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Resumo  

O investimento em Tecnologia da Informação (TI) tem ganho cada vez mais espaço nos 
orçamentos das empresas, justificados principalmente pelo aumento de eficiência e 
produtividade, além da redução dos custos. Métodos tradicionais de avaliação de 
investimentos como a TIR, VPL e FCD têm-se mostrado insuficientes para captar 
flexibilidade necessária para mensurar esses investimentos, dentro de um contexto de grande 
dinamicidade e incertezas tecnológicas. Neste quadro, este artigo apresenta a Teoria das 
Opções Reais como um método que pode auxiliar a análise de investimentos, oferecendo 
flexibilidade na tomada de decisão. 
Palavras-chave: Teoria das Opções Reais, Tecnologia da Informação, Investimentos. 

1. Introdução. 

“A informação nos dias de hoje tem um valor altamente significativo e pode representar 
grande poder para quem a possui, seja pessoa, seja instituição. Ela possui seu valor, pois está 
presente em todas as atividades que envolvem pessoas, processos, sistemas recursos 
financeiros, tecnologias etc.”  (REZENDE, 2003). 

Toda empresa tem uma realidade econômica e financeira que deve ser respeitada por seus 
gestores. Esta realidade deve ser confrontada com os recursos e tecnologias disponíveis no 
mercado, comparando-os entre o estado da arte e a obsolescência. Medir custos, benefícios, 
riscos e viabilidade é uma atividade que deve ser elaborada para justificar o desenvolvimento 
de todo e qualquer projeto empresarial, pois deixam evidentes os desembolsos, os benefícios 
mensuráveis e não mensuráveis, bem como a respectiva viabilidade. (REZENDE, 2003). 

As empresas investem em Tecnologia da Informação (TI) (microcomputadores, 
programas, instalações de redes, treinamento de pessoal), principalmente pelas razões de 
aumento da eficiência operacional, melhor gerenciamento da informação redução de custos, 
ganho de vantagem competitiva e ir ao encontro das expectativas do cliente. Tradicionalmente 
se utilizam de metodologias como VPL, TIR, ROI, pay-back, considerando essencialmente os 
custos/benefícios tangíveis e quantitativos (PAMPLONA; PEREIRA; TURRIONI, 2005) 

Os investimentos em TI tem ganhado um espaço cada vez maior nos orçamentos das 
empresas (BALASUBRAMANIAN; KULATILAKA; STORCK, 2000), e os métodos de 
avaliação econômica tradicionais , como VPL e TIR têm-se demonstrado insuficientes para 
analisar esses investimentos (SUWARDY et al, 2003), devido principalmente ao ambiente de 
complexidade tecnológica. Assim necessita-se de novas abordagens que sejam capazes de 
captar essas incertezas, oferecendo flexibilidades na tomada de decisão (NASCIMENTO, 
2005). 

2. Caracter ísticas de investimentos. 

Em seu trabalho Dixit e Pindicky (1994) definem investimento como ato de incorrer em 
custos imediatos na expectativa de recompensas futuras. 



 
XXVI ENEGEP -  Fortaleza, CE, Brasil, 9 a 11 de Outubro de 2006 

 
 

 
 

2 ENEGEP 2006 ABEPRO 
 

A maioria das decisões de investimento partilham de três importantes características em 
diversos graus: 

O investimento é parcialmente ou completamente irreversível. Em outras palavras, o custo 
inicial do investimento é pelo menos parcialmente perdido, e você não pode recuperá-lo 
totalmente caso mude de idéia. 

Existem incertezas acerca das futuras recompensas pelo investimento. O melhor que pode 
ser feito é avaliar as probabilidades de diferentes resultados, os quais significam maiores ou 
menores retornos e até mesmo perda parcial ou total de seu investimento. Quando se analisa 
um investimento deve-se considerar dois tipos de incerteza: a incerteza econômica, que esta 
relacionada aos movimentos aleatórios da economia, e a incerteza técnica, que não está 
correlacionado aos movimentos macroeconômicos, são característicos de projetos de 
exploração e de pesquisa e desenvolvimento. 

Você possui alguma flexibilidade em relação ao timming do seu investimento. Você pode 
adiar ação até obter mais informações (embora a informação nunca possa ser completa de 
modo a eliminar toda a incerteza). 

Os modelos de avaliação de investimentos mais comumente utilizados pelas empresas, são 
o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR). Estes métodos têm como 
principal deficiência o fato de analisarem os projetos de forma estática, não considerando 
possíveis informações que possam surgir ao longo de sua execução, que possam alterar o 
cenário no qual estão incluídos. (DIXIT; PINDICK, 1994; SANTOS; PAMPLONA, 2005). 

Opções financeiras. 

Opções foram comercializadas pela primeira vez em 1973, nos Estados Unidos. Uma 
opção é um contrato entre duas partes, que dá a seu comprador um direito, mas não uma 
obrigação, de comercializar uma quantidade fixa de determinado ativo a um preço 
estabelecido, em um determinado período (MINARDI, 2004). 

Basicamente existem dois tipos de opção: 

Opção de compra: dá ao seu titular o direito de adquirir um ativo a um preço 
prefixado, durante certo período de tempo. 

Opção de venda: é o inverso, dá ao titular, o direito de vender determinado ativo a um 
preço prefixado, durante certo período de tempo. 

As opções possuem um vocabulário especial a elas associado: 

Exercício da opção: o ato de compra de compra ou venda do ativo. 

Preço de exercício: preço predeterminado no contrato de opção. 

Data de vencimento: data a partir da qual a opção expira, e ela deixa de existir. 

Opção americana e européia: uma opção americana, é uma opção que pode ser 
exercida a qualquer momento, já uma opção européia, só poderá ser exercida em sua 
data de vencimento. 

Na data de vencimento, o valor de uma opção depende do preço de mercado do ativo e 
do preço de exercício. Por exemplo, no caso de uma opção de compra, se o valor do ativo 
objeto (preço de mercado) for maior que o preço de exercício, a opção valerá a diferença, a 
opção estará dentro do dinheiro e será exercida. Caso contrário, se o valor do ativo for menor 
que o preço  de exercício, a opção estará fora do dinheiro e será jogado fora, não sendo 
exercida. 
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No entanto, em momentos anteriores ao vencimento. Existem variáveis importantes 
que influenciam o valor da opção, a saber: 

• O preço corrente do ativo (S); 

• O preço de exercício (X); 

• O prazo até o vencimento da opção; 

• A volatilidade do preço do ativo; 

• A taxa de retorno livre de risco; 

• Os dividendos esperados durante a vida da opção. 

Um dos primeiros modelos desenvolvidos para avaliar opções é conhecido por Modelo 
de Black & Sholes, baseado numa distribuição normal padronizada sobre os retornos do ativo 
objeto, que no momento foge ao escopo deste trabalho, e entre algumas restrições de sua 
utilização, é que se trata de uma opção européia. 

3. Teor ia das Opções Reais (TOR). 

As empresas estão incluídas num cenário de alto grau de competitividade, 
caracterizado por mudanças e incertezas sobre os fatos inicialmente considerados pelos 
administradores. À medida que novas informações começam a ser recebidas, as incertezas 
sobre os cenários e os fluxos de caixa começam a ser mais bem compreendidas, oferecendo 
uma flexibilidade valiosa no sentido de se ter a capacidade de alterar a estratégia operacional 
capitalizando lucros ou diminuindo as perdas (SANTOS, 2001; SANTOS; PAMPLONA, 
2005). 

“A possibilidade de se rever à estratégia inicial e alterar o plano de investimento de 
acordo com as novas condições econômicas são chamadas de flexibilidades gerenciais... A 
flexibilidade gerencial é uma possibilidade, mas não a obrigação de alterar um projeto em 
diferentes etapas de sua vida útil” (MINARDI, 2004). 

O valor da flexibilidade gerencial é demonstrado na figura 1 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Flexibilidades Gerenciais. Fonte: Copeland e Antikarov (2005). 
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C
ap

ac
id

ad
e 

de
 r

ea
gi

r 

Probabilidade de receber nova informação 

Incerteza 

E
sp

aç
o 

pa
ra

 a
 f

le
xi

bi
lid

ad
e 

ge
re

nc
ia

l 

Flexibilidade 
de valor moderado 

Flexibilidade 
de valor moderado 

Flexibilidade 
de valor moderado 

Flexibilidade 
de alto valor 



 
XXVI ENEGEP -  Fortaleza, CE, Brasil, 9 a 11 de Outubro de 2006 

 
 

 
 

4 ENEGEP 2006 ABEPRO 
 

futuro, ocorrendo à probabilidade de obter novas informações ao longo do tempo. Copeland e 
Antikarov (2001) ressaltam que quando há muita incerteza e quando os administradores têm 
flexibilidade para reagir a ela, as opções são importantes, pois permitem a eles responder 
adequadamente a esta nova informação. 

A Teoria das Opções Reais (TOR) é utilizada para avaliar ativos reais, aqueles que não 
são negociados no mercado financeiro. Pode ser utilizada para avaliar projetos de 
investimento de capital, propriedade intelectual, avaliação de terras, exploração de recursos 
minerais (minas, extração petrolífera) e na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. 

Minardi (2004), foca que o VPL não deve ser descartado. A técnica pode ser 
empregada sem problemas em projetos em que a incerteza é pequena e existem poucas 
flexibilidades gerenciais. Porém em casos de grande incerteza e flexibilidades gerenciais 
significativas, o VPL precisa ser remodelado para capturar os valores dessas flexibilidades: 

VPL expandido = VPL tradicional + VALOR flexibilidade gerencial 

Entretanto, o valor das opções reais em relação ao VPL é grande quando o VPL está 
próximo de zero. Se o VPL for alto, então a maioria das opções que oferecem flexibilidade, 
terá pouca probabilidade de ser exercida, e seu valor será baixo. Da mesma forma, se o VPL 
for muito negativo, não haverá nenhuma flexibilidade capaz de salvar o projeto. É na tomada 
de decisões difíceis – aquela com VPL próximo a zero – que o valor da flexibilidade faz a 
diferença (COPELAND;ANTIKAROV, 2001). 

Em seu livro Investment Under Uncertainty, Dixit e Pindick (1994) apresentam um 
exemplo bem simples de opção de compra. Imagine que você tem um projeto onde deve 
investir $ 1.600 na construção, por exemplo, de uma fábrica e o nível do preço do produto é 
de $ 200,00 agora, mas há uma chance de 50%-50% de que o preço aumente no próximo ano 
para $ 300,00, ou, então, caía para $ 100,00, Supondo um custo de capital a 10%, aplicando a 
regra do VPL, teríamos: 
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Embora o VPL seja positivo, e fiquemos tentados a investir no projeto, os cálculos 
ignoram um custo – o custo da oportunidade de se investir agora, ao invés de se esperar, 
mantendo-se a possibilidade de não investir caso os preços caiam. Isto fica claro, caso se opte 
em exercer o investimento, somente se os preços subam daqui um ano. Assim teríamos a 
seguinte VPL: 
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Qual é o valor da flexibilidade de se investir agora ou de se esperar um ano? O valor 
da flexibilidade pode ser calculado através da diferença dos dois resultados $ 773 - $ 600 = $ 
173. Isto significa dizer que se poderia pagar $ 173 a mais num projeto, que pudesse se 
esperar um ano para se investir. 

As opções reais podem ser classificadas pelo tipo de flexibilidade que oferecem. Uma 
opção de diferimento é uma opção de compra americana encontrada na maioria dos projetos 
em que existe a possibilidade de adiar o início de um projeto. A opção de abandono de um 
projeto por um preço fixo (mesmo que esse preço decline com o tempo), é uma opção de 
venda americana. Assim como também o é uma opção de contração (reduzir a dimensão) de 
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um projeto. A opção de expansão de um projeto, pagando-se mais para aumentá-lo, é uma 
opção de compra (COPELEND; ANTIKAROV, 2001). 

Santos (2001), em seu trabalho, ainda destaca as opções de abandono durante a 
construção (time-to-buid option), o projeto é desenvolvido em fases ou etapas, e a cada etapa 
pode ser vista como uma opção nos valores de custos de execução e que serão incorridos para 
prosseguimento das etapas subseqüentes. Opção da parada das operações (shutdown), no 
decorrer das operações, as empresas podem parar suas atividades em virtude do aumento de 
custos, situação na qual, seus ganhos não suficientes para cobri-los. Quando ocorre um 
aumento dos preços, pode ser interessante reiniciar as operações. Opções de mudança de uso, 
quando a relação dos inputs e outputs, alteram de maneira favorável ou não às mudanças de 
mercado. Muda-se o uso de tecnologia, parcerias com fornecedores, etc. 

Uma das diferenças entre opção real e opção financeira é que o ativo-objeto não é 
comercializado no mercado. O ativo-objeto no caso de opções reais é o próprio valor presente 
do projeto, sem considerar as flexibilidades gerenciais (MINARDI, 2004). 

4. Tecnologia da Informação (TI ) 

Na verdade, os computadores necessitam de uma série de complementos, como: 

• Infra-estrutura; 

• Licenças de programas; 

• Pessoal qualificado; 

• Sistemas de telecomunicações; 

• Treinamentos; 

• Consultorias; 

• Terceirização, entre outros. 

Em face desta situação os empresários e gerentes de área passam a ter a necessidade de 
definirem melhores seus objetivos, quantificando seus custos e benefícios ganhos com a 
implantação da tecnologia, a fim de justificarem seus desembolsos. 

Ao conjunto de itens acima descritos, podemos conceituar de Tecnologia da 
Informação (TI), como recursos tecnológicos e computacionais para a geração e uso da 
informação. Esse conceito enquadra-se na visão de Gestão da Tecnologia da Informação e do 
conhecimento (REZENDE, 2003). 

Gunasekaran et al. (2001) distingue TI como sendo um termo genérico para a 
convergência de computadores, hardware, software, telecomunicações, Internet e 
equipamentos resultantes da tecnologia eletrônica. Já Sistemas de Informação (SI) apresenta 
uma conotação mais ampla e se refere como os fluxos de informação são projetados, 
processados e recuperados quando necessário. 

Para Stair e Reynolds (2003) “um SI é um conjunto de componentes inter-relacionados 
que coletam, manipulam e disseminam dados e informações para proporcionar um mecanismo 
de realimentação para atingir um objetivo” . 

Suwardy et al (2003) apontam que as empresas investem em TI por uma série de 
razões: 

• Aumento da produtividade; 
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• Posicionamento no mercado; 

• Ir ao encontro do cliente; 

• Manter competitividade; 

• Aumento na eficiência operacional; 

• Fornecer melhores informações para o gerenciamento; 

• Ganho de vantagens competitivas; 

• Aumento da receita/lucro; 

• Redução de custos. 

 

Schaicoski (2002) descreve que a constante evolução dos negócios, mercado e 
economia que estão ocorrendo causam uma turbulência acentuada, e neste cenário, a TI pode 
se tornar um fator decisivo para o sucesso ou fracasso de uma empresa, contribuindo de forma 
a torná-la, ágil, flexível e capaz de se adaptar aos revezes do cenário econômico. 

Pimenta, Macedo e Mello (2003) citam que “para manter os níveis de lucratividade e 
competitividade, as empresas precisam investir constantemente em novas soluções de 
tecnologia da informação”.  

Projetos de TI têm características peculiares, demandam proporcionalmente ao 
tamanho da organização, tempo de planejamento, implantação e manutenção; capital humano 
e recursos  financeiros. Além disso, seu retorno pode não ser tão imediato, causando certa 
frustração em muitos casos. Mas se bem conduzidos pode se tornar um fator de diferencial em 
relação à concorrência (SCHROEDER, 2002). 

Balasubramanian, Kulatilaka e Storck (2000) destacam que os investimentos em TI 
têm tomado destaque nos orçamentos de capitais das organizações e que o gerenciamento 
destes investimentos são complexos. 

Gunasekaram (2001) defende que os métodos para justificar os investimentos em 
projetos de TI  são inadequados, baseados em fatos que incluem falta de integração estratégica 
e ignoram os benefícios intangíveis e medidas de desempenhos não financeiros.  

Dentre as avaliações necessárias ao processo de seleção, além dos itens de custo 
direto, como hardware, software, telecomunicações, infra-estrutura física, necessárias à 
implementação de um projeto de TI, muitas vezes alguns fatores não são considerados durante 
a fase de planejamento. E isto pode ocorrer por descuido ou mesmo negligência por parte do 
gestor. 

Em seu trabalho Love, Ghoneim e Irani (2004) destacam que os chamados custos 
indiretos podem comprometer as projeções orçamentárias. Custos indiretos estão associados, 
sobretudo a fatores humanos e organizacionais.  

Baccarini, Salm e Love (2004) trabalham com os conceitos de risco em projetos sendo 
“definidos como a chance de, ocorrendo um evento que é provável que ele tenha um impacto 
negativo sobre os objetivos do projeto e é medido relacionando a probabilidade e suas 
conseqüências” , ele ainda trata gerenciamento de risco como “a prática essencial em se obter 
sucesso na entrega de projetos de TI” .  

Suwardy et al (2003) enfoca que os investimentos em TI tradicionalmente tem sido 
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avaliados com bases puramente financeiras usando métodos como pay-back, ROI, VPL, TIR, 
como são normalmente avaliados outros projetos dentro da organização. Em grande parte das 
vezes o gerente financeiro é o responsável pela tomada de decisão na aquisição das novas 
tecnologias, baseado muitas vezes apenas no fluxo de caixa da empresa e considerando 
aspectos quantitativos. Uma das maiores características do setor de TI é de freqüentemente 
oferecer benefícios intangíveis, que são muito difíceis de serem mensurados, e estes, muitas 
vezes podem ser fatores decisivos na tomada de decisão. 

Peancock e Tanniru (2003) enfocam que as abordagens tradicionais, têm se mostrado 
inadequadas na captura de benefícios tanto qualitativos como quantitativos. 

Anandarajan, Wen (1999), enfoca que as decisões de investimentos em TI são 
totalmente diferentes de uma simples análise econômica. Em particular porque os métodos 
tradicionais são considerados inapropriados, porque as avaliações dos investimentos em TI 
são significativamente diferentes em dois pontos: 

• A Tecnologia da Informação envolve uma grande gama de benefícios 
estratégicos difíceis de quantificar; e, 

• Em qualquer circunstância os critérios a cerca de investimentos em TI estão 
sujeitos a mudanças muita rápidas. 

5. Conclusão 

Num cenário tão dinâmico caracterizado pelo alto nível de incerteza e a dificuldade de 
se estimar valores, os benefícios de um projeto de TI são difíceis de serem valorados, pois 
dependem de aspectos tecnológicos e fatores organizacionais. Os custos, por sua vez, são 
altamente imprevisíveis devido à dificuldade de se estimar corretamente o esforço realizado 
em um projeto e à alta volatilidade dos custos e insumos, provocada pelo surgimento de novas 
tecnologias. Características como essas fazem com que ferramentas tradicionais, como a TIR 
e o VPL, não se adequem aos ambientes altamente imprevisíveis dos projetos de TI. Neste 
contexto de dinamicidades e incertezas, o método das opções reais surge como uma 
alternativa para avaliar as decisões em investimentos em TI auxiliando a estruturação do 
projeto como uma seqüência de decisões gerenciais através do tempo, revelando o papel da 
incerteza na avaliação de projetos, permitindo captar a flexibilidade gerencial existente nos 
mesmos. Como no mundo real a maioria das opções reais tem características de exercício ao 
de uma opção americana, e pode ser modelado de forma equivalente (NASCIMENTO, 2005). 
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