1) = E{Máx.{VPL; 0]} = { 60%*Máx.[ V = VMaior; 0]}  + 

  + { 40%*Máx.[ V = Vmenor ; 0]} 
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Valor do projeto (t = 1) = [(60%*10) + (40%*0)] = 6 > 0 

O fato de E{Máx.{VPL; 0]}> Máx.{E[VPL] ; 0} é porque a função Máx.{VPL; 0} é 

uma função (estritamente) convexa da variável aleatória V, então o valor esperado 

da função é estritamente maior que a função no valor esperado. O valor esperado da 

função que considera a maximização de valor em cada cenário (valor da OR) é 

maior que a avaliação tradicional, a qual avalia o valor esperado e aplica a regra de 

decisão apenas no valor esperado. 

Normalmente, quanto maior a incerteza medida pela variância, maior o “ganho” de 

possuir uma opção, pois maior será a diferença E{Máx.{VPL; 0]} – Máx.{E[VPL] ; 

0}. 

 

 

3.2.3  Exemplo Quantitativo com opção de Aprendizagem 
 

Em uma campanha exploratória na Bacia de campos existe a incerteza técnica sobre 

o volume de óleo contido nos reservatórios já encontrados. Há três cenários 

(distribuição a priori) que podem ocorrer no desenvolvimento da campanha: 

 Cenário otimista (20% de chances): OIP = 4,0 milhões de barris 

 Cenário normal (40% de chances): OIP = 2,6 milhões de barris 

 Cenário pessimista (40% de chances): OIP = 1,2 milhões de barris 

Esses cenários podem ser revelados apenas se for investido na exploração da Bacia. 

Considere-se que o investimento na campanha exploratória seja de I1 = R$ 120 

milhões e que o valor de mercado do barril seja de VM = US$ 50/bbl. 

Seja V o valor de todo óleo produzido após o investimento, i.e. o valor presente das 

receitas esperadas (não será considerada a receita líquida para facilitar os cálculos).  

Obtém-se: 

Cenário otimista: V+= US$ 200 milhões; 
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Cenário normal: V= = US$ 130 milhões; 

Cenário pessimista: V−= US$ 60 milhões. 

Logo: 

E[V] = 20%*200 + 40%*130 + 40%*60 = US$ 116 milhões 

O VPL da campanha exploratória pode ser calculado tanto ponderando as 

probabilidades dos cenários pelos VPLs como calculando o E[V] e subtraindo o 

investimento. Assim, o VPL de fazer a exploração é negativo: 

VPL1 = E[V] – I1 = 116 – 120 = –4 (em milhões de US$) 

Segundo a teoria tradicional, não se deve investir neste projeto. Entretanto, não foi 

considerado o que se pode fazer depois da campanha exploratória. Existe uma opção 

de aprendizagem ou sequencial que deve ser quantificada. 

Suponha que uma segunda campanha exploratória tenha o mesmo investimento 

I2   = US$ 120 milhões e que o valor de V revelado na primeira campanha se 

mantenha na segunda: Por exemplo, se for revelado V− na primeira campanha, então 

com certeza V− ocorrerá na segunda campanha. Logo, a exploração do campo pode 

ser vista como um investimento que revela uma informação perfeita sobre a Bacia 

de Campos. Neste caso novamente a teoria tradicional não recomendaria explorar a 

Bacia, pois o  VPL2 = VPL1 =  –4 (em milhões de US$), já que o valor esperado de 

V se mantem. Mas essa análise esquece que o investimento é opcional! Se, por 

exemplo, o cenário revelado for V− (40% de chances de ocorrer) a operadora não é 

obrigada a executar uma segunda campanha exploratória em outros blocos do 

campo. Esta tem uma opção de fazer a segunda campanha exploratória. Assim, 

embora o VPL esperado da primeira campanha seja negativo, isso pode ser mais que 

compensado pelo investimento opcional da segunda campanha. O valor da segunda 

campanha será calculado agora na visão da OR. 
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O direito de investir em uma segunda campanha exploratória ( C2 ) tem valor 

positivo, pois a operadora racional vai exercer a opção de fazer a segunda campanha 

só se for revelado (com a primeira campanha exploratória) um cenário em que o 

VPL é positivo: 

C2 = {20%*Máx.[VPL+; 0] + 40%*Máx.[VPL=; 0] + 40%*Máx.[VPL−; 0]} 

C2 = (0,3*80) + (0,4*10) + (0,4*0) = +28 

Esse investimento só ocorreria alguns anos depois da primeira campanha 

exploratória. Suponha-se que seja quatro anos depois e a taxa de desconto r = 10% 

a.a. 

O valor presente dos direitos de exploração da segunda campanha exploratória é: 

VP[C2] = 28/[(1 + 0,1)4] = +19,1 ( em Milhões de US$) 

Entretanto, para revelar o verdadeiro cenário de produção de óleo é necessário 

executar a primeira campanha exploratória que tem VPL = -4 (em milhões de US$). 

Logo, o valor total dos direitos de executar as campanhas exploratórias, em valor 

presente é: 

C1+2 = Máx.{0; VPL1; VP[C2]} 

C1+2 = Máx.{0; –4 + 19,1} => C1+2 = US$ 15,1 Milhões 

Assim, esses direitos são valiosos, apesar de se esperar prejuízo com a primeira 

campanha exploratória. O valor calculado é condicional à seguinte regra ótima de 

decisão: Fazer a primeira campanha e observar a produção de óleo. Se for revelado o 

cenário otimista ou normal, deve-se exercer a opção de executar a segunda 

campanha exploratória. Porém, se for revelado o cenário pessimista não se deve 

investir na segunda campanha. Esse investimento em informação pode ser visto 

como o exercício de uma opção de aprendizagem, que revela informações as quais 

indicam se é ótimo ou não exercer novas OR (investimento sequencial).  
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3.3 Tipos e Classificação das Opções Reais. 
 

Segundo a literatura atual de OR, pode-se concluir que existem os seguintes tipos 

básicos de OR, sendo todos os outros tipos adaptações [4]: 

 Opção de espera (ou timing): Permite esperar por melhores condições de 

mercado ou novas informações antes de executar o projeto. A espera pode 

permitir um amadurecimento do investimento que geralmente pode não estar 

incorrendo em custos para obtê-la. 

 Opção de expansão ou de crescimento: É estratégica do ponto de vista 

quantitativo. Parte do valor de muitas ações negociadas em bolsas de valores 

são OR de crescimento das empresas. 

 Opção de parada temporária e de abandono: A execução dos projetos não é 

obrigatória mesmo estando no plano de negócios das empresas. 

Investimentos sequenciais podem ser paralisados ou abandonados segundo 

informações desfavoráveis do mercado. 

 Opção de aprendizagem: É o custo em informação (exercer opções de 

aprendizagem) antes de executar investimentos mais expressivos. Este tipo 

de OR foi exemplificado no tópico anterior de forma quantitativa. 

 Opção de escala: Utiliza-se ao tomar a decisão de investimento. Exemplos: 

No desenvolvimento de um campo de petróleo pode-se instalar uma 

plataforma com capacidade maior ou menor. A quantidade de poços de 

produção é outro objeto de escolha que impacta na capacidade de produção. 

Uma maior capacidade permite explotar mais rapidamente um volume de 

reserva de petróleo, mas também requer um investimento maior. 

 Opção contratual: Muitos contratos de aluguel ou afretamento (leasing) de 

ativos necessitam de OR que permitam a compra ou venda do ativo alugado, 

assim como opções de renovação do contrato feito. Exemplo: Um contrato 

de afretamento de unidades flutuantes de produção de petróleo, FPSOs, cuja 

prática comum é adquirir opções de compra e de renovação, geralmente com 
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um preço de exercício decrescente ao longo do tempo para levar em conta o 

envelhecimento do ativo, o qual tem seu valor reduzido devido ao desgaste 

pelo uso. Outro exemplo é um contrato de opção de renovação, de término 

antecipado do contrato e outras OR em contratos de sondas de perfuração, 

[18] [19]. 

 Opção de troca (switch): Existem as seguintes opções de troca [13]: 

o Troca por Insumo (switch-input): Exemplos: Uma plataforma de 

produção de petróleo que pode funcionar com uso de óleo combustível 

ou óleo diesel; um automóvel flexível que pode usar etanol ou 

gasolina; uma planta de biodiesel que pode usar diferentes óleos 

vegetais para produzir biodiesel. Incluem-se nesta categoria a troca de 

todo um conjunto de insumos ou apenas parte deles, como é o caso de 

multinacionais que, em função das oscilações nas taxas de câmbio dos 

países, podem alocar a produção no país que proporcionar o custo mais 

barato. 

o Troca de uso (switch-use): Ocorre em ativos que podem ser aplicados 

em múltiplas funções ou em múltiplos projetos. Exemplos: Navios 

cargueiros que podem ser convertidos em navios aliviadores ou 

FPSOs; Navios antigos podem ser convertidos em sondas de 

perfuração; plataformas de perfuração que podem ser convertidas em 

plataformas de produção. Ou seja, o mesmo ativo pode atuar em 

diversas aplicabilidades no decorrer de sua vida útil, um exemplo de 

uso deste tipo de opção foi feito pela Frota Nacional de Petroleiros 

(FRONAPE). 

o Troca de produto (switch-output): Ocorre quando os ativos permitem 

obter rentabilidade em várias frentes mutuamente excludentes. 

Exemplo: Uma refinaria de petróleo pode optar em produzir 

preferencialmente um derivado em detrimento de outros em função dos 

preços de mercados dos produtos. 

o Troca de locação (switch-place): Ocorre em função da mobilidade do 
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ativo. Exemplos: Um navio com liquefação de gás natural transforma o 

gás produzido, de um campo de gás, em GNL (Gás Natural Liquefeito) 

e leva o gás para outro local além de poder produzir um campo de gás 

offshore isolado da infraestrutura, até a construção de um gasoduto e 

posterior envio para outro campo de gás (troca de alocação); Geradores 

de térmicas de eletricidade móveis, tais geradores são eficazes devido a 

sua flexibilidade, já que podem ir até o local onde haja escassez de 

energia devido a algum problema inesperado.  

 Opção exótica (Cont) [20] [21]: Algumas opções possuem característica de 

serem dependentes do caminho trilhado até a maturidade, precisam ser 

modeladas passo a passo, sem uso de fórmulas fechadas, para tal, a base para 

cálculo do passo i será sempre o valor da ação em (i-1)  

o Opções Asiáticas: Nestas opções, o payoff depende do preço médio da 

ação durante a vida da opção. Para uma opção de compra, call.  

 

o Knockout Options: 

 Down-and-out: possui valor zero se uma determinada barreira 

H é alcançada 

 Down-and-in: só possui valor se o preço da ação alcançar H 

o Lookback Options: 

 SL: menor preço alcançado pela ação durante a vida da opção 

 SH: maior preço  

 ST: Preço final (T) 

 

  

FC = Max (S
med

 - X, 0) 

C = Max (S
T
-S

L
, 0) 

P = Max (S
H
-S

T
, 0) 
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3.4 Estudo De Caso, Gatilho Em Opções Reais. 
 

Uma refinaria deseja investir em uma torre de destilação, pois quer aumentar sua 

produção para atender a demanda local por derivados leves de petróleo. Atualmente 

o mercado local importa 30% de gasolina, 20% de diesel e 10% de querosene de 

aviação.  

O valor de mercado dos derivados finais é determinado pelo governo local, porém o 

preço do barril é determinado pelo mercado. Tem-se aqui um caso de redução 

potencial de margem, já que a demanda e os custos são quase constantes, porém os 

preços dos insumos são variáveis. Nota-se que o valor do projeto depende de muitas 

incertezas, já que o governo local pode alterar os valores dos produtos finais 

(derivados) a qualquer momento e o preço do barril varia diariamente. O conceito de 

gatilho é fundamental para valorar este projeto. 

Sabe-se que a refinaria tem direitos exclusivos de investir I = R$ 100 milhões. Seja 

o valor do projeto V incerto e suponha que se possa adiar em um ano (t =1) a 

decisão de investir e, caso se adie a decisão em t = 1, podem ocorrer dois cenários de 

mercado V+ e V−, otimista e pessimista, cujo valor do benefício pode subir ou cair 

20% respectivamente. O cenário otimista tem 40% de probabilidade de ocorrência, 

já o pessimista tem 60% e supõe-se uma taxa de desconto (juros compostos) de 10% 

a.a.  

Será utilizada a planilha Excel obedecendo ao modelo de exemplos de Dias, M. A. 

G. [4] para exemplificar a opção de investimento. O problema difere em valores e 

enunciado, porém adota o mesmo modelo de cálculo. 

Pergunta-se: 

 Quanto vale o direito exclusivo (OR) de investir (investir ou não em t = 0 ou 

em t = 1)?  

 Qual a decisão ótima associada a esse valor? 

Nota-se que as perguntas feitas acima são similares às perguntas feitas em Opções 

Financeiras, que no caso são: 
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 Estará o derivativo maduro para exercício imediato (Deep-in-the-money
2
)? 

 A opção não está madura (esperar para ver é a estratégia ótima)? 

Os dados do estudo encontram-se organizados na Tabela 8. 

Tabela 5: Dados do Investimento em uma nova Torre de destilação                                                           

(Fonte: Dados e Tabela: Elaboração própria) 

 

 

Nota-se que os valores de cenário favorável e desfavorável foram dados no 

enunciado quando fora descrito que o valor do benefício poderia variar 20% para 

mais ou para menos já no início do projeto. 

  

                                                 

 

 

 

 

2
 deep in-the-money: jargão usado para descrever uma opção que possui um valor intrínseco muito 

elevado, mas pouco ou nenhum valor temporal. Exemplo: pode ser uma call cujo preço subjacente está 

muito acima do seu preço de exercício, ou uma put cujo preço subjacente está muito abaixo do seu preço 

de exercício. 

Investimento: I =  100 Milhões R$ 

Taxa de desconto:  =  10% a.a. 

Incerteza em t = 1: 

Cenário Favorável: V =  20% de V(t = 0) 

Cenário Desfavorável: V =  -20% de V(t = 0) 

Probab. do cenário V = 40% 

 
Probab. do cenário V = 60% 
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As Possibilidades de VPL segundo os cenários estão expostas na Figura 10. 

 

 

Figura 10: Cenários do Exemplo do Projeto da Torre                                                                                         

(Fonte: Elaboração própria) 

Onde, 

V = V(t = 0) = Receita líquida (Gasolina) + Receita líquida (Óleo diesel) + 

+ Receita líquida (Querosene de aviação) 

Obs.: As receitas líquidas acima referidas são aquelas que podem ser diretamente 

associadas ao investimento na torre de destilação. 

Através da análise das opções expostas acima, deve-se encontrar o valor de VPL que 

iguala a opção de investir agora com a opção de investir em t = 1. 

Valor do exercício imediato = VPL(t = 0) = V(t = 0) - I 

Valor Presente da espera = VPL(t =1)  

 ={[40%*MÁXIMO(VPL+;0)]+[60%*MÁXIMO(VPL−;0)]}/(1+10%) 

Analisando a Tabela 9, pode-se verificar que a diferença entre exercer a opção 

imediatamente e esperar por um ano será nula caso o valor de da OR for R$ 112,90 

Milhões. A solução é igualar o valor presente da espera com o VPL de exercício 

imediato e calcular V* (Gatilho): 
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Tabela 6: Cenários com diversos valores para o Projeto da Torre                                                                      

(Fonte: Dados e Tabela: Elaboração própria) 

 

 

Na Tabela 9, pode-se verificar que o valor que iguala os VPL das opções de investir 

imediatamente ou esperar possui um valor de gatilho de V* = R$112,90 Milhões. 

Assim, o gatilho é usado como regra de decisão ótima da OR, onde abaixo desse 

valor deve-se esperar; e acima, o correto é investir imediatamente. Podemos analisar 

a Figura 11, que demonstra a diferença entre exercer e esperar em função do Valor 

inicial do projeto (V(t = 0)).  

 

V(t=0) VPL+ = V(t = 1) - I VPL- =  V(t = 1) - I
Valor do Exercício                                                   

Imediato = VPL(t = 0) 

Valor Presente                                                             

da Espera (wait and see) 

Diferença                                             

(exercer já - esperar)

70,00 -16,00 -44,00 -30,00 0,00 -30,00

75,00 -10,00 -40,00 -25,00 0,00 -25,00

80,00 -4,00 -36,00 -20,00 0,00 -20,00

85,00 2,00 -32,00 -15,00 0,73 -15,73

90,00 8,00 -28,00 -10,00 2,91 -12,91

95,00 14,00 -24,00 -5,00 5,09 -10,09

100,00 20,00 -20,00 0,00 7,27 -7,27

105,00 26,00 -16,00 5,00 9,45 -4,45

110,00 32,00 -12,00 10,00 11,64 -1,64

112,90 35,48 -9,68 12,90 12,90 0,00

115,00 38,00 -8,00 15,00 13,82 1,18

120,00 44,00 -4,00 20,00 16,00 4,00

125,00 50,00 0,00 25,00 18,18 6,82

130,00 56,00 4,00 30,00 22,55 7,45

135,00 62,00 8,00 35,00 26,91 8,09

140,00 68,00 12,00 40,00 31,27 8,73

145,00 74,00 16,00 45,00 35,64 9,36

150,00 80,00 20,00 50,00 40,00 10,00
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Figura 11: Diferença entre esperar ou não para exercer a OR em função do Valor inicial do Projeto 

(Fonte: Elaboração própria) 

Pode-se verificar que a diferença entre exercer ou esperar para valores de V(t = 0) 

maiores que R$ 125 milhões não é tão significativa quanto para valores menores que 

R$125 milhões. Isso indica que, para valores de projeto superiores a R$125 milhões, 

a decisão não aumenta qualitativamente o interesse entre optar por exercer ou 

esperar, pois a diferença entre estas é quase constante (note que a derivada a partir 

do valor citado não é tão grande quanto para valores menores) e não vale a pena 

pagar mais pra ter o direito de escolha. 

Analisando a Figura 12 de Valor da OR em função do Valor do projeto V(t = 0) 

verifica-se que a opção só tem valor a partir de projetos com valores superiores a R$ 

83 milhões. 
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Figura 12: Valor da OR em função do Valor inicial do Projeto                                                                

(Fonte: Dados e Tabela: Elaboração própria) 

Analisando valores de V(t = 0) superiores a R$ 125 Milhões na Figura 12 verifica-se 

que os valores de OR só tendem a aumentar. Porém, como analisado na Figura 11, a 

diferença entre exercer ou não a OR não é tão significativa, o que nos permite 

mensurar uma faixa de valores aplicáveis para obter o direito, ou seja, qual o limite 

superior de V(t = 0) que podemos pagar pela opção e qual é o gatilho para o 

exercício ótimo da mesma. 

Conclusão: 

Valor do Direito de Investir no Projeto = Valor da Opção Real 

= MÁXIMO[V(Imediato); V(Esperar)] = MÁXIMO[VPL(t = 0); VPL(T = 1)] 

Regra de Decisão Ótima = SE[ VPL(T = 0) >= VPL(T = 1); "Exercer imediatamente 

a opção (Investir já)" ; "Esperar e investir em t = 1 só se o VPL for positivo" ]. 

Definição de gatilho: Segundo DIAS, M. A. G. [4] é o valor da variável estocástica 

V em que o investimento fica indiferente entre exercer ou não uma opção.  

Em alguns textos o gatilho é chamado de valor crítico. 

O cálculo que resultou no gatilho fez um balanço entre o VPL(t = 0) do exercício 

imediato e o valor de espera. Quando o VPL de exercício for alto, o custo da espera 
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é elevado em relação ao benefício da espera; enquanto o VPL(t = 0) de exercício for 

apenas um pouco positivo (ou negativo), o custo de postergar o investimento de 

baixo VPL é pequeno e o benefício da espera é alto, tem-se: 

• V < V* = Esperar traz mais benefícios. 

• V > V* = Esperar traz um maior custo. 

Pode-se verificar também que quanto maior a incerteza medida pela variância maior 

o ganho de possuir a opção, isto é, maior será a diferença (Exercer já – Esperar). 

Isso pode ser verificado numericamente neste exemplo apenas modificando a 

variação do valor de V(t = 1) de ± 20% para ± 25%, por exemplo, a variância de V(t 

= 1) aumentaria significativamente assim como o gatilho V* e o valor de OR. 

Efetuando a alteração teríamos um novo valor de gatilho maior, V* = 116 Milhões, 

e o valor da OR subiria de R$ 12,9 Milhões para R$ 16,67 Milhões. Podem-se 

efetuar os cálculos para diversas incertezas a fim de analisarem-se os resultados. A 

Tabela 10 mostra possíveis mudanças de valores com a mudança da incerteza: 

Tabela 7: Impacto da incerteza nos valores da OR e do Gatilho em Milhões de R$                               

(Fonte: Dados e Tabela: Elaboração própria) 

Incerteza (V%) V(t = 0) V* gatilho Valor de OR Exercer já – Esperar 

± 20% 112,90 112,90 12,90 0,00 

± 25% 116,67 116,67 16,67 0,00 

± 30% 120,69 120,69 20,69 0,00 

± 35% 125,00 125,00 25,00 0,00 

 

Pode-se verificar que o valor da OR (refletindo agora apenas o valor da espera) sobe 

com o aumento da incerteza. De fato, com o aumento da variância, o benefício da 

espera que é relacionado a evitar o VPL negativo no cenário desfavorável, fica mais 

importante (diferença entre o zero de não exercer e o valor negativo de se exercer, 

fica maior). 

É importante considerar também que a OR adquire valores maiores que zero para 
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V(t = 0) < R$ 83 Milhões, pois, quanto maior a incerteza, maior é a probabilidade de 

o projeto alcançar valores menores e maiores. 

O que importa para a decisão de investir são o tamanho e a probabilidade do cenário 

pessimista e não do cenário otimista.  

Segundo CAROL ALEXANDER [23], um problema ainda maior do que estabelecer 

o valor futuro correto para um ativo próprio é decidir sobre a volatilidade apropriada 

ou o desvio padrão do preço do ativo para usar na avaliação do derivativo próprio.  

Dentro de um modelo de opções, este fator determina a dispersão característica da 

caminhada aleatória do preço do ativo e, portanto, o intervalo dos valores possíveis 

para o derivativo (representação na Figura 13). Se existe um mercado líquido para o 

derivativo, a volatilidade implícita pode ser retro calculada através dos preços de 

mercado a uma volatilidade adequada, isto é, que reproduziria os preços observados 

no mercado quando inseridos no modelo. 

No entanto, quando os mercados não são líquidos (possuem pouca ou nenhuma 

possibilidade de mudança de posição) o problema da estimação de parâmetros 

geralmente se enquadra em técnicas de previsão de modelos de volatilidade de 

reversão média ponderada simples, para modelos mais avançados GARCH, com 

base em dados de volatilidade implícita histórica e de mercado [23]. 

Outro problema prático de avaliação de uma OR é o efeito do "impacto no mercado" 

sobre o preço do direito contingente relacionado ao spread
3
 finito em uma estratégia 

de hedge
4
. Sempre que o acordo de uma OR é feito, a cobertura para esse risco deve 

de alguma forma ser compensada no mercado [23].  

                                                 

 

 

 

 

3
 Spread é a diferença entre o preço de compra (procura) e venda (oferta) de um ativo. 

4
 Hedge consiste em assumir uma posição comprada ou vendida em um derivativo ou investimento, 

visando minimizar ou eliminar o risco de outros ativos. 
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Tendo estabelecido alguns dos aspectos mais práticos do preço derivado do 

patrimônio acima, vale a pena examinar brevemente o conceito de preço de uma OR 

como sendo o valor presente (ou seja, descontado para o valor de hoje) da 

remuneração futura esperada do derivativo, conforme a Figura 13. 

Considera-se como uma opção de compra Europeia (valor C) em um ativo, preço S, 

atingido em K  com tempo de expiração T  (ou seja, o pagamento em T é 

Máx[S(em T) − K, 0]). O preço a prazo do ativo no tempo T será ST e a dispersão da 

distribuição de probabilidade do preço do ativo será σ√T. Se a taxa de juros livre de 

risco for R, então o valor do derivativo é a integral de K para mais infinito de 

(S − K) multiplicada pela distribuição de probabilidade normal Φ centrada em ST 

com dispersão σ√T sobre S, descontado por e(T−t)R. A equação é dada abaixo [23]: 

C =  
1

e(T−t)R
∫ (S − K)Φ(ST, σ√T) dS

∞

K

 

 

Este conceito do valor presente esperado (probabilístico) da remuneração do 

derivativo é um dos elementos básicos da precificação derivativos e é muito útil em 

situações de compensações mais complexas, onde muitos cenários diferentes são 

possíveis, podendo ser usado em OR desde que o projeto possa ser considerado 

como uma opção Europeia.  
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Figura 13: Valor Presente da remuneração futura esperada do Ativo                                                                                 

(Fonte: Adaptado de CAROL ALEXANDER [23] pelo autor) 

A análise de incertezas não é especial ou opcional: é uma consideração necessária na 

tomada de decisões - seja para desenvolver um projeto, iniciar um investimento ou 

realizar uma tarefa. É necessária para uma boa qualidade dos resultados. Devemos 

aliar construtivamente nossas atividades e decisões com metas e resultados de forma 

a alcançar nossos objetivos operacionais. Isto é gerenciamento de risco. 

No estudo de caso numérico que será apresentado no capitulo 5.3 poderá ser vista, 

através da análise de sensibilidade, a curva da distribuição Log-normal do valor de 

uma reserva de petróleo ao decorrer de 20 anos. Poder-se-á tomar decisões ótimas 

sobre o projeto do estudo de caso com base no intervalo de confiança apresentado. 
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4 Método De Avaliação De Opções Reais 
 

4.1 Preâmbulo 
 

O problema geral de investimento sob incerteza pode ser visto como um problema 

de maximização de riqueza sujeito a uma ou mais incertezas (processos 

estocásticos). Deste modo, é necessário um método de otimização sob incerteza.  

Neste capítulo serão apresentados os principais métodos de avaliação de opções no 

intuito de deixar o leitor familiarizado com os termos. Este tópico não tem como 

objetivo fazer uma análise aprofundada destes mecanismos de avaliação, porém o 

autor pode se aprofundar buscando as referências citadas. 

 

4.2 Ativos contingentes 
 

O método de ativos contingentes, embora um pouco mais restrito em suas aplicações 

do que a programação dinâmica, tem como principal vantagem evitar a necessidade 

de se estabelecer a taxa de desconto ajustada ao risco, DIXIT & PINDYCK [12] 

indicam que, no caso dos ativos contingentes, a taxa de retorno requerida para o 

ativo é derivada como uma implicação do equilíbrio geral do mercado de capitais e, 

portanto, oferece o melhor tratamento para a taxa de desconto. Neste método é 

criada uma carteira sem risco, em que todos os ativos exigem o mesmo retorno: a 

taxa livre de risco. Esta carteira é composta de uma posição longa (quando o 

investidor compra alguma coisa, tem-se uma posição longa) da opção de 

investimento F e uma posição curta (quando o investidor vende algo que ele não 

possui, estará em uma posição curta) de n unidades do ativo de risco negociado no 

mercado e correlacionado com o projeto, sendo que é escolhido de forma a tornar 

esta carteira sem risco. Assim se consegue relacionar o valor da opção com os 

parâmetros do mercado, calculando o valor da opção supondo condições de não 
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arbitragem. Para poder montar uma carteira sem risco é necessário que se tenha um 

mercado suficientemente completo
5

, de forma que o valor do projeto seja 

perfeitamente correlacionado com um ativo negociado no mercado. Isso faz com que 

exista uma referência de mercado para o valor do projeto e não uma estimativa 

subjetiva do valor econômico do mesmo. A abordagem dos ativos contingentes é 

válida mesmo se o risco do projeto não for diretamente medido no mercado, desde 

que se possa construir uma carteira com ativos de mercado que reproduzam a 

incerteza do projeto. Isso ocorre nos projetos em que existem referências de preços 

de mercado, como projetos de produção de commodities. 

 

4.3 Programação Dinâmica 
 

A programação dinâmica é usada para precificar opções quando não se tem um 

mercado suficientemente completo. Quando não há condições de montar a carteira 

sem risco, o mercado é incompleto. Neste caso, pode-se usar a programação 

dinâmica, estabelecendo uma taxa arbitrária de desconto, ou usar a extensão do 

método de neutralidade ao risco, fazendo-se o desconto à taxa livre de risco.  

Tanto o método dos ativos contingentes, como o da programação dinâmica, usam o 

Lema de Itô [24] para desenvolver a equação diferencial cuja solução fornece o 

valor da opção de investir e pode ser visto como um problema de maximização de 

riqueza do investidor sujeito a um processo estocástico. Não desenvolveremos este 

                                                 

 

 

 

 

5
 A hipótese de mercado completo normalmente é utilizada para a formação de preço de derivativos. A 

condição de mercado completo deriva diretamente da condição de ausência de arbitragem, isto é, é um 

mercado em equilíbrio, onde um mesmo ativo tem um único preço e é possível criar carteiras de 

investimento sem risco. Na prática, é impossível a existência de um mercado completo devido aos custos 

de transação, regulamentação governamental, etc. 
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tópico neste trabalho. 

A programação dinâmica torna-se equivalente ao método dos ativos contingentes 

quando se usa a avaliação equivalente neutra ao risco. Segundo Hull [25], a 

precificação da opção não envolve qualquer parâmetro que dependa de preferências 

do investidor ou de sua atitude em relação ao risco. Se esses parâmetros não entram 

na equação, também não entram na solução. Portanto, a solução é válida em todos os 

contextos de atitude em relação ao risco. DIXIT & PINDYCK [12] mostram que a 

programação dinâmica é equivalente aos ativos contingentes se na primeira for 

usada a neutralidade ao risco, isto é, se o valor for considerado como igual a taxa 

livre de risco. 

 

4.4 Métodos Numéricos 
 

Na programação dinâmica, o valor da opção de investimento é calculado 

resolvendo-se uma equação diferencial parcial. Normalmente, equações diferenciais 

parciais não possuem soluções analíticas, assim, métodos numéricos devem ser 

utilizados para aproximar a solução. O método de Monte Carlo (MC) resolve o 

problema pela simulação direta do processo físico, de forma que não é preciso 

escrever a equação diferencial da OR. Trata-se de uma ferramenta flexível para 

manusear vários detalhes específicos de problemas da vida real, incluindo várias 

restrições (condições de fronteira e outras) e payoffs complexos, e várias fontes de 

incertezas. Outro método numérico, conhecido como árvore binomial é ideal para 

ser utilizada em OR. A distribuição de probabilidades do ativo em cada período, 

suposta Log-normal foi aproximada por uma distribuição Binomial. Assim, em cada 

período o preço do ativo pode mudar para somente dois valores possíveis.  

A vida útil da opção é dividida em M períodos de tempo e considera-se que o preço 

do ativo é negociado somente nestes períodos. Assim, uma árvore binomial com 

todos os possíveis preços do ativo é criada, conforme mostrado na Figura 14. Esta 

árvore é construída partindo de um valor inicial V, gerando dois preços possíveis: 
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uV e dV; no segundo período; três preços possíveis: u2V, udV e d2V ; no terceiro 

período, quatro preços possíveis u3V, u2dV, ud2V e d3V; e assim por diante até que a 

vida útil seja atingida. 

 

Figura 14: Representação do modelo de árvores binomiais com três períodos                                                     

(Fonte: Adaptado de Dias, M. A. G. [4]) 

As preferências do investidor ao risco não necessitam ser levadas em conta, já que se 

pode criar uma carteira dinâmica livre de risco em cada período. O processo 

estocástico do valor do projeto é dado por: 

dV = αVdt + σVdz 

Onde α é a taxa de crescimento de V, σ é a volatilidade de V e dz é o incremento de 

Wiener; α  é substituído por r − δ , onde r  é a taxa de juros livre de risco e 

δ corresponde aos dividendos. 

Os parâmetros µ, d e p são dados pelas equações a seguir: 

µ = σ√dt 

d = 1/µ 
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p =
1

2
+ (α −

1

2
σ2)√dt 

Logo, o algoritmo de programação dinâmica é aplicado ao longo da árvore binomial. 

Em cada um dos nós terminais a remuneração da opção é calculada de acordo com a 

seguinte equação: 

FT(VT) = Max(VT − I; 0) 

A sequência de decisões que podem ser adotadas em cada período de tempo é 

decomposta em duas partes: decisão imediata e decisão futura. A decisão ótima é 

aquela que maximiza o valor presente líquido. A decomposição do problema em 

duas decisões é fundamentada no Princípio de BELLMAN [26]. A função do 

problema de avaliação de uma opção de espera é representada na equação seguinte: 

Ft(Vt) = Max{ VT − I ;    
1

1 + 𝑟
Et[ Ft+1(Vt+1) ] }  

Onde: 

O termo VT − I implica em: Decisão Imediata. 

O termo 
1

1+𝑟
Et[ Ft+1(Vt+1) ] implica em: Decisão Futura. 

Onde, 𝐹𝑇 representa o valor da oportunidade de investimento no tempo 𝑡 ⋲ [0. , 𝑇], 

𝑉𝑇 valor presente dos fluxos de caixa no tempo t, I o custo de investimento, r taxa de 

desconto livre de risco e 𝐸𝑇[𝐹𝑡+1]  é o valor esperado da oportunidade de 

investimento em t+1, condicionado às informações em t. O valor esperado da 

oportunidade de investimento pode ser calculado, pois o modelo binomial 

disponibiliza as probabilidades de transição entre dois período de tempo 

consecutivos.  
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5 Estudos de caso com resolução numérica 
 

5.1 Preâmbulo 
 

A mais antiga opção real registrada pela história da humanidade nos remete aos 

filósofos gregos, que viveram há mais de 2.500 anos atrás [2]. Tales, filósofo grego 

que viveu na ilha de Milos (no Mediterrâneo) leu as folhas de chá e as interpretou 

como uma previsão de abundante colheita de azeitonas naquele ano. De fato, a 

perspectiva era tão promissora, que Tales pegou as economias de toda a sua vida e 

negociou, mediante pagamento de todas as suas poupanças, com os donos das 

prensas de azeite para que lhes garantissem o direito de alugar, na época da colheita, 

suas prensas pelo preço habitual. 

E foi isso que aconteceu, a safra superou todas as expectativas e, quando os 

plantadores de oliveiras acorreram às prensas para extrair o precioso azeite, lá estava 

Tales. Ele pagou aos donos das prensas o aluguel usual, como rezava o contrato, mas 

cobrou dos plantadores o preço de mercado – uma quantia bem mais elevada – pelo 

uso das prensas, cuja demanda estava em alta. Tales fez fortuna provando 

definitivamente a sabedoria dos filósofos. Esse é o exemplo mais antigo, nos 

registros históricos, de um contrato de opção real. 

 

5.2 Aplicação da TOR utilizando árvore binomial 
 

COPELAND, TIM E MURRIN [27] apresentam um exemplo do uso do método de 

precificação de opções, mostrado a seguir, com algumas adaptações, que podem ser 

facilmente executadas com o uso de planilha eletrônica. 

Uma operadora de um campo de petróleo deseja calcular o valor de uma opção de 

abandono de um projeto de Recuperação Avançada de Hidrocarbonetos (EOR). Ela 

é detentora dos direitos de explorar um determinado campo petrolífero por mais 5 
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anos, o acréscimo na produção de óleo (elevação do Fator de Recuperação do 

campo) requer um investimento de R$ 155 Milhões. A taxa SELIC (taxa livre de 

riscos para todos os efeitos práticos) vigente é de 8% a.a. e o valor presente do 

projeto sem flexibilidade é de R$ 150 Milhões. Sabe-se que o desvio padrão 

empírico para este tipo de projeto é de 15%. 

Considera-se: 

 

Valor do presente do projeto sem flexibilidade = R$ 150 Milhões 

 Volatilidade de 15%  

 Taxa livre de juros = 8% a.a.  

 VPL sem flexibilidade = R$150 - R$155 = -5 milhões 

 Horizonte de tempo = 5 anos 

Onde: 

𝑝 =
𝑟 − 𝑑

𝑢 − 𝑑
  ;    𝐶 =  

𝑝. 𝑢2𝐶 +  (1 − 𝑝)𝑑. 𝐶

𝑟
 

𝑢 = 𝑒𝜎√𝑇 = 𝑒0,15√1 = 1,1618 

𝑑 =
1

𝑢
=  

1

1,1618
 = 0,8607 
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Tabela 8: Árvore Binomial                                                                                                                                   

(Fonte: Adaptado de BELLMAN, R. E. [26] pelo Autor) 

Árvore de eventos sem flexibilidade 

Valores em Milhões de R$ % 

t = 0 t = 1 t = 2 t = 3 t = 4 t = 5 Probabilidade 

  
    

317,55 47,34% 

  
   

273,32 
 

  

  
  

235,25 
 

235,25 38,19% 

  
 

202,48 
 

202,48 
 

  

  174,28 
 

174,28 
 

174,28 12,32% 

150,00 
 

150,00 
 

150,00 
 

  

  129,11 
 

129,11 
 

129,11 1,99% 

  
 

111,12 
 

111,12 
 

  

  
  

95,64 
 

95,64 0,16% 

  
   

82,32 
 

  

          70,85 0,01% 

Opção de Abandono: 

A opção de abandono é construída levando-se em consideração que o valor residual 

do projeto é de $ 150 Milhões, conforme a Tabela 12: 

Tabela 9: Árvore Binomial para OR de abandono                                                                                            

(Fonte: Adaptado de BELLMAN, R. E [26] pelo Autor) 

Árvore de eventos sem flexibilidade - Valores em Milhões de R$ 

t = 0 t = 1 t = 2 t = 3 t = 4 t = 5 Tomada de Decisão 

  
    

317,55 Max(317,55; 150,00) Não Abandona 
  

   
273,32 

 
  

  
  

235,25 
 

235,25 Max(235,25; 150,00) Não Abandona 
  

 
202,81 

 
202,48 

 
  

  176,05 
 

175,60 
 

174,28 Max(174,28; 150,00) Não Abandona 
156,45 

 
156,15 

 
155,26 

 
  

  150,00 
 

150,00 
 

150,00 Max(129,11; 150,00) Abandona  
  

 
EI 

 
EI 

 
  

  
  

EI 
 

EI Max(95,64; 150,00) Abandona  
  

   
EI 

 
  

          EI Max(70,83; 150,00) Abandona  

EI =Estado Inexistente 

VPL (expandido) = 6,45 milhões  

Valor da opção de abandonar (6,45 – (-5)) = 11,45 Milhões  
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5.3 Aplicação da TOR utilizando simulação de Monte Carlo 
 

O presente estudo de caso trata-se de uma adaptação de um exercício de simulação 

de OR elaborado originalmente por DAMODARAM [28] e modificado pelo Prof. 

Cesar das Neves. Utilizaram-se os softwares @Risk e Excel para efetuar as 

simulações e os cálculos necessários. 

Uma empresa petrolífera deseja explorar uma reserva da Bacia de Santos, cujos 

dados encontram-se na Tabela 13: 

Tabela 10: Dado sobre aquisição de uma nova Reserva de Petróleo                                                             

(Fonte: Professor Cesar Das Neves) 

 

Deseja-se obter o valor da opção de investimento na exploração da reserva sabendo 

que o custo de desenvolvimento da mesma é de 600 milhões de dólares. 

A resposta analítica para o valor da opção de compra segundo o modelo B&S é dada 

na Tabela 14: 

Valor do ativo/Reserva S 544,22$  Milhões

Preço de Exercício/Custo de desenv. da prod. X 600,00$  Milhões

i 8,36%

r 8,00% r = ln ( 1 + i )

5,00% ao ano y  =  Div/P

Tempo( anos) t 20 t     anos

Volatilidade do valor do ativo sigma 17,32% ao ano

Variância sigma^2 3,00%

y Div./net prod revenue/value reserve

r Taxa livre de risco

Valuing an Oil Reserve como opção de compra (call) por Black & Scholes
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Tabela 11: Solução analítica para o valor das OR de compra e venda                                                            

(Fonte: Elaboração própria) 

 

Segundo DAMODARAN [28], o valor do projeto é uma variável estocástica que 

segue um movimento Browniano. Isso pode ser confirmado na Figura 15: 

 

 

Figura 15: Possíveis valores da reserva                                                                                                                

(Fonte: Elaboração própria) 

O valor da reserva depende de diversos fatores, como valor do preço do barril, 

custos com transporte e exploração, qualidade do óleo, legislação vigente etc. Como 

o valor do ativo depende de inúmeros fatores aleatórios é de se esperar que a 

incerteza envolvida seja alta, mesmo tendo uma reserva com VOIP comprovado e 

V(call)= 97,13$   Milhões 
V(put)= $0,00

d1 1,03711             

d2 0,261590446

N(d1) 0,850156619

N(d2) 0,603181395N(d2 )-Área da Normal (0,1) de -infinito a d2

AJUSTE COM DIVIDENDOSFORMULA DE BLACK & SCHOLES

Valor da CALL = C = S . N(d1) -  X .  EXP(-r .t) .N(d2)

N(d1 )-Área da Normal (0,1) de -infinito a d1

d2 = σ.√t - d1

d1 = { ln(S/X) + r.t+σ².t/2 }/(σ.√t)

Valor da PUT  =  P = C + X . EXP(-r . t) - S
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certificado com testes de poço. As confiabilidades do valor da OR e do ativo 

dependerão da volatilidade, mesmo que envolva apenas uma variável aleatória (neste 

caso adotaremos o Valor da reserva em função do preço do barril de petróleo). 

A Tabela 15 apresenta as soluções obtidas com simulação de Monte Carlo para 

diferentes números de simulação: 

Tabela 12: Simulação de Monte Carlo, "n" vezes                                                                                                   

(Fonte: Elaboração própria) 

 

Verifica-se que os valores da OR de compra para “n” iterações são apenas as médias 

dos valores simulados (nota-se que tais valores se aproximam do valor analítico), 

entretanto a vantagem da simulação está na possibilidade de análise da distribuição 

do valor das opções. A análise da distribuição do valor da reserva é a grande 

vantagem do método de simulação sendo fundamental para construção de cenários 

possíveis e tomada de decisões em problemas que envolvem grandes incertezas, 

como é o caso de estimativas de reservas petrolíferas.  

A Figura 16 apresenta a distribuição do valor da opção de compra para n = 10000: 

 

Figura 16: Valor da opção para n = 10000                                                                                                             

(Fonte: Elaboração própria)  

Iterações n = 500 n = 1000 n = 3400 n = 5000 n = 10000 n = 50000

V (call) = 96,03 98,14 96,14 96,05 96,38 95,53
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A Figura 17 apresenta o histograma dos dados simulados, assim como a melhor 

curva de sensibilidade para o valor da reserva no prazo de 20 anos de produção. De 

acordo com o software @Risk a distribuição Lognormal apresentou a maior 

aderência aos resultados simulados. A partir da distribuição escolhida, Lognormal, 

pode-se obter analise de incerteza (Intervalo de Confiança a 90% dado pela faixa 

verde) para os valores da reserva como descrito na Figura 18 (Analogia com a Figura 

13). 

 

Figura 17: Valor da reserva em 20 anos para n = 10000                                                                         

(Fonte: Elaboração própria) 

 

Figura 18: Análise de sensibilidade do Valor da Reserva em 20 anos para n = 10000                              

(Fonte: Elaboração própria) 



 

54 

 

Na Figura 19, pode-se observar qua a taxa de retorno do investimento segue uma 

distribuição Normal, conforme confirmado pelo teste de aderência do software 

@Risk, a média de rentabilidade do investimento na reserva foi de 3% com desvio 

padrão de 3,81%, ou seja, apresenta em torno de 71% de probabilidade de apresentar 

retorno positivo e acima do custo de oportunidade. 

 

 

Figura 19: Taxa de retorno do investimento para n = 10000                                                                         

(Fonte: Elaboração própria) 

 

Pode-se conjecturar que a simulação de Monte Carlo oferece muito mais que o valor 

da OR obtido pela solução analítica, pois esta possibilita a criação de intervalos de 

confiança na tomada de decisão. 

Conhecendo as incertezas envolvidas pode-se optar por decisões de investimentos 

mais seguras graças às distribuições geradas pela simulação. Tais distribuições 

podem fornecer dados que podem impactar mais na tomada de decisão do que o 

próprio VME ou a TIR do investimento.  
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Conclusão 
 

Este trabalho propôs-se a demonstrar a utilidade dos conceitos da TOR para 

avaliação de ativos que, tradicionalmente, são avaliados pelo VPL/TIR. Tais ativos 

em E&P têm alto risco, por isso mesmo, alguns casos com avaliação negativa do 

VPL podem vir a ter Valoração positiva, através da TOR, para a qual, os ativos têm 

tanto maior valor quanto maior a volatilidade/incerteza envolvida. 

Foi abordada ao longo deste PG a Teoria e a Prática, com vários exemplos, dos 

diversos tipos de opções reais e suas aplicações tanto em E&P como em outras 

áreas. 

Fez-se necessário comparar o método de opções financeiras com o de OR, assim como 

foi necessário apresentar a evolução e adaptação dos métodos de análise de 

investimentos existentes. 

Apresentaram-se exemplos qualitativos e quantitativos simples, porém concisos e 

intuitivos para demonstrar as possibilidades de uso do objeto de estudo do presente 

trabalho. Todos os exemplos e estudos de caso foram adaptados para problemas 

relacionados ao setor petrolífero, mantendo-se a precisão dos cálculos e respeitando-

se a literatura, definições e conceitos. 

Foi demonstrado, de forma didática e prática, o uso do modelo B&S na precificação 

tanto de ativos financeiros quanto de ativos reais, buscando assim apresentar aos 

alunos de graduação e demais entusiastas a utilidade e possibilidade de uso do 

método B&S no mercado petrolífero. 

Neste trabalho também foram feitas duas SMC através do software @Risk como 

método numérico de avaliação de opções. A primeira SMC procurou demonstrar de 

forma rápida e sucinta o uso da simulação na precificação de ativos financeiros 

(opções de compra de ações de uma empresa petrolífera). A segunda simulação 

apresentou resultados consistentes de um estudo de caso relacionado a uma empresa 
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de perfuração de poços. Todas as simulações trazem possibilidades válidas e 

significativas de avaliação de projetos da indústria do petróleo. Outros métodos de 

avaliação foram apresentados, porém não foi o escopo deste trabalho apresentar 

estudos de caso para demonstrá-los devido à complexidade dos mesmos. 

Buscou-se apresentar todos os tipos de opções reais existentes, demonstrando de 

alguma forma seus possíveis usos no mercado do petróleo. Mesmo existindo opções 

com nomenclaturas diferentes na literatura, foram abordados, de maneira geral, os 

tipos comumente usados.  

Foram abordados critérios aceitáveis para analisar a incerteza de uma mesma 

decisão em projetos de E&P de petróleo. Quando tais critérios refletem em 

diferentes atitudes gerenciais frente ao risco, fica clara para o tomador de decisão a 

importância em se adotar a TOR na avaliação dos investimentos. 

Reuniu-se extensa bibliografia e fica este PG como fonte útil de consulta para outros 

estudantes que venham a desenvolver seus P.G´s no tema. Pois, na indústria 

petrolífera existindo escassez de dados e abundância de incertezas, é vital o 

conhecimento e aplicação de métodos novos e funcionais.  

Portanto, na esperança de cumprir o objetivo proposto de preencher uma lacuna na 

literatura disponível em língua portuguesa voltada para o uso de OR na análise 

econômica de projetos de E&P foi desenvolvido este PG. 
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