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Resumo: Os métodos tradicionais  de análise de 

investimento apresentam limitações para lidar com 

cenário de avaliação e tomada de decisão onde há 

incertezas e a necessidade de flexibilidade gerencial no 

projeto. Assim, este estudo tem por objetivo geral 

analisar a aplicação da teoria de opções para avaliação 

dos investimentos em Projetos Estratégicos através de 

um estudo de caso, identificando as principais variáveis 

a serem trabalhadas neste contexto.  

1. Introdução 
A partir da matemática financeira e, portanto da 

absorção do conceito do dinheiro no tempo, é possível 

utilizar a Engenharia Econômica para analisar 

investimentos produtivos, que são geralmente de longo 

prazo. Para a identificação desses investimentos 

produtivos citados acima, é necessário um processo de 

decisão que utilizará ferramentas para a Análise de 

Investimentos, proposta pela a Engenharia Econômica. 

Os métodos tradicionais são: Valor Presente Líquido, 

Pay Back Taxa Interna de Retorno.  

Entretanto, durante a elaboração e planejamento de 

um projeto, são muitas as incertezas que os gerentes 

encontram e, desta forma, o grande desafio é minimizar 

as mesmas. Para auxiliar esse gerenciamento, hoje 

existem técnicas de simulação que auxiliam o 

gerenciamento dos riscos, porém elas são pouco 

conhecidas entre os gerentes.   

A teoria das opções é um modelo teórico usado 

geralmente na área financeira com objetivo de 

determinar o preço de uma opção no mercado de 

derivativos. Em termos financeiros, investimentos 

estratégicos representam uma série de opções ao invés 

de uma série de fluxo de caixa estático. Executar uma 

estratégia envolve quase sempre uma seqüência de 

decisões maiores. Algumas decisões podem ser tomadas 

de imediato, enquanto outras podem ser deliberadas em 

outro momento, permitindo que os gerentes maximizem 

seus resultados. Luehrman (1998a) estabelece uma 

correspondência entre as características do projeto e as 

cinco variáveis que determinam o valor da opção de 

ação no mercado financeiro conforme a figura 1. 

Figura 1 - Mapeando uma Oportunidade de Investimento 

como Opção (adaptadoLuerhman,1998a) 

A pesquisa está em andamento, portanto a próxima 

etapa refere-se à aplicação prática do método 

mencionado. Será trabalhado neste estudo uma 

ferramenta computacional (Crystall Ball) para 

incorporar o tópico Riscos na avaliação de um 

investimento e teoria das opções. 

 

 
 

Figura 2- Fluxo de Caixa – Projeto Investimento. 

 

 
Figura 3-  Previsão NPV.  

 

2. Metodologia 
Para o desenvolvimento desta pesquisa, será 

aplicado o método quantitativo através de Modelos de 

Simulação.   
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