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Abstract: 
The purpose of this paper is to show two traditional investment methods analysis: the 

Discounted Cash Flow (DCF) and the Decision Tree Analysis. Despite of being largely used, 
they have some limitations, as it will be shown. To fulfill the methods gaps an interesting 
solution, which has been receiving great interest from managers and practioners, is the Real 
Options Theory (ROT). To demonstrate the power of this theory an illustrative example is 
approached. The findings reveals that the use of traditional methods might under evaluate 
some investments, and that the Real Options Theory is efficient in capturing the value of the 
managerial flexibility. Consequently, the Real Options Theory proves to be a fruitful option to 
evaluate projects. 
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1. Introdução 

O ambiente econômico no qual a maioria das companhias está operando é muito mais 
volátil e imprevisível do que vinte anos atrás – em parte por causa da globalização dos 
mercados ligada  ao aumento da flutuação das taxas de câmbio, em parte pela indução das 
mudanças tecnológicas que tomam parte do mercado. Entretanto, a incerteza requer que os 
administradores se tornem muito mais sofisticados na forma como avaliam e quantificam o 
risco. É importante que estes compreendam melhor as opções que suas companhias possuem  
ou quais são capazes de criar. As opções criam flexibilidade, e, num mundo de incertezas, a 
habilidade de se avaliar e usar a flexibilidade é crítica (DIXIT & PYNDICK, 1995). 

Apesar do amplo uso de técnicas tradicionais de orçamento de capital, críticas têm 
surgido contra o uso estático das mesmas. A crítica está no fato de que estas técnicas são 
baseadas somente no retorno financeiro. As técnicas usam somente fatores tangíveis e não 
levam em consideração os fatores intangíveis, tais como: futura vantagem competitiva,  
futuras oportunidades, flexibilidade gerencial. Muitos salientam que estas questões presentes 
nas técnicas de orçamento de capital tradicionais se tornam um problema, especialmente em 
projetos presentes em ambientes incertos (KALLBERG & LAURIN, 1997). 

Acadêmicos e práticos de corporações têm, devido aos problemas das técnicas de 
orçamento de capital tradicionais, procurado por novos métodos de avaliação destes projetos. 
Uma nova técnica de orçamento de capital é a incorporação das Opções Reais. A abordagem 
das opções reais tem o potencial de avaliar o valor do projeto proveniente de uma ativa 
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administração e interações estratégicas (TRIGEORGIS, 1996). Neste contexto, a Teoria das 
Opções Reais (TOR), vem ganhando a atenção de pesquisadores e gerentes em todo o mundo, 
tendo havido um maior desenvolvimento nos últimos anos, uma vez que a teoria é capaz de 
captar a flexibilidade gerencial na tomada de decisões de investimentos (TRIGEORGIS, 1993; 
KULATILAKA, 1993; DIXIT & PINDYCK, 1994; INGERSOLL & ROSS, 1992; NICHOLS, 
1994, LUERHRMAN, 1998). 

Uma análise de investimentos que consiga captar o valor da flexibilidade gerencial 
num ambiente de incertezas, feita por uma administração ativa que procure criar opções, tende 
a gerar opções que valorizam o empreendimento. Neste sentido, o artigo se propõe a abordar 
duas tradicionais técnicas de avaliação de investimentos, o Fluxo de Caixa Descontado (FCD) 
e a Análise por Árvore de Decisões, discorrendo-se sobre suas limitações e apontando-se para 
a emergente Teoria das Opções Reais como um método que vem corroborar para o 
preenchimento das lacunas das técnicas atualmente utilizadas na maioria das corporações. A 
demonstração da eficácia da utilização da Teoria das Opções Reais será feita através de um 
exemplo ilustrativo. 

2. Modelos Tradicionais de Orçamento de Capital 
Os modelos de orçamento de capital mais comumente usados pelas corporações, 

atualmente, envolvem o modelo básico do fluxo de caixa descontado, mais precisamente a 
utilização do VPL (Valor Presente Líquido) juntamente com a taxa interna de retorno e a 
análise por  árvore de decisões. Estes modelos serão discutidos a seguir. 

2.1. O Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR) 
A questão da análise e seleção de projetos, ou, numa perspectiva mais ampla, da 

escolha entre alternativas de investimento disponíveis para um investidor é, sem dúvida, uma 
das questões cruciais da teoria econômica aplicada. A abordagem padrão começa com uma 
visão geral do problema, sendo introduzidos conceitos básicos de valor do dinheiro no tempo, 
custo de oportunidade, mercados financeiros e taxas de juros, e uma síntese dos conceitos 
básicos de matemática financeira. Em seguida, estes conceitos são utilizados para definir o 
Valor Presente Líquido (VPL). Para calculá-lo é necessário somar todos os fluxos de caixa 
líquidos proporcionados pelo investimento em determinado projeto, trazidos a valor presente a 
uma taxa de desconto predeterminada e subtraí-lo do valor do investimento inicial. 

Em princípio, cada projeto possui seu próprio custo de capital. Na prática, as firmas 
agrupam projetos similares em classes de risco, e usam o mesmo custo de capital para projetos 
de uma mesma classe. A existência de VPL positivo é definida como o critério básico de 
aceitação de determinado projeto, e a ordenação de VPL’s o critério de escolha entre diversas 
alternativas de investimento. Tais critérios são comumente comparados a outros, como o 
cálculo da Taxa Interna de Retorno (TIR) e de tempo de payback, e o VPL é apresentado 
como o critério financeiramente mais correto (MACEDO,1999). 

A técnica da TIR apresenta diversos problemas: a hipótese de reinvestimento (o cálculo 
da TIR assume implicitamente que todos os fluxos de caixa gerados pelo projeto podem ser 
reinvestidos à TIR); a violação do princípio da aditividade (a escolha entre projetos 
mutuamente exclusivos muda, caso eles sejam combinados a um terceiro projeto) e a 
ocorrência de múltiplas TIR’s,  caso ocorra mais de uma mudança de sinal nos fluxos de caixa 
estimados. Outro problema inerente ao cálculo de TIR’s: é mais fácil obter maiores TIR’s se o 
volume de capital a ser investido é pequeno e a vida útil do projeto é curta. Projetos de longa 
duração e intensivos em capital tendem a ser descartados pelo critério da TIR, mesmo 
apresentando VPL substancial (MACEDO, 1999). 
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A análise tradicional desconsidera o fato de que o nível de risco do projeto é afetado 
pela flexibilidade que as decisões gerenciais proporcionam. Projetos que podem ser alterados,  
ou mesmo abandonados diante de condições adversas, oferecem menos risco, especialmente se 
parte do investimento inicial puder ser recuperada. A única maneira de considerar esse efeito 
na abordagem tradicional é através de ajustamentos arbitrários na taxa de desconto. A 
explicação para o uso de taxas de desconto muito elevadas, que prejudicam muito a avaliação 
de oportunidades de investimento, pode ser o uso impróprio das taxas de desconto como fator 
de ajustamento dos valores estimados no projeto a riscos não bem determinados, as hurdle 
rates (DIXIT & PINDYCK, 1994; SMIT & ANKUM, 1993; KEMNA, 1993; DIAS, 1996). 

2.2. Limitações do Fluxo de Caixa Descontado 
“O Fluxo de Caixa Descontado não está somente errado, ele está muito errado”. 

Desta maneira, DIXIT & PYNDICK (1994) afirmam que o problema deste modelo está no 
fato de que não pode captar o valor da flexibilidade administrativa. Esta habilidade da 
administração, de revisar o projeto inicial quando incertezas futuras são resolvidas ou 
apresentam-se de forma diferente da prevista, não é captada pelo modelo. O modelo não pode 
capturar os investimentos que caem em ambas as categorias, por exemplo, quando um 
investimento irreversível puder ser postergado. 

Mesmo quando não se usa formalmente a teoria das opções, as decisões de 
investimento nas empresas de sucesso são muito mais coerentes com a teoria das opções do 
que com a teoria tradicional do FCD. Executivos, percebendo que a ferramenta de FCD é 
muito pobre em captar possibilidades relevantes do projeto, se valem da intuição de negócios, 
não investindo imediatamente em projetos só por causa de uma análise estática ter indicado 
um VPL positivo, e nem rejeitam projetos “estratégicos” só por causa de um relatório indicar 
VPL’s  negativos para os mesmos (DIAS,1996). 

Desta forma, pode ser correto aceitar projetos cujo VPL estático é negativo, se o 
prêmio de opção existir e exceder a esse valor. E, contrariamente ao senso comum, grande 
incerteza, altas taxas de juros e investimento de longo prazo não são valores que reduzem o 
valor de uma oportunidade de investimento. Os efeitos negativos destes fatores sobre o VPL 
estático podem ser compensados pelo prêmio de opção proporcionado pela flexibilidade 
gerencial 
 Segundo MYERS (1987), a técnica tradicional do VPL não avalia opções corretamente 
sendo que a ponte entre o planejamento estratégico e a teoria de finanças deve ser construída 
de duas maneiras: aplicando corretamente a teoria já consolidada e estendendo-a de forma a 
considerar as interações entre os investimentos de hoje e as oportunidades de investimento 
futuras. Ele aponta o uso da teoria de opções como a linha de pesquisa mais promissora neste 
sentido. 

Como é mostrado por DIXIT & PYNDICK (1994), a incerteza técnica incentiva o 
investimento passo a passo, no sentido da redução da variância dessa incerteza. É como se o 
investimento tivesse um benefício adicional (quantificável pela teoria das opções) de redução 
da incerteza técnica. Esse benefício adicional é chamado de valor-sombra (shadow value), 
pois é um valor que não aparece diretamente no fluxo de caixa, logo, o FCD não “enxerga” 
esse valor, outra limitação importante desse método. 
 O que está se tentando trazer para dentro de uma análise financeira são as mudanças de 
planos por parte das empresas em virtude das alterações nas condições do mercado. Daí o 
conceito de VPL estendido, que é o valor de mercado de um determinado projeto, sendo o 
resultados do somatório entre o VPL estático (sem conter as opções) e o valor das opções que 
a empresa tem. Para fazer essa extensão pode-se usar métodos qualitativos (baseados em 
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experiências e know-how – um julgamento subjetivo) quanto quantitativos (Modelo Binomial 
de Avaliação de Opções ou o Modelo de Black & Scholes (1973)). 

2.3    Análise por Árvore de Decisões 
A abordagem da análise por árvore de decisões para o orçamento de capital pode levar 

em consideração decisões futuras feitas pelos gerentes e incorporar alguma flexibilidade 
administrativa no projeto. Investimentos são freqüentemente divididos em uma série de sub-
investimentos que serão realizados em diferentes estágios da vida do projeto. A 
implementação destes investimentos no futuro dependerá de algum evento do futuro, 
capacitando aos investidores a decidir investir ou não no futuro (DIXIT & PINDYCK, 1994 
ROBERTS & WEITZMAN, 1981). 

O método da árvore de decisões representa uma tentativa de considerar alternativas 
existentes ao longo do tempo num processo decisório. De acordo com o artigo de MAGEE 
(1964), a árvore de decisões é um meio de mostrar a anatomia de uma decisão de investimento 
e de mostrar a interação entre a decisão presente, eventos possíveis, ações de competidores e 
possíveis decisões futuras e suas conseqüências. No entanto essas árvores podem se tornar 
bastante complexas, quando se procura representar todos os pontos (nós) de decisão 
relevantes, assim como os eventos possíveis em cada instante. Quanto mais complexo for o 
processo decisório, mais complexa será a árvore. No entanto, o modelo tem a vantagem de 
explicitar as opções gerenciais disponíveis, o que ajuda a entender o processo decisório, 
desenvolvendo a intuição de negócios. 

A avaliação de um simples projeto, com as características descritas na tabela 2.1, 
através do VPL tradicional, da análise por árvore de decisões e pela teoria das opções reais, 
revela resultados diferentes, como será demonstrado. 

Análise de Projeto de P&D 
Ano Investimento ($) Fluxo de Caixa Probabilidade (%) 

0 10 0 
1 30 0 

 

2 80 225 
120 
64 

25 
50 
25 

Tabela 2.1 – Dados de um projeto (KALLBERG & LAURIN, 1997). 
 
Para uma taxa de desconto ajustada ao risco de 15% e utilizando-se o FCD, obtem-se 

um valor presente líquido  de: 

VPL = -10 –30x(1.15)-1 –80x(1.15)-2 + (225x0.25 + 120x0.5 + 64x0.25)x(1.15)-2 =$3.42 , 

o que denotaria a aceitação do projeto. Através da análise pela árvore de decisões, o 
valor seria obtido da seguinte forma: 

VPL = -10 –30x(1.15)-1 + [(225-80)x0.25 + (120-80)x0.5 + (0)x0.25]x(1.15)-2 = $6.45 

O valor obtido (VPL=$6.45) considera a flexibilidade de investir ou não na data 2, pois 
se o fluxo  de caixa no ano 2 se revelar baixo, o investimento não será realizado. Este valor é 
mais preciso do que os $3.42 dado pela regra básica do VPL, mas ainda é incorreto. Embora 
este modelo possa considerar a flexibilidade dos administradores, ainda apresenta problemas 
como o aumento da complexidade à medida que se aumentam as variáveis e os resultados, 
além da taxa de desconto não poder ser a mesma quando é considerada a possibilidade de 
abandono (TRIGEORGIS ,1996).  

 

 4 



3. Análise de Investimentos Utilizando a Teoria das Opções Reais 
Uma opção real é a flexibilidade que um gerente tem para tomar decisões a respeito de 

ativos reais. Ao passo que novas informações vão surgindo e as incertezas sobre o fluxo de 
caixa vão se revelando, os administradores podem tomar decisões que venham a influenciar 
positivamente o valor final de um projeto (DIXIT & PINDYCK, 1994). As decisões com as 
quais os administradores freqüentemente se deparam são: qual o momento certo de investir, de 
abandonar ou parar temporariamente  um projeto, de modificar as características operacionais 
do projeto ou ainda trocar um ativo por outro? Desta forma, um projeto de investimento de 
capital pode ser considerado como um conjunto de opções reais sobre um ativo real, o projeto. 

O fator tempo influencia fortemente as decisões de investimento em ativos reais. Um 
investimento retorna um fluxo de caixa futuro, o qual  é afetado pelas incertezas do mercado 
(custos de matéria-prima, demanda, preço de venda, etc) e pelas decisões a serem tomadas 
pelos concorrentes no futuro, o que pode  vir a alterar o panorama do mercado. Para se tomar 
uma decisão hoje, a empresa precisa levar em consideração estes fatores. As técnicas de 
avaliação de investimento que consideram as decisões gerenciais devem ser capazes de lidar 
com as contingências futuras. Qualquer decisão que venha a “matar” uma opção deve ser 
evitada, dando maior preferência às decisões que aumentam a flexibilidade administrativa 
frente às incertezas do mercado (LUERHRMAN, 1998; QUIGG, 1993, MAJD & PINDYCK, 
1987). 

Para que seja possível uma boa avaliação de um projeto de forma que possa maximizar 
seu retorno, faz-se necessário o conhecimento das oportunidades embutidas no mesmo, de tal 
forma que o administrador possa saber quando e qual será a melhor decisão a ser tomada. 
Vários são os tipos possíveis de opções para um dado projeto. TRIGEORGIS (1993), 
apresenta as seguintes: deferimento de um investimento, escalonamento (time-to-build option), 
expansão, contração, parada de operação (shut down), abandono, mudança de uso (inputs e 
outputs) e de crescimento. Entretanto, conforme ressaltam AMRAM & KULATILAKA 
(1999), a maior parte do desafio de se considerar a abordagem das opções nas estratégias 
repousa na identificação da gama total de opções que se possui, separando-as umas das outras 
e decidindo-se qual é a de maior valor. 
 Usando-se uma fórmula para precificação de opção binomial passo-a-passo, é possível 
se calcular o valor do projeto, ou seja, assume-se que o valor do projeto move-se para cima ou 
para baixo em pontos discretos no tempo. Isto é feito usando a fórmula para opção de compra 
em um período. Para o projeto analisado, a taxa ajustada ao risco e a taxa livre de risco são, 
respectivamente, 15% e 10%. A principal opção embutida no projeto é a time-to-build 
(investimento escalonado). As fórmulas são dadas na figura 3.1. 

Modelo binomial para precificação de opção de compra para um projeto (para um período) 
Notação 

F 
 

Fu 
Fd 
V 
P 

 
FCD estendido – incluindo a opção de flexibilidade em 
cada período 
Valor do projeto se o valor bruto aumenta em valor 
Valor do projeto se o valor bruto diminui em valor 
Valor bruto do projeto 
Probabilidade neutra ao risco 

 

F = 
r

FdppFu )1( −+  

Fu = Max(uV – I, 0) 
 
Fd = Max(dV – I, 0) 
 

p=
du
dr

−
−  

 

r 
u 
 

d 
 

1 + taxa livre de risco 
1 + mudança percentual no valor bruto entre períodos, 
se o valor bruto aumenta. 
1 + mudança percentual no valor bruto entre períodos, 
se o valor bruto diminui. 

Figura 3.1 – Modelo de precificação de opção binomial para um período (KALLBERG & LAURIN, 1997). 
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A distribuição do fluxo de caixa e suas probabilidades reais correspondentes podem ser 
replicadas em uma árvore binomial. Neste caso, as probabilidades reais q e 1 – q em cada 
ramo são iguais a 0.5.  

 

 

 

 

 

 

 

Valor presente bruto (ano 0) = (150*80.5/1.15) + 

Ta  e                
Taxa inferior (d) = 80/100 = 0.8 

Nó superior (ano 1) = (225*0.5/1.15) + (120*0.5/1.15) = 
150 

Nó inferior (ano 1) = (120*0.5/1.15) + (65*0.5/1.15) = 
80 

(80*0.5/1.15) = 100 

xa superior (u) = 150/100 = 1.5 

q- 1 

q 

100 

80 q - 1 

q 

q - 1 
q 

150 

Tempo 
ano) 1 20 

Figura 3.2 -  Árvore Binomial 
 

 Todos os parâmetros agora estão disponíveis para a probabilidade neutra ao risco e 
podem ser inseridas na equação. Assim: 

p = (1.1 – 0.8) / (1.5 – 0.8) = 0.428 

Quando se incluem os investimentos na árvore binomial estes devem ser seus 
equivalentes certos (ver tabela 3.2). Isto desde que todos os fluxos na árvore sejam 
descontados à taxa ajustada ao risco. É importante observar que o investimento de $80 no ano 
2 é igual a um investimento de um equivalente certo de $73.2 quando são descontados usando 
suas taxas de desconto correspondentes, por 15% e 10%  [80x(1.15)-2 = $60.5 o que é igual ao 
equivalente certo 60.5x(1.1)2 =73.2, quando descontado à data zero]. 

Fluxo de caixa esperado Equivalente certo do fluxo de caixa 
$30 $28.7 
$80 $73.2 

 Tabela 3.1 – Equivalente certo do fluxo de caixa 
 
 Por exemplo, o VPL estendido (VPLe) para o nó superior, calculado voltando-se um 
período, do ano 2 para o ano 1, usando as fórmulas da figura 3.1, fornece: 

 F = 
1.1

8.46*)428.01(8.151*428.0 −+ = 83.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.46 – 28.7 = -15.23 
Não investir!  
=0 

21.3 – 10 = 11.3 p - 1 

p 83.5 – 28.7 = 54.8 

64 – 73.2 = - 9.2 
Não investir!  
= 0 

120 – 73.2 = 46.8 

225 – 73.2 = 151.8 

p 

p - 1 

p - 1 p 

0 1 2 Tempo (ano) 

 
Figura 3.3 – Árvore Binomial (KALLBERG & LAURIN, 1997). 
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  O valor do projeto para o ramo inferior (baixa demanda) no ano 2 é então $120 - $73.2 
= $46.8 ou $0. O VPLe para o ramo mais baixo no ano 2 se torna negativo. Isto significa que o 
projeto deveria parar imediatamente, caso haja queda na demanda. 

É possível calcular o valor do projeto na data 0, usando a  fórmula anterior. 

F = 
1.1

0*)428.1(8.54*428.0 −+ = 21.3 

  Como visto na figura 3.3 o VPLe para o projeto de P&D na data zero é: 

VPLe = $21.3 - $10 = $11.3 

 Comparando este valor com aquele obtido pelo tradicional VPL, que havia fornecido 
um valor de $ 3.42, revela-se que a inclusão da flexibilidade presente no projeto, a time-to-
build option, tem um valor de: 

Valor da opção = VPLe – VPt = $ 11.3 - $ 3.4 = $7.9 

 Os métodos tradicionais de desconto de fluxos esperados falham em captar o valor 
total do projeto. Tal fato ocorre porque assume-se que a decisão de fazer todos os três 
investimentos tenha que ser feita no início do projeto, o que claramente é uma falsa hipótese. 
 
4. Conclusões 
 

No atual ambiente de globalização, mais do que em qualquer outra época, a incerteza 
econômica tem sido um fator preponderante no processo de tomada de decisões. Neste 
contexto, as técnicas tradicionais de análise de investimento como o Fluxo de Caixa 
Descontado (FCD) e a Árvore de Decisões  não têm sido capazes de captar o valor da  
flexibilidade gerencial. O exemplo ilustrativo abordado revelou que a incorporação de tal 
valor altera significativamente o valor de um projeto, apontando para a procura de novas 
maneiras de incorporar o valor da flexibilidade gerencial conseguida através de uma 
administração ativa. Neste sentido, a Teoria das Opções Reais, embora em estágio de 
desenvolvimento e consolidação, vem a corroborar para o preenchimento das lacunas 
existentes nas teorias tradicionais.  
 
5. Agradecimento 

A CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, pelo 
bolsa de estudos concedida, o que tem possibilitado a realização deste trabalho. 

 

6.  Bibliografia 

 
• AMRAM, M. , KULATILAKA, N. (1999); Disciplined Decisions : Aligning Strategy with 

the Financial Markets ; Harvard Business Review , Jan/Feb, p.95-105; 
• BLACK, F., SCHOLES, M. (1973), The Pricing of Options and Corporate Liabilities, 

Journal of Political Economy, v. 81, n. 3, May-June, p. 637-54; 
• DIAS, M. A. G. (1996), Investimento sob Incerteza de em Exploração de Petróleo,  

Departamento de Engenharia Industrial, PUC-RJ, Dissertação de Mestrado, Agosto de 
1996, 470p; 

 7 



• DIXIT, A. K., PINDYCK, R. S. (1994), Investment Under Uncertainty, Princeton 
University Press, Princeton, N. J.; 

• ____________ (1995), The Options Approach to Capital Investment, Harvard Business 
Review, v. 73, n. 1, May/June, p.105-15; 

• INGERSOLL, J. E., ROSS, S. A. (1992), Waiting to Invest: investment and uncertainty, 
Journal of Business, v. 65, n. 1, January, p. 1-29; 

• KALLBERG, G., LAURIN, P. (1997), Real Options in R&D Capital Budgeting- A case 
study at Pharmacia & Upjohn, Master Thesis, Departament of Economics, Gothenburg 
School of Economics and Commercial Law, Spring; 

• KEMNA, A. G. Z. (1993), Case Studies on Real Options, Financial Management, autumn, 
p.259-70; 

• KULATILAKA, N.(1993), The Value of Flexibility: The case study of a dual fuel 
industrial steam boiler, Financial Management, v. 22, n. 3, autumn, p 271-80;  

• LUERHRMAN, T. A. (1998); Strategy as Portfolio of Real Options; Harvard Business 
Review; Sep/Oct., p 89-99; 

• MACEDO, M. A. S. (1999), Avaliação de Projetos: uma visão da utilização da teoria de 
opções, XIX ENEGEP, Novembro, Rio de Janeiro; 

• MAGEE, J. F. (1964), How to Use Decision Trees in Capital Investments, Harvard 
Business Review, p. 126-28, Sep/Oct; 

• MAJD, S., PINDYCK, R. S. (1987), Time to Build, Option Value, and Investment 
Decisions, Journal of Financial Economics, v. 18, March, p. 7-27; 

• MYERS, S. C. (1987), Finance Theory and Financial Strategy, Midland Corporate 
Finance Journal, v. 5, n. 1, p. 6-13, Spring; 

• NICHOLS, N. A. (1994), Scientific Management at Merck: an interview with CFO Judy 
Lewent, Harvard Business Review, Jan/Feb,  pp 88-99; 

• QUIGG, L. (1993), Empirical Testing of Real Options Pricing Models, The Journal of 
Finance, v. 48, n. 2, June, p. 621-639; 

• ROBERTS, K. , WEITZMAN, M. L. (1981),  Funding Criteria for Research, 
Development, and Exploration Projects, Econometrica, v. 49, n. 5, September, p.1261-
88; 

• SMIT, H. T. J. , ANKUM, L. A. (1993), A Real Options and Game-theoretic Approach to 
Corporate Investment Strategy Under Competition, Financial Management, v. 22, n. 3, 
p. 241-250; 

• TRIGEORGIS, L. (1993), The Nature of Options Interactions and the Valuation of 
Investments with Multiple Real Options, Journal of Financial and Quantitative 
Analysis, v. 28, n. 1, march, p. 1-21; 

• ____________ (1996), Real Options – Managerial Flexibility and Strategy in Resource 
Allocation, The MIT Press. 
 
 

 8 


