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Resumo: Os métodos tradicionais de avaliação de 

projetos de investimento de capital, embora ainda 

aplicados pelas empresas, já se mostraram inadequados 
ao serem utilizados em condições de incerteza. Dessa 

forma, o interesse das empresas em utilizar a teoria das 

opções vem ganhando espaço, já que serve como 

suporte à tomada de decisão na medida em que 

quantifica as opções reais existentes nos projetos a 

serem avaliados.  

 

1. Introdução 
Existem diversas maneiras consagradas na literatura 

para que uma empresa avalie seus projetos de 

investimento de longo prazo. Dentre os métodos 

recomendados, o mais adequado, em termos puramente 

teóricos [1], é o do valor presente líquido (VPL) ou do 
fluxo de caixa descontado cujo método consiste em 

subtrair “o investimento inicial de um projeto (FC0) do 

valor presente de suas entradas de caixa (FCt), 

descontadas à taxa de custo de capital da empresa” [1]: 

caso o valor encontrado seja positivo, o projeto é 

considerado economicamente viável; caso seja negativo, 

considera-se, então, o projeto inviável [2].  

Segundo Souza; Oliveira e Bergamini [3] “a 

principal proposta oferecida pela metodologia das 

opções reais é disponibilizar técnicas mais robustas de 

avaliação de projetos de investimento, considerando o 

valor da incerteza e da flexibilidade”. 
 

2. Teoria das Opções Reais 
A opção é um contrato entre duas ou mais partes, 

que provêm ao comprador um direito, mas não uma 

obrigação, de negociar uma quantidade fixa de 

determinado ativo a um preço estabelecido em, ou antes, 
de determinada data. Minardi [2] afirma que, a ação de 

realizar negociações é denominada exercício da opção. 

Segundo Fabrini [4], a teoria das opções reais, é 

baseada nas técnicas aplicadas no mercado financeiro 

para análise de investimentos. Isto porque, segundo a 

autora, esta ferramenta complementa a tradicional 

análise de investimentos, incorporando na projeção do 

fluxo de caixa futuro da organização, variáveis e 

flexibilidades gerenciais. 

Segundo Copeland e Antikarov [5], “uma opção real 

é o direito, mas não a obrigação de empreender uma 

ação (por exemplo, diferir, expandir, contrair ou 
abandonar) a um custo predeterminado que se denomina 

preço de exercício, por um período preestabelecido, a 

vida da opção”. 

Fabrini [4] explica que, a principal diferença entre o 

fluxo de caixa descontado e a teoria das opções reais, é 

que o fluxo de caixa descontado tradicional assume uma 

decisão única e estativa, portanto todas as medidas são 

feitas no início do investimento, sem a possibilidade de 

mudar e se desenvolver ao longo do tempo. 

A opção real possui a flexibilidade que um gerente 

tem para tomar decisões de ativos reais. Ao tempo que 

as variáveis vão se apresentando, como tempo, câmbio, 

custos, e imprevistos, certamente os valores calculados 

outrora irão sofrer alterações, modificando o resultado 

final de um determinado projeto. 
 

3. Equações 
Fabrini [4] explica que as equações (4.1) e (4.2) 

apresentam o modelo para cálculo de uma opção de 

compra e uma opção de venda respectivamente: 

 

   (4.1) 

  (4.2) 

 

4. Conclusões 
Em todas as obras estudadas até o momento, é 

possível observar que todos os autores afirmam que 

utilizar a teoria das opções reais como ferramenta 

matemática para analisar qualquer investimento é 

benéfico para alcançar resultados expressivos.  

Todavia, outras ferramentas como payback, TIR, 

TIR-M, VPL e outras possuem suas finalidades e não 

devem ser descartadas, entretanto a decisão deve ser 
baseada no resultado da Teoria das Opções Reais, por 

possuir a flexibilidade de calcular diversas variáveis que 

nenhuma outra ferramenta permite e obter um resultado 

já estimado.   

 

5. Referências 
[1] GITMAN. Princípios de Administração Financeira. 
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 

[2] MINARDI. Teoria de Opções Aplicada a Projetos de 

Investimento. São Paulo: Atlas, 2004. 

[3] OLIVEIRA; SOUSA; BERGAMINI. Opções 

Reais: introdução à teoria e à pratica. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2008. 

[4] FABRINI; UTURBEY. Teoria das Opções Reais: 

Electricity Generation and Transmission – CLAGTEE, 

Argentina, 2011. 

[5] COPELAND; ANTIKAROV. Opções Reais: Um 

novo paradigma para Reinventar a Avaliação de 
Investimentos. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 

 

Agradecimentos 
Ao Centro Universitário da FEI, pela imensa 

oportunidade, ao meu orientador por todo apoio, 

empenho e dedicação, e a minha família. 
1 Aluno de ID do Centro Universitário da FEI. 

Projeto com vigência de 10/15 a 10/16. 


