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Abstract: 
 In this article the Real Option Theory is presented as a strategic decision making 
process. The scenery of decisions has changed as a result of the globalization. Therefore,  
the value of the managerial flexibility must be taken into consideration when evaluating 
investments. The Real Options Theory is able to take it into account. This article also 
presents some areas where the theory can be applied, discussing about some important 
works and real applications in companies. Although the approach can be seen as a 
strategic and disciplined tool, it also has some limitations, as they will be shown. In 
conclusion, despite of being in a development process, the theory can enable executives to 
think clearly and realistically  about the complexity and risk in strategic  decisions. 
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1. Introdução 

Muitos acadêmicos e administradores práticos têm reconhecido que  a regra do VPL 
como abordagem para o orçamento de capital não pode capturar a flexibilidade 
administrativa de adaptar e rever decisões mais tarde em resposta às mudanças inesperadas 
e ao desenvolvimento do mercado (TRIGEORGIS, 1996). 
 No atual mercado, caracterizado pela mudança, incerteza e interações competitivas, 
entretanto, a realização dos fluxos de caixa previstos irá provavelmente diferir do que é 
esperado inicialmente pela administração. À medida que novas informações chegam e a 
incerteza sobre as condições do mercado e o futuro fluxo de caixa é gradualmente melhor 
compreendida, a administração pode ter uma flexibilidade valiosa para alterar  sua 
estratégia operacional para capitalizar oportunidades futuras favoráveis ou diminuir perdas. 
 A flexibilidade da administração em adaptar suas futuras ações em resposta às 
futuras alterações do mercado expande o valor da oportunidade do investimento pela 
melhoria do potencial de ganhos, enquanto limita as perdas relativas às expectativas iniciais 
da  administração sob uma administração passiva. A assimetria resultante criada pela 
adaptabilidade requer uma regra para um “VPL expandido” que reflita os dois valores 
componentes: o tradicional (estático ou passivo) FCD direto do fluxo de caixa, e o valor da 
opção de operação e adaptabilidade estratégica (MINARDI, 2000). 

 Do exposto, o artigo se propõe a apresentar a maneira como a Teoria das Opções 
Reais (TOR) tem sido encarada por acadêmicos e práticos, discorrendo-se também sobre a 
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abrangência de suas aplicações e apontando-a como um dos métodos que melhor se adapta 
ao novo cenário das decisões de investimentos. Embora possa ser vista como uma  
metodologia de decisão  disciplinada, a Teoria das Opções Reais, como toda teoria em 
processo de difusão e estabilização , apresenta suas limitações, o que não a impede, 
entretanto, de ser  capaz de captar o valor da flexibilidade conseguida através de uma 
administração ativa, possibilitando refletir de forma mais real e precisa o processo de 
tomada de decisão de investimentos.  

2. Um Novo Cenário Para as Decisões 
As mudanças que estão se processando na natureza da competição e a pressão 

crescente da globalização faz do investimento o fator mais importante da vantagem 
competitiva. O objetivo de uma empresa  deve ser a criação de um sistema no qual os 
gerentes irão fazer investimentos que maximizem o valor em longo prazo de suas 
companhias (PORTER, 1992), sendo que as vantagens competitivas podem se apresentar 
em dois tipos básicos: menores custos que os rivais e habilidade de diferenciação 
(PORTER, 1991). 

Recentemente muitos economistas e pesquisadores têm explorado o conceito básico 
de que o pensamento de investimento como opções muda substancialmente a teoria e 
prática  acerca do processo de tomada de decisão em investimento de capital.  Neste 
abordagem, o projeto é visto como uma opção que pode ser exercida ou não, segundo as 
condições do mercado. A Teoria das Opções Reais vale-se dos métodos de precificação de 
opções financeira para avaliar os projetos.  

Tradicionalmente as faculdades de administração e economia têm ensinado os 
administradores a operarem sob a premissa de que as decisões de investimento podem ser 
reversíveis se as condições mudarem ou, irreversíveis, à medida que forem um 
investimento do tipo agora ou nunca. Mas, tão logo tenha surgido o pensamento de 
oportunidades de investimento como opções, esta premissa mudou. Irreversibilidade, 
incerteza e a possibilidade de se postergar o investimento (timing), entretanto, alteram a 
decisão de investimento de maneira crítica (DIXIT & PYNDICK, 1995). 

O início de funcionamento da ALCA (Área de Livre Comércio das Américas), 
previsto para janeiro de 2005, contribuirá ainda mais para a incerteza nas relações 
comerciais. Neste ambiente de extrema competição as empresas precisam se adaptar 
rapidamente às mudanças, procurando investir em projetos que venham a criar opções para 
as corporações, ao invés de “matá-las”. Neste sentido as técnicas tradicionais de avaliação 
de investimentos parecem não captar o valor real de muitos projetos, o que tem apontado 
para a utilização de métodos mais sofisticados de avaliação de investimentos. A Teoria das 
Opções Reais (TOR) vem a corroborar neste sentido, uma vez que pode ser vista como uma 
abordagem estratégica e disciplinada na análise de investimentos. 

3.   Teoria das Opções : Uma Variedade de Aplicações 
 A avaliação por opções reais tem sido aplicada em vários contextos, tais como 

investimentos em fontes de recursos naturais, desenvolvimento de terras, leasing, 
manufatura flexível, regulamento de subsídios governamentais, pesquisa e desenvolvimento 
(P&D), novos empreendimentos e aquisições, investimentos estrangeiros e estratégicos, 
casos de divórcio, escolha de emprego etc.. Além do desenvolvimento teórico, as 
aplicações das opções reais estão recebendo uma atenção crescente por parte das 
corporações, como será visto. 
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3.1 Alguns Trabalhos Importantes  
As primeiras aplicações surgiram na área dos investimentos em recursos naturais 

devido à disponibilidade de recursos comercializados ou preços de commodities, alta 
volatilidade e longa duração, resultando em maior e melhor estimação do valor das opções. 
BRENNAN & SCHWARTZ (1985) foram os primeiros a utilizar  a teoria para avaliação de 
recursos naturais, avaliando  as opções de parada temporária ou abandono de uma mina. 
PADDOCK, SIEGEL & SMITH (1988) avaliam as opções inseridas em reservas não-
desenvolvidas de petróleo.  

Na área do desenvolvimento de terras, TITMAN (1985), mostra que o valor de uma 
área desocupada deveria refletir não somente o valor básico de seu melhor uso imediato 
(construção imediata de um edifício, por exemplo) , mas também o valor da opção de se 
esperar seu desenvolvimento para que a terra seja convertida nas suas melhores alternativas 
num futuro uso. 

Na área da manufatura flexível, a flexibilidade conseguida pelos sistemas flexíveis 
de manufatura, tecnologia flexível de produção ou outro maquinário que tenha múltiplo uso 
tem sido analisada com a perspectiva das opções por KULATILAKA (1988), TRIANTIS & 
HODDER (1990), entre outros. 

Para investimentos estrangeiros, BALDWIN (1987), discorre sobre a possibilidade 
de instalação de uma planta fabril em vários locais, a  possibilidade de  timing e a de 
construção seqüencial quando as empresas analisam o cenário do mercado global. KOGUT 
& KULATILAKA (1994), PENNINGS & LINT (2000), entre outros, examinam as opções 
de entrada, capacidade e de adequação para empresas multinacionais sob operações em um 
ambiente de taxa de câmbio volátil. ALVAREZ (1999) usa a TOR para discorrer sobre a 
saída ótima do mercado e a avaliação de projetos sob demanda incerta. 

KALLBERG & LAURIN (1997) valem-se da TOR para orçamento de capital em 
um estudo de caso de uma empresa do setor farmacêutico. DIAS (1996) em sua dissertação 
de mestrado analisa investimentos sob incerteza em projetos de exploração e produção de 
petróleo, enquanto CASTRO (2000), também em uma dissertação de mestrado, utiliza a 
mesma TOR para avaliação de investimento de capital em projetos de geração termoelétrica 
no setor elétrico brasileiro. 

MCDONALD & SIEGEL (1986)  desenvolvem um modelo sobre o valor da espera 
por melhores condições e MCDONALD & SIEGEL (1985) , desenvolvem e estudam uma 
metodologia para avaliar projetos de investimentos, onde existe uma opção de parar a 
produção temporariamente sem custos, quando a variável custo excede os ganhos 
operacionais. ROBERTS & WEITZMAN (1981) examinam projetos com investimentos 
seqüenciais usando uma modelo que realça o papel da coleta de informação. Em seu 
modelo cada estágio de investimento promove informação que reduz a incerteza do valor 
do projeto completado. Isto é mais aplicável a projetos de P&D para os quais o papel da 
aprendizagem é crítico. 

 Além de aplicações econômicas, a teoria das opções reais pode ser usada para a 
análise de problemas sócio-econômicos, tais como os problemas de casamento, suicídio e 
mudanças de opinião pública,  conforme indicado no livro do DIXIT & PINDYCK (1994). 
No artigo de  DIXIT & PINDYCK (1995), são analisados os problemas de escolha de uma 
carreira profissional e do casamento. Existe até um artigo sobre divórcio usando a teoria de 
opções reais ( MUHTASEB,1995  apud DIAS, 1996). 
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3.2 Teoria das Opções Reais nas Empresas 
Em entrevista (NICHOLS, 1994), a CFO J. Lewent, de uma das grandes empresas 

farmacêuticas dos EUA, a Merck & Co., Inc., declarou que a empresa usa a teoria das 
opções especialmente na análise de joint ventures para a pesquisa e desenvolvimento de 
novos produtos, declarando inclusive que “para mim, todos os tipos de decisões de 
negócios são opções”. Em outro artigo, KEMMA (1993) divide suas experiências na Shell 
ao analisar casos que envolviam as opções de timing, de crescimento e abandono em 
investimentos de extração de petróleo. 

TRIGEORGIS (1996) destaca outras empresas que têm considerado ou vêm 
adotando a teoria das opções na análise de seus projetos, como a RTZ Corporation e a 
Newmont Mining Corporation, na área de recursos naturais; a Digital Equipment 
Corporation e a Cray Research na área de informática; a Ford Motor Company e “diversas” 
empresas japonesas, na indústria automobilística. 

 Alguns exemplos de projetos que foram analisados com ajuda da moderna teoria 
das opções reais são destacados por TRIGEORGIS (1996): (a) a companhia de 
telecomunicações US West, em projetos de alta tecnologia como a fabricação de telefones 
celulares e pagers especiais; (b) a Digital Equipment Corporation, usou essa teoria já no 
final dos anos 80, para construir uma fábrica de semicondutores (o que mostrou que a 
fábrica valia mais do dobro do que era mostrado pelo FCD); e (c) apresenta detalhes de dois 
projetos da Merck and Co. que foram feitos com ajuda da teoria das opções, um deles sobre 
automação industrial, e o outro, mais interessante, sobre a aquisição, por US$ 6 bilhões, da 
empresa Medco, que detinha registros detalhados de mais de 30 milhões de pacientes 
americanos, o que dava novas oportunidades (opções) para crescimento da empresa através 
do desenvolvimento de novos produtos para estes pacientes (TRIGEORGIS, 1996). 

4. Opções Reais: Uma Decisão Estratégica 
Uma importante área que merece mais atenção, e onde as opções reais têm potencial 

de fazer uma diferença significativa é a competição e a estratégia.  Vantagens competitivas 
sustentáveis resultantes de patentes, propriedade de tecnologias, posse de fontes de recursos 
naturais, capital administrativo, reputação ou nome da marca, poder de mercado, fortalecem 
as companhias com opções valiosas de crescimento através de futuros investimentos 
rentáveis e também a possibilitam responder efetivamente à adversidade inesperada ou 
oportunidades em um ambiente de mudanças tecnológicas e de extrema competição 
(KESTER ,1984).  

A melhor forma de se abordar uma avaliação é olhar a oportunidade como uma 
sucessão de opções de crescimento. Ao se fazer uma avaliação a questão correta a ser feita 
não é qual retorno vamos obter de nosso investimento nesta companhia, mas,  quão valiosa 
é a opção de crescimento que será criada pelo investimento sucessivo na companhia? 
Respondendo a estas questões naturalmente se conduzirá à questão estratégica chave: Qual 
estratégia de crescimento criará o maior valor? Quando administradores começam a pensar 
em termos de opções, eles vêem  que o investimento é um sistema atualizável, devendo ser 
considerado como uma série de investimentos feitos em estágios (ECCLES et al.,1999). 
 Quando executivos criam uma certa estratégia , eles projetam a si próprios e suas 
organizações no futuro, criando um caminho que vai de onde eles estão até onde eles 
querem estar alguns anos mais tarde. Mas assim que se inicia neste caminho, começa-se a 
aprender as condições do negócio, as ações dos competidores, a qualidade do preparo da 
empresa, etc, sendo necessário se responder com flexibilidade ao que foi aprendido. 
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Infelizmente, a ferramenta mais amplamente utilizada, o Fluxo de Caixa Descontado 
(FCD), assume que um predeterminado plano será seguido, sem considerar o 
desdobramento dos eventos. A melhor abordagem de avaliação deveria incorporar  tanto a 
incerteza inerente no negócio quanto a ativa tomada de decisão requerida para uma 
estratégia de sucesso (LUERHRMAN, 1998). 

As decisões estratégicas lidam com a “saúde” de longo prazo de uma empresa. 
Devido à sua importância, decisões estratégicas devem ser claramente ligadas entre si para 
se formar um padrão consistente , unificando e direcionando  a organização. Este padrão de 
decisão reflete a estratégia da organização que, por definição, busca efetivamente igualar ou 
alinhar a capacidade da organização com as oportunidades e ameaças do ambiente. 
Efetivamente os executivos não tomam muitas grandes decisões, eles se concentram nas 
mais importantes (HARRISON & PELLETIER, 2000). 

 Em termos financeiros, “uma estratégia de negócios é muito mais semelhante a 
uma série de opções do que a uma série de fluxos de caixa estático”, conforme ressaltam 
HARRISON & PELLETIER (2000). A execução de uma estratégia quase sempre envolve a 
tomada de uma seqüência de decisões maiores. Algumas decisões são tomadas 
imediatamente, enquanto outras são deliberadamente deferidas. Desta forma os 
administradores podem otimizar as circunstâncias envolvidas. 

Se um executivo se sente compelido a ir adiante em uma aquisição quando os 
números dizem para parar, analise as razões estratégicas tão rigorosamente quanto puder. 
Pergunte: O que poderá dar errado? O que ocorrerá se minhas hipóteses sobre a tecnologia 
e preços estiverem erradas? Quais as mudanças regulatórias poderiam fazer com que o 
negócio falhasse e qual é esta possibilidade? Como os competidores poderiam reagir de tal 
forma a me prejudicar, ainda que se prejudiquem?  Neste ponto, talvez seja necessário a 
introdução de uma técnica analítica mais sofisticada, como a avaliação das opções reais, 
que auxilia os administradores a quantificar o potencial, mas não definido, de benefícios 
futuros, contribuindo também  na identificação das decisões a serem feitas no futuro, seu 
melhor caminho e o momento de fazê-las (ECCLES et al.,1999). 

A melhor forma de se abordar uma avaliação é olhar a oportunidade como uma 
sucessão de opções de crescimento. Ao se fazer uma avaliação a questão correta a ser feita 
não é qual retorno vamos obter de nosso investimento nesta companhia, mas,  quão valiosa 
é a opção de crescimento que será criada pelo investimento sucessivo na companhia? 
Respondendo a estas questões naturalmente se conduzirá à questão estratégica chave: Qual 
estratégia de crescimento criará o maior valor? Quando administradores começam a pensar 
em termos de opções, eles vêem  que o investimento é um sistema atualizável, devendo ser 
considerado como uma série de investimento feito em estágios (AMRAM & 
KULATILAKA,1999). 

O real valor das opções reais está não nos resultados de Black & Scholes ou outras 
fórmulas, mas na reformulação do pensamento dos executivos a respeito de investimento 
estratégico. Por prover uma introspecção objetiva da incerteza presente em todos os 
mercados, as opções reais capacitam os executivos a pensar mais claramente e mais 
realisticamente a cerca da complexidade e risco das decisões estratégicas. Isto traz 
estratégia e valor para o acionista (AMRAM & KULATILAKA, 1999). 

5.   Opções Reais: Uma Decisão Disciplinada 
Numa pesquisa feita com 75 executivos de 40 companhias diferentes , buscando-se 

responder às seguintes perguntas – “Como deve-se pensar acerca de quanto se pagar por 
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uma aquisição? E como saber quando abandoná-la? ”, os pesquisadores ECCLES, LANES 
& WILSON(1999), concluíram que a combinação de um rigor analítico a um processo 
disciplinado rigoroso pode auxiliar os executivos a guiar a companhia na direção das 
aquisições corretas a um preço correto. 
 O autores ECCLES, LANES & WILSON(1999) acreditam que mais da metade dos 
negócios realizados atualmente irá destruir valor para os acionistas da companhia 
compradora. Crêem que isto deve-se ao fato de muitas empresas “negligenciarem a 
necessidade de um processo analítico disciplinado que garanta o triunfo do negócio, 
superando a emoção e o ego”. Tal disciplina é responsabilidade dos executivos e do corpo 
de diretores. Se as aquisições ou fusões, nos próximos dez anos, não criarem valor para os 
acionistas maior do que nos últimos cem anos, é porque as companhias não criaram  um 
processo sistemático que ponha estas simples lições em prática. 

Uma decisão disciplinada, segundo as autoras AMRAM & KULATILAKA(1999), 
baseia-se em três componentes: 
• A decisão é estruturada em termos das opções criadas ; 
• Todas as informações relevantes do valor e risco disponíveis no mercado financeiro são 

levadas em consideração;  
• As transações do mercado financeiro são usadas para se adquirir opções ou, de outra 

forma,  aliviar o risco quando for economicamente justificável. 
      A aplicação da disciplina de mercado muda a maneira dos administradores tomarem 

decisões, mudando a decisão em si. As opções aumentam o valor de se continuar um 
projeto porque protegem o ganho potencial total do investimento enquanto reduz a 
possibilidade de perdas. As companhias podem tirar as informações do mercado financeiro 
para se medir o valor de suas opções (AMRAM & KULATILAKA,1999).  

 Ainda que as decisões pareçam distantes do mercado financeiro, estas podem ser 
disciplinadas. Estas dependem da complexidade das decisões e da distância do mercado. 
Quando um decisão está próxima ao mercado, ou seja, quando existe um paralelo entre as 
opções reais e as opções financeiras, estas avaliações podem ser feitas usando fórmulas 
padronizadas de precificação de opções como a equação do modelo de BLACK & 
SCHOLES(1973)(AMRAM & KULATILAKA,1999). 

6. Opções Reais: Suas Limitações 
 As ferramentas para avaliar opções existem a cerca de apenas trinta anos, e o 
conceito de opções reais é ainda mais novo. Não seria surpresa que a determinação do valor 
de uma opção real permaneça como uma ciência inexata. A aplicação da disciplina do 
mercado tem seus limites, os quais precisão ser cuidadosamente considerados ao se tomar 
uma decisão. 
 As limitações à aplicação da decisão disciplinada, conforme apontam AMRAN & 
KULATILAKA(1999),  estão principalmente no: 
• Modelo do risco: refere-se à diferença entre as respostas do modelo de avaliação e 

modelo teoricamente correto; 
• Aproximações  imperfeitas: quando não se tem o preço do produto comercializado, 

aproxima-o pelo preço  de um similar; 
• Ausência de preços observáveis: quando os preços não estão disponíveis no mercado; 
• Ausência de liquidez: o volume comercializado é tão baixo que qualquer quantia 

comercializada pode alterar o preço; 
• Risco privado:  é o risco peculiar a uma companhia. 
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           Por causa destas limitações, as respostas obtidas através da  abordagem das opções 
reais podem divergir das melhores respostas teóricas. Apesar destas distorções, a 
abordagem das opções reais conduz a melhores decisões do que as abordagens tradicionais. 
Além disto, a fronteira das opções reais continua a avançar rapidamente. Estes modelos 
estão se tornando mais sofisticados e as informações provenientes do mercado estão se 
tornando mais robustas. Estes limites, de outra forma, crescem pouco (AMRAM & 
KULATILAKA, 1999). 
 Por que mais companhias não estão adotando a abordagem das opções reais na 
tomada de uma decisão estratégica?   Os autores acreditam que a abordagem tem sido lenta 
em difundir no mundo dos negócios porque muito das discussões sobre o assunto têm-se 
centrado nas equações e modelos. A complexidade das ferramentas tem obscurecido o 
poder da idéias subjacentes. (AMRAM & KULATILAKA, 1999). 

Como afirma DIAS (1996) , “ tudo indica que a teoria das opções reais ainda será 
bastante desenvolvida, com novos métodos e modelos mais abrangentes, que deverão se 
beneficiar dos avanços de ferramentas matemáticas, como o cálculo estocástico e a teoria 
das equações diferenciais, já que as mesmas são usadas em áreas de interesse de vários 
ramos da ciência”.  

As opções reais existem em quase toda decisão de negócio e tendem a aparecer em 
várias formas. “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” (AMRAM & 
KULATILAKA,1999). 

7.  Conclusões 
Com a mudança do panorama mundial para a tomada de decisão de investimentos, 

onde a incerteza impera em quase todos os mercados, a utilização das técnicas tradicionais 
não tem sido suficiente para captar estas características, o que pode, muitas vezes, conduzir 
a erros graves, conforme ressaltam DIXIT & PINDYCK (1994). 

Neste contexto, a Teoria das Opções Reais vem ganhando grande destaque no meio 
acadêmico, e, principalmente, nas corporações. Como pôde ser observado, muitas são as 
possibilidades de aplicação da TOR, indo desde assuntos relacionados à escolha de 
profissão até mesmo à decisão de transferência de um país para outro em função de 
mudanças políticas e/ou econômicas. 

Como toda teoria incipiente e em processo de difusão e estabilização, a TOR 
apresenta suas limitações, sendo que a dificuldade para sua difusão e utilização pelas 
empresas ainda reside, principalmente, no foco na  complexidade  das equações e modelos. 
Como expresso por  AMRAM & KULATILAKA (1999), o real valor das opções reais está 
não nos resultados de Black & Scholes ou outras fórmulas, mas na reformulação do 
pensamento dos executivos a respeito de investimento estratégico. Por prover uma 
introspecção objetiva da incerteza presente em todos os mercados, as opções reais 
capacitam os executivos a pensar mais claramente e mais realisticamente a cerca da 
complexidade e risco das decisões estratégicas. 
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