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Neste trabalho foi aplicada a metodologia de avaliação de Opções 

Reais conhecida como Modelo Binomial. Inicialmente apresenta-se 

uma breve explanação sobre os métodos tradicionais de avaliação de 

investimentos, suas falhas e a evolução paraa utilização da Teoria de 

Opções Reais. Em seguida apresenta-se um panorama da Indústria de 

Gás Natural no Brasil com enfoque no seu segmento automotivo. Neste 

contexto, desenvolveu-se a avaliação das opções reais embutidas em 

uma alternativa de investimento para aquisição de um ônibus para 

transporte coletivo urbano considerando combustíveis alternativos. 

Um dos pontos importantes do trabalho é mostrar a flexibilidade 

administrativa conseguida através da Análise por Opções Reais, 

potencializada pelo enorme grau de incerteza que ronda o setor 

energético brasileiro. O trabalho obtém como resultado o valor da 

flexibilidade de poder optar pela troca de insumo durante a operação 

da frota. 
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Seção 1.01  

1. Introdução 

Em um mundo real, as condições de risco e incerteza devem ser consideradas nas avaliações 
de investimentos. Sendo assim, um estudo detalhado das premissas e variáveis de um projeto 
deve ser realizado. Além disso, a aplicação correta dos métodos de análise, que incorporam a 
volatilidade dessas variáveis irá justificar, de forma adequada, se um investimento deve ser 
realizado ou não. A possibilidade de se ter opção durante a vida de um projeto normalmente é 
desconsiderada nas avaliações tradicionais, sendo que o risco e a incerteza  em um projeto, 
além de criar a possibilidade de se exercer uma opção, dá mais valor a ela.  

A presente pesquisa busca realizar uma avaliação econômico-financeira, considerando a 
incerteza, o risco, e a opção troca de insumo (mudança de combustível) em uma tomada de 
decisão de investimento do segmento automotivo da Indústria de Gás Natural no Brasil. Para 
tanto, é utilizado o método de Análise de Opções Reais (ROA – Real Options Analysis), com 
o objetivo de avaliar as alternativas de investimentos.  

Através da utilização da ROA, a pesquisa tem como objetivo obter um valor para a 
flexibilidade embutida no problema de tomada de decisão de investimento proposto. Este 
valor, se maior que o valor obtido através da análise tradicional, pode tornar uma alternativa 
antes considerada inviável em uma alternativa com possibilidades de viabilidade. 

 No desenvolvimento da aplicação prática da pesquisa, considerou-se uma alternativa de 
investimento em um ônibus para transporte coletivo urbano movido a combustíveis 
alternativos. Os veículos flexíveis podem operar tanto com combustível DIESEL como Gás 
Natural Veicular (GNV). 

Como resultado da aplicação prática da abordagem de avaliação de investimento e risco 
utilizada, o Modelo Binomial, apresenta-se o valor da flexibilidade de se poder optar pela 
troca de combustíveis assim que as condições de mercado se fizerem favoráveis. O modelo 
também é capaz de sugerir quando será melhor continuar usando o combustível corrente e 
qual é o melhor momento para efetuar a troca entre os combustíveis, avaliando o ponto onde 
os custos do combustível corrente superam os custos do combustível alternativo. 

A principal lacuna identificada na área de pesquisa é a escassez de aplicações práticas da 
ROA, principalmente no que se refere à avaliação da opção troca de insumo. E como 
justificativa para escolha do objeto de estudo está à necessidade de avaliação adequada dos 
projetos de investimentos da Indústria de Gás Natural no Brasil, principalmente em relação ao 
seu segmento automotivo, e mais especificamente à sua distribuição e utilização.  

O artigo está estruturado começando pela presente introdução, seguido da explanação sobre os 
métodos tradicionais de avaliação de investimentos e a evolução para a ROA. Nas seções 
seguintes apresenta-se um panorama geral da Indústria de Gás Natural no Brasil, seguido da 
conceituação a respeito da construção do Modelo Binomial e a avaliação de um caso através 
da aplicação do modelo. Finalmente apresentaram-se as conclusões e as referências 
bibliográficas. 

2. Os métodos tradicionais e a evolução para a Avaliação de Opções Reais 

O método mais comumente usado na avaliação de investimentos é o do Fluxo de Caixa 
Descontado (FCD), de onde se obtém o Valor Presente Liquido (VPL) e a Taxa Interna de 
Retorno (TIR), entre outros critérios. 
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Segundo Santos (2001), a utilização das técnicas de análise tradicionais tende a subavaliar 
certos investimentos, principalmente aqueles que tenham as características de timing, 

irreversibilidade e incerteza. Isso pode conduzir a resultados errados que comprometeriam a 
introdução de projetos que gerariam resultados significativos para o empreendedor, colocando 
em risco a sobrevivência da empresa. Segundo o autor, a Análise de Opções Reais é capaz de 
suprir as lacunas das técnicas tradicionais de orçamento de capital. 

A análise econômica convencional, baseada no método do fluxo de caixa descontado falha em 
capturar o impacto estratégico de projetos. O método do FCD ignora as “flexibilidades 
operacionais” que dão aos gerentes dos projetos à opção de revisar suas decisões em resposta 
às mudanças exógenas das condições econômicas. A importância de tais opções operacionais 
torna-se crítica quando o ambiente é altamente volátil e a tecnologia é flexível, permitindo 
assim a intervenção gerencial na minimização dos custos (KULATILAKA, 1993). 

Todas as duas abordagens (VPL e Opções Reais) são abordagens de fluxo de caixa 
descontados. Todavia, elas são fundamentalmente diferentes e o VPL é um caso especial da 
abordagem de Opções Reais. Poderíamos dizer que o VPL é uma abordagem de Opções Reais 
que pressupõe não haver flexibilidade na tomada de decisões. Em suma, o VPL considera um 
máximo de expectativas e a Análise de Opções Reais considera a expectativa de máximos 
(COPELAND & ANTIKAROV, 2001). 

Da teoria das opções financeiras foi fundamentada a base para o desenvolvimento da Análise 
de Opções Reais. Essa surgiu através da percepção de acadêmicos e praticantes que, 
analisando projetos de investimento, descobriram que esses possuíam opções embutidas que 
deveriam ser consideradas no valor do projeto. 

Segundo Santos (2001), um projeto de investimento de capital pode ser considerado como um 
conjunto de opções reais sobre um ativo real, o projeto. Assim, para que seja possível uma 
boa avaliação do projeto de forma que se 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. 

Neste artigo, a opção identificada na alternativa de investimento analisada é a opção troca de 
insumo. Segundo Mun (2002), uma opção de troca de insumo fornece o direito e a 
capacidade, mas não a obrigação de trocar entre diferentes tipos de condições operacionais de 
negócios, incluindo diferentes tecnologias, mercados, ou produtos. 

Já existe uma grande quantidade de trabalhos na literatura de Opções Reais que tratam das 
técnicas utilizadas para avaliar essas opções embutidas nos projetos. As mais utilizadas, 
entretanto, são as avaliações realizadas através do Modelo de Black-Scholes, do Modelo 
Binomial e através do desenvolvimento de uma Equação Diferencial Parcial (EDP). 

Na Avaliação de Opções Reais, o risco é simplesmente quantificado em termos de 
volatilidade de mercado dos retornos sobre o ativo subjacente. Os fluxos de caixa esperados, 
corrigidos pelo risco, são descontados a taxa livre de risco, e o risco de mercado fica 
caracterizado na volatilidade dos fluxos de caixa modelados (COPELAND & ANTIKAROV, 
2001). 

De acordo com Mun (2002), a nova economia fornece um grande desafio aos tomadores de 
decisão corporativos. Investimentos estratégicos com grande incerteza e risco ou decisões 
corporativas irreversíveis, junto à flexibilidade administrativa são as melhores candidatos para 
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as opções reais. Como destaca o autor, a Análise de Opções Reais é de fato uma nova forma 
de pensar, antes do que uma simples aplicação de procedimentos analíticos avançados. 

3. Panorama geral da Indústria de Gás Natural no Brasil 

Atualmente, há uma perspectiva de expansão da oferta de gás natural no Brasil devido às 
recentes reservas brasileiras descobertas, das já existentes e ainda, apesar das questões 
político-econômicas que envolvem os dois países, da manutenção do vínculo Brasil-Bolívia.  

Entretanto, para que haja interesse na expansão da malha de distribuição, é necessário que se 
estimule a demanda pelo combustível, o que pode ser verificado através de investimentos 
privados no setor. 

Segundo Santos (2005), os principais desafios para a inserção do gás natural na matriz 
energética brasileira são a  identificação dos principais gargalos tecnológicos, assim como o 
dimensionamento correto das ações necessárias para dar suporte tecnológico ao 
desenvolvimento do mercado. 

O crescimento internacional da Indústria de Gás Natural (IGN) concentrou-se em quatro 
segmentos – geração de energia elétrica, indústrias, residências e veículos – com variações na 
importância relativa entre eles em função das características de cada país. O crescimento do 
segmento veicular está particularmente relacionado à manutenção de preços competitivos em 
relação aos outros combustíveis, ao menor impacto ambiental, sobretudo em substituição ao 
diesel no transporte público nas grandes cidades e a infra-estrutura de abastecimento 
(SANTOS, 2005). 

No Brasil, uma das ações necessárias para expansão do mercado de gás natural no segmento 
automotivo é atuar junto à indústria automobilística, em particular o transporte público 
urbano, no sentido de viabilizar e expandir a produção de veículos a gás natural e estimular a 
conversão de veículos utilizando produtos certificados e com garantia de qualidade. 

Dessa forma, ao analisar o contexto ao qual está inserida a IGN no Brasil, verifica-se que as 
condições de risco e incerteza devem ser consideradas nas avaliações de investimentos, visto 
que ainda há muitos desafios tecnológicos, regulatórios e de mercado a serem equacionados 
para que se alcance o desenvolvimento desejado do mercado. 

Sendo assim, um estudo detalhado das premissas e variáveis de projetos de investimento 
nessa área deve ser realizado. Isto deve ser feito através da aplicação correta dos métodos de 
análise de investimentos, que incorporam a volatilidade das variáveis envolvidas nos projetos, 
justificando de forma adequada se um investimento deve ser realizado ou não. 

4. O Modelo Binomial 

Na maioria das modelagens acadêmicas, utilizam-se modelos de tempo contínuo que são 
complexos até mesmo para solução computacional, especialmente quando o objetivo final é 
avaliar opções compostas, tal como as opções de troca. No entanto, pode-se “discretizar” o 
modelo contínuo, replicando-o por um modelo de nós simples que são de fácil entendimento, 
requerem somente conhecimentos matemáticos básicos, e aproximam o modelo contínuo 
muito bem. Isso pode ser feito através da escolha de um grande número de passos e pode ser 
muito seguro e útil no auxilio a tomada de decisão gerencial (KHANSA & LIGINLAL, 
2007).  
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O primeiro objetivo do modelo de decisão proposto é auxiliar os tomadores de decisão a 
decidir entre (i) investir em um veículo que utiliza uma tecnologia de motor sem flexibilidade, 
podendo funcionar com combustível DIESEL ou combustível GNV (Gás Natural Veicular); 
ou (ii) investir em um veículo que utiliza uma tecnologia de motor com flexibilidade, que 
pode utilizar tanto o combustível DIESEL quanto o GNV, permitindo a troca entre os 
combustíveis alternativos.  

O modelo é capaz de sugerir também quando será melhor continuar usando o combustível 
corrente e qual é o melhor momento para efetuar a troca entre os combustíveis, avaliando o 
ponto onde os custos do combustível corrente superam os custos do combustível alternativo. 
Esta seção ilustra o conceito do Modelo Binomial, e na seção seguinte é apresentada uma 
aplicação prática do modelo através de um caso que pode ser perfeitamente encontrado na 
vida real, a aquisição de um ônibus movido a combustíveis alternativos (DIESEL e GNV). 

A árvore binomial serve como uma aproximação do modelo contínuo. Diferentemente de uma 
estrutura de árvore de decisão, no qual existe um único caminho entre cada par de nós, uma 
estrutura de árvore binomial permite ciclos como mostrado na Figura 1. Para a montagem da 
árvore binomial do Valor Presente do ativo subjacente, usa-se a formulação proposta por 
Kallberg & Laurin (1997). 

 
Figura 1 – Árvore Binomial 

A Figura 1 mostra parte de um modelo binomial, mostrando a evolução de um processo do 
período de tempo 0 para o período de tempo 5, inclusive. Em cada nó da árvore existe uma 
escolha ascendente e uma escolha descendente que ocorre com certa probabilidade. Dado o 
valor de um ativo no início do tempo 0, o preço final deste ativo é o preço inicial multiplicado 
por um fator ascendente (u) ou um fator descendente (d), dependendo do caminho escolhido. 
Os fatores u e d são escolhidos considerando u>1>d ou u>1+rf>d, se for utilizado um ativo 
livre de risco.  

Deve-se notar que conforme se evolui na árvore, multiplicam-se os fatores dependendo do 
caminho escolhido. Por exemplo, o nó uu corresponde ao caminho alcançado, partindo-se do 
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tempo 0, e escolhendo o nó ascendente por duas vezes consecutivas. Já o nó ud corresponde 
ao caminho alcançado, partindo-se do tempo 0, e escolhendo uma vez o nó ascendente e uma 
vez o nó descendente, fechando um ciclo como exposto anteriormente. 

O fator ascendente u é dado por u = exp [σ√∆t], onde σ representa a volatilidade do ativo 
subjacente sujeito a risco, enquanto o fator descendente é dado por d = 1/u = exp [-σ√∆t]. 
Cada nó é alcançado com uma certa probabilidade, ascendente (up) ou descendente (down), 
que corresponde a probabilidade neutra ao risco, e é representada respectivamente por pu = (R 
– d)/(u – d), e pd = 1 – pu = (u – R)/(u – d), onde R representa a taxa livre de risco composta 
continuamente e dada por exp[rf∆t].  

Considerando uma árvore binomial de apenas 2 estágios por exemplo, há três possíveis 
estados finais no estágio 2, chamados uu, ud, e dd. Para se obter o nó uu há somente um 
caminho possível, que ocorre com probabilidade pu

2. Para se obter o nó ud há dois caminhos 
possíveis (chamados ud e du) que correspondem a probabilidade 2pupd. Finalmente, o nó dd é 
alcançado através de um único caminho com probabilidade pd

2. Estes resultados são 
mostrados na Figura 1. 

5. Aplicação do Modelo Binomial 

Para a aplicação prática do Modelo Binomial, considera-se a decisão referente a aquisição de 
um ônibus para transporte coletivo urbano. O veículo pode operar com dois tipos de 
combustíveis, através de duas tecnologias diferentes; com a tecnologia de motor sem 
flexibilidade, o veículo opera com combustível DIESEL ou com combustível GNV sem a 
possibilidade de intercambialidade entre os insumos. Com a tecnologia de motor com 
flexibilidade, pode operar com combustível GNV com combustível DIESEL, permitindo a 
troca dos combustíveis através da instalação de um kit adaptado ao motor .  

A título de simplificação do modelo, consideram-se dois fluxos de caixa determinísticos, para 
um intervalo de tempo de cinco anos, com períodos anuais. O primeiro avalia os custos fixos 
e os custos variáveis de operação do ônibus, em função do preço do combustível, utilizando o 
combustível DIESEL. O segundo fluxo de caixa avalia os mesmos custos, também em função 
do preço do combustível, agora utilizando o combustível GNV. Os valores referentes aos 
custos de operação dos ônibus encontram-se em Pamplona e Avila (2006). 

A decisão se refere à aquisição de um ônibus VW 17.260E OT com motor movido a óleo 
DIESEL (tecnologia sem flexibilidade) ou a GNV (tecnologia sem flexibilidade), que saem da 
fábrica prontos para utilizar apenas um dos dois combustíveis. Como alternativa, os 
tomadores de decisão tem a oportunidade de adquirir um ônibus VW 17.260E OT com motor 
movido a óleo DIESEL/GNV, que sai da fábrica com uma adaptação que permite a montagem 
de um kit no motor para a utilização do combustível GNV/DIESEL (tecnologia com 
flexibilidade). Com isso, essa alternativa oferece uma flexibilidade operacional porque pode 
ser adaptada para operar com os dois combustíveis. Os dados referentes aos ônibus foram 
coletados através de pesquisa realizada na Volkswagen Caminhões e Ônibus (Resende - RJ). 

Os tópicos abaixo mostram as diferenças relevantes entre as tecnologias de motor para 
combustível DIESEL e GNV: 

a) A tecnologia que utiliza GNV custa mais que a tecnologia DIESEL no momento do 
investimento inicial, e em relação aos custos de troca (CGNV > CDIESEL e CGNV→DIESEL > 
CDIESEL→GNV); 
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b) A tecnologia GNV é mais econômica e menos poluente do que a tecnologia DIESEL, 
porém sua utilização depende do nível de preços dos combustíveis. 

A principal premissa estabelecida para a construção do modelo binomial é que o tomador de 
decisão já conhece a tecnologia sem flexibilidade DIESEL. Sua empresa está expandindo a 
frota de ônibus e contempla investir em uma tecnologia flexível que permita a troca entre dois 
tipos de combustíveis alternativos, o DIESEL e o GNV. Com isso, pode ter uma valiosa 
oportunidade para se adaptar as severas condições de mercado, observadas através da 
volatilidade dos preços dos combustíveis. A Tabela 1 na sequência apresenta um breve 
resumo dos parâmetros utilizados para construção do modelo. Para tanto, usa-se uma planilha 
em Excel por considerá-la uma ferramenta amplamente conhecida e utilizada pelos tomadores 
de decisões das empresas.  

A Tabela 2 mostra a estimativa dos movimentos ascendentes e descendentes para os preços 
dos combustíveis DIESEL (PDIESEL) e GNV (PGNV), e seus correspondentes fluxos de caixa 
(FCDIESEL e FCGNV) considerando os custos operacionais referentes as alternativas. 

σDIESEL = 15% IDIESEL (no flex) = R$ 198.000,00

σGNV = 35% IGNV (no flex) = R$ 228.000,00

WACC = 12% IDIESEL (flex) = R$ 198.000,00

rf = 8% IGNV (flex) = R$ 228.000,00

Pobj
up = 0,5

Pobj
down = 0,5

CDIESEL-GNV = R$ 30.000,00 FCDIESEL(i) = 30.000*PDIESEL + 30.910

CGNV-DIESEL = R$ 15.000,00 FCGNV(i) = 35.088*PGNV + 32.870

 
Tabela 1 – Parâmetros do Modelo 
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Árvover Binomial para o preço do combustível DIESEL
0 1 2 3 4 5

R$ 1,82 R$ 2,11 R$ 2,46 R$ 2,85 R$ 3,32 R$ 3,85

R$ 1,57 R$ 1,82 R$ 2,11 R$ 2,46 R$ 2,85

R$ 1,35 R$ 1,57 R$ 1,82 R$ 2,11
R$ 1,16 R$ 1,35 R$ 1,57

R$ 1,00 R$ 1,16

R$ 0,86

Árvore do FC(i) da alternativa DIESEL
0 1 2 3 4 5

(R$ 86.510,00) (R$ 95.346,15) (R$ 105.612,29) (R$ 117.539,85) (R$ 131.397,69) (R$ 147.498,20)

(R$ 78.904,66) (R$ 86.510,00) (R$ 95.346,15) (R$ 105.612,29) (R$ 117.539,85)

(R$ 72.358,67) (R$ 78.904,66) (R$ 86.510,00) (R$ 95.346,15)

(R$ 66.724,50) (R$ 72.358,67) (R$ 78.904,66)

(R$ 61.875,12) (R$ 66.724,50)

(R$ 57.701,21)

Árvover Binomial para o preço do combustível GNV
0 1 2 3 4 5

R$ 1,00 R$ 1,42 R$ 2,01 R$ 2,86 R$ 4,06 R$ 5,75

R$ 0,70 R$ 1,00 R$ 1,42 R$ 2,01 R$ 2,86

R$ 0,50 R$ 0,70 R$ 1,00 R$ 1,42

R$ 0,35 R$ 0,50 R$ 0,70

R$ 0,25 R$ 0,35

R$ 0,17
Árvore do FC(i) da alternativa GNV

0 1 2 3 4 5

(R$ 67.958,38) (R$ 82.662,63) (R$ 103.528,94) (R$ 133.139,65) (R$ 175.159,24) (R$ 209.787,88)

(R$ 57.596,48) (R$ 67.958,38) (R$ 82.662,63) (R$ 103.528,94) (R$ 108.139,65)

(R$ 50.294,57) (R$ 57.596,48) (R$ 67.958,38) (R$ 57.662,63)

(R$ 45.149,00) (R$ 50.294,57) (R$ 32.596,48)

(R$ 41.522,98) (R$ 20.149,00)
(R$ 13.967,76)

 
Tabela 2 – Árvore Binomial das Alternativas 

No desenvolvimento do caso proposto, assume-se um intervalo de tempo correspondente a 
cinco anos, sendo que cada período corresponde a um ano. Para computar o valor ascendente 
dos preços dos combustíveis, multiplica-se o seu valor corrente pelo fator ascendente u = exp 
[σ√∆t]. O mesmo raciocínio foi usado para computar o valor descendente, sendo esse 
multiplicado por d = exp [-σ√∆t]. No cálculo dos movimentos ascendentes e descendentes 
para os preços dos combustíveis foram utilizados valores correspondentes a volatilidade 
(σDIESEL e σGNV) de cada um dos ativos subjacentes, representados pelos preços dos 
combustíveis DIESEL (PDIESEL) e GNV (PGNV). 

No cálculo da volatilidade dos ativos subjacentes foi utilizada uma Simulação de Monte Carlo 
com os valores dos fluxos de caixa das alternativas. Para tanto, foi definida uma curva de 
distribuição log-normal para a distribuição de probabilidade dos valores referentes a preço de 
combustível simulados. A simulação forneceu para a volatilidade do preço do DIESEL o 
valor σDIESEL = 15%, e a volatilidade para o preço do GNV de σGNV = 35%. Entretanto, apenas 
a volatilidade do preço do GNV será utilizada, pois, como será descrito a seguir, considera-se 
uma taxa ajustada ao risco para avaliar o fluxo de caixa DIESEL (FCDIESEL(i)). 

Considerando que a empresa já utiliza a tecnologia de motor movido a DIESEL, o 
VPLDIESEL(i) relacionado a cada nó de decisão é calculado usando uma taxa de atratividade 
ajustada ao risco e observando uma probabilidade objetiva de 50% para o movimento 
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ascendente (Pobj
up) e 50% para o movimento descendente (Pobj

down). Para se obter o 
VPLDIESEL(i) em cada nó para a tecnologia DIESEL, inicia-se no período de tempo 5 e move-
se para traz até o período de tempo 0. 

Os fluxos de caixa do período de tempo 5 são os mesmos que foram calculados para a 
tecnologia  DIESEL através da variação do preço do combustível, ou seja, o FCDIESEL(5). 
Dessa forma, o valor do VPLDIESEL(i) na árvore, em cada nó antes do período 5 é a expectativa 
objetiva do VPLDIESEL(i+1) em dois nós sucessores, descontado para traz por uma taxa ajustada 
ao risco mais o fluxo de caixa da tecnologia DIESEL (FCDIESEL(i)) daquele período. Para a 
tecnologia DIESEL, a expressão do VPLDIESEL(i) no período de tempo i, em termos dos 
VPLDIESEL(i+1) e FCDIESEL(i) em períodos (i+1) e (i), respectivamente, é dado por VPLDIESEL(i) = 
FCDIESEL(i) + e-WACC [VPLDIESEL(i+1)

up * Pobj
up + VPLDIESEL(i+1)

down * Pobj
down], onde o WACC 

(Weighted Average Cost of Capital) é o fator de desconto ajustado ao risco da tecnologia 
DIESEL. 

Por já utilizar a tecnologia de motor DIESEL, a empresa é capaz de estimar o risco desta 
alternativa, mensurado pelo seu custo de capital ajustado ao risco. Agora, no caso da 
tecnologia de motor GNV, a empresa não tem experiência, e assim, a árvore de VPL para a 
alternativa GNV (VPLGNV(i)) não pode ser derivada utilizando probabilidades objetivas como 
na alternativa DIESEL. Com um ativo livre de risco e a árvore de VPL construída para a 
tecnologia DIESEL, constrói-se um portfólio replicado que duplica os fluxos de caixa da 
tecnologia GNV. Pela lei do preço único, o VPL da alternativa GNV deve ser aquele do 
portfólio construído.  

Analogamente à construção da árvore para a tecnologia DIESEL, inicia-se com o último 
estágio da árvore com o fluxo de caixa final da alternativa GNV (FCGNV(5)), movendo-se para 
tráz por um período de tempo para computar a expectativa neutra em relação ao risco 
descontada desse valor final, e adicionar no fluxo de caixa corrente. Para a tecnologia GNV, a 
expressão do VPLGNV(i) no período i, em termos de VPLGNV(i+1) e FCGNV(i) no período de 
tempo i+1 e i, respectivamente, é dado por VPLGNV(i) = FCGNV(i) + e-rf [VPLGNV(i+1)

up * Pnr
up + 

VPLGNV(i+1)
down * Pnr

down], onde Pnr
up e Pnr

down são as probabilidades neutras em relação ao 
risco dos movimentos ascendestes e descendentes, respectivamente, e rf é a taxa livre de risco.  

Subtraindo os investimentos iniciais de IDIESEL(no flex) e IGNV(no flex) para as tecnologias DIESEL 
e GNV, respectivamente, obtém-se R$ 602.601,17 para a tecnologia DIESEL e R$ 
587.234,13 para a tecnologia GNV, com uma diferença de R$ 15.367,04. Este resultado 
determina que a tecnologia GNV é mais econômica quando as tecnologias são usadas 
independentemente e sem flexibilidades embutidas. Os valores de VPL para a tecnologia 
DIESEL e GNV estão computados na Tabela 3 abaixo. 
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Árvore do VPL(i) da alternativa DIESELsem flexibilidade
0 1 2 3 4 5

(R$ 602.601,17) (R$ 390.123,07) (R$ 363.142,74) (R$ 318.597,40) (R$ 249.718,24) (R$ 147.498,20)

(R$ 322.401,14) (R$ 297.157,57) (R$ 258.270,80) (R$ 200.650,68) (R$ 117.539,85)

(R$ 248.274,56) (R$ 213.579,76) (R$ 164.300,54) (R$ 95.346,15)

(R$ 180.471,82) (R$ 137.371,69) (R$ 78.904,66)

(R$ 117.422,31) (R$ 66.724,50)

(R$ 57.701,21)

Árvore do VPL(i) da alternativa GNV sem flexibilidade
0 1 2 3 4 5

(R$ 587.234,13) (R$ 373.846,82) (R$ 381.661,92) (R$ 371.777,76) (R$ 325.168,56) (R$ 209.787,88)

(R$ 247.750,85) (R$ 238.728,81) (R$ 219.885,34) (R$ 181.689,94) (R$ 108.139,65)

(R$ 167.750,33) (R$ 144.457,80) (R$ 110.440,57) (R$ 57.662,63)

(R$ 107.001,59) (R$ 75.059,18) (R$ 32.596,48)

(R$ 57.489,30) (R$ 20.149,00)
(R$ 13.967,76)

 
Tabela 3 – Árvore do VPL das Alternativas 

Na sequência, avalia-se a flexibilidade de troca entre o combustível DIESEL e o combustível 
GNV em uma alternativa que utiliza a tecnologia com flexibilidade. Através da tecnologia 
com flexibilidade, a empresa pode trocar os combustíveis de operação do veículo quando for 
economicamente viável. 

Em cada nó da árvore de decisões, consideram-se duas decisões, que dependem de qual 
combustível a empresa esta operando, se com DIESEL ou com GNV. A avaliação destas 
decisões oferece um plano de execução ótimo. Inicia-se no fim do período de tempo 5 e 
decide se é mais econômico para a empresa permanecer na tecnologia corrente 
(DIESEL/GNV) ou trocar para a outra tecnologia (GNV/DIESEL). Assumindo que a empresa 
está usando correntemente o GNV, a expressão do VPLGNV(i) no período de tempo i, em 
termos de VPLGNV(i+1) e FCGNV(i) nos períodos i+1 e i, respectivamente, é dado por: VPLGNV(i) 

= Max (FCGNV(i) + e-rf [VPLGNV(i+1)
up * Pnr

up + VPLGNV(i+1)
down * Pnr

down]; FCDIESEL(i) + e-WACC 
[VPLDIESEL(i+1)

up * Pobj
up + VPLDIESEL(i+1)

down * Pobj
down] - CGNV→DIESEL). 
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Árvore do VPL(i) da alternativa DIESELcom flexibilidade
0 1 2 3 4 5

(R$ 389.234,13) (R$ 390.123,07) (R$ 363.142,74) (R$ 318.597,40) (R$ 249.718,24) (R$ 147.498,20)

(R$ 277.750,85) (R$ 268.728,81) (R$ 249.885,34) (R$ 200.650,68) (R$ 117.539,85)

(R$ 197.750,33) (R$ 174.457,80) (R$ 140.440,57) (R$ 87.662,63)

(R$ 137.001,59) (R$ 105.059,18) (R$ 62.596,48)

(R$ 87.489,30) (R$ 50.149,00)

(R$ 43.967,76)
Árvore de decisão da alternativa DIESELcom flexibilidade

0 1 2 3 4 5
TROCAR MANTER MANTER MANTER MANTER MANTER

TROCAR TROCAR TROCAR MANTER MANTER

TROCAR TROCAR TROCAR TROCAR

TROCAR TROCAR TROCAR

TROCAR TROCAR

TROCAR
Árvore do VPL(i) da alternativa GNV com flexibilidade

0 1 2 3 4 5

(R$ 359.234,13) (R$ 373.846,82) (R$ 363.142,74) (R$ 318.597,40) (R$ 249.718,24) (R$ 147.498,20)

(R$ 247.750,85) (R$ 238.728,81) (R$ 219.885,34) (R$ 181.689,94) (R$ 108.139,65)

(R$ 167.750,33) (R$ 144.457,80) (R$ 110.440,57) (R$ 57.662,63)

(R$ 107.001,59) (R$ 75.059,18) (R$ 32.596,48)

(R$ 57.489,30) (R$ 20.149,00)

(R$ 13.967,76)
Árvore de decisão da alternativa GNV sem flexibilidade

0 1 2 3 4 5

MANTER MANTER TROCAR TROCAR TROCAR TROCAR

MANTER MANTER MANTER MANTER MANTER

MANTER MANTER MANTER MANTER

MANTER MANTER MANTER

MANTER MANTER
MANTER

 
 Tabela 4 – Árvores de Flexibilidade e de Decisão da Alternativas 

A equação acima expressa a escolha de permanecer na tecnologia corrente GNV ou trocar 
para a tecnologia DIESEL e pagar o requerido custo de troca (CGNV→DIESEL). O resultado da 
árvore de decisão de VPL, mostrada na Tabela 4 acima, sugere a seguinte estratégia: 

a) Se a empresa esta usando DIESEL, é ótimo trocar para GNV quando a razão PGNV/PDIESEL 
for menor do que 67%. 

b) Se, por outro lado, a empresa está usando GNV, é melhor trocar para o DIESEL quando a 
razão PGNV/PDIESEL for maior do que 81%. Isso ocorre devido ao custo de troca 
(CGNV→DIESEL). 

O valor presente de investir na tecnologia flexível iniciando com as tecnologias DIESEL e 
GNV são R$ 389.234,13 e R$ 359.234,13, respectivamente. Subtraindo-se os investimentos 
iniciais para implantação da tecnologia flexível dos seus respectivos VP’s, e subtraindo-se o 
VPL das tecnologias não flexíveis do correspondente VPL flexível, obtém-se os resultados 
apresentados na Tabela 5.  

O modelo de decisão recomenda investir na tecnologia flexível antes do que na atual 
tecnologia sem flexibilidade, no caso, assumida ser a tecnologia sem flexibilidade DIESEL. 
Somado a isso, verifica-se que embora a utilização da tecnologia de motor GNV ser mais 
lucrativa quando usada independentemente da tecnologia DIESEL, o modelo recomenda 
começar com a tecnologia DIESEL quando a tecnologia flexível é usada.  
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VPLDIESEL (no flex) = (R$ 602.601,17)

VPLGNV (no flex) = (R$ 587.234,13)

VPLDIESEL (flex) = (R$ 587.234,13)

VPLGNV (flex) = (R$ 578.777,95)

Valor da Opção de Troca (inicinado DIESEL) = R$ 15.367,03

Valor da Opção de Troca (inicinado GNV) = R$ 8.456,18

 

Tabela 5 – Sumário dos Resultados 

Assumindo que a empresa inicia com DIESEL, o valor da flexibilidade de troca entre 
DIESEL e GNV é a diferença entre o VPLDIESEL flexível de R$ 587.234,13 e o corrente 
VPLDIESEL de R$ 602.601,17, que equivale a R$ 15.367,03 (versus R$ 8.456,18 se a empresa 
inicia com GNV). Este é o custo de oportunidade que a empresa carrega por não explorar a 
flexibilidade inerente ao projeto. 

Estes resultados apontam para a estratégia que pode ser adotada pelos tomadores de decisão, 
considerando as condições do ambiente de negócios no momento da análise. Conforme as 
incertezas vão se resolvendo, são necessários ajustes no modelo para que o mesmo possa se 
adequar as condições atuais do mercado e representar de uma forma aproximada as reais 
características do problema. Entretanto, através de uma análise de sensibilidade é possível 
identificar intervalos ótimos, influenciados por fatores que têm um impacto relevante nos 
resultados do problema de tomada de decisão.  

Verifica-se que a volatilidade e os custos de troca são os fatores mais importantes na 
determinação da opção de troca. Na sequência, apresenta-se a análise de sensibilidade da 
opção de troca em relação aos custos de troca e em relação a volatilidade dos preços dos 
combustíveis. 

Considerando que a análise previa mostrou que é mais lucrativo para a empresa iniciar com a 
tecnologia DIESEL em uma relativa baixa volatilidade de 15%, varia-se o custo de troca da 
tecnologia DIESEL para a tecnologia GNV (CDIESEL→GNV), mantendo o custo de troca de 
GNV para DIESEL (CGNV→DIESEL) constante em R$ 15.000,00. Com isso, investiga-se quão 
sensível é o valor da opção de troca para a referida variação. A Figura 2 mostra que, como 
esperado, quando a empresa inicia com a tecnologia DIESEL, o valor da flexibilidade é mais 
sensível para incrementos nos custos de troca. 

Considerando-se que a avaliação é realizada quando a empresa inicia com DIESEL, espera-se 
que as variações nos custos de troca de DIESEL para GNV (CDIESEL→GNV) produzam efeito no 
valor da opção de troca. A analise baseada na Figura 2 mostra que para um custo de troca de 
DIESEL para GNV (CDIESEL→GNV) de R$ 30.000,00, é melhor para a empresa iniciar com 
DIESEL. Por outro lado, para um custo de troca de R$ 35.000,00, a empresa deve iniciar com 
GNV. O valor de gatilho, consequentemente, está entre R$ 30.000,00 e R$ 35.000,00 e pode 
ser obtido exatamente usando técnicas simples de programação dinâmica (atingir meta no 
Excel). Para os custos de troca de DIESEL para GNV acima de R$ 34.438,12, os benefícios 
de implementar GNV não são suficientes. 
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Figura 2 – Sensibilidade para os custos de troca 

Como foi dito anteriormente, outro fator de grande impacto no valor do projeto é a 
volatilidade. Isso se dá pois a volatilidade carrega toda a incerteza presente nas alternativas de 
investimento analisadas. Esta incerteza está refletida nos preços dos combustíveis, e dessa 
forma deve ser analisada com cuidado. 

Uma das suposições iniciais era de que a tecnologia GNV é mais econômica e polui menos. 
Consequentemente investiga-se como o valor da flexibilidade varia com a variação da 
volatilidade dos preços. Iniciando com um custo de troca de DIESEL para GNV 
(CDIESEL→GNV) de R$ 30.000,00, e um custo de troca de GNV para DIESEL (CGNV→DIESEL) de 
R$ 15.000,00, e uma volatilidade de preços de 10%, a opção de troca (quando se inicia com 
DIESEL) é avaliada em R$ 45.367,00 (comparado a 0 quando se inicia com GNV). 
Consequentemente, a escolha inicial ótima é para a empresa iniciar com DIESEL. Dado este 
cenário inicial, aumenta-se gradativamente a volatilidade dos preços. Os resultados desta 
sensibilidade são mostrados na Figura 3 abaixo. 
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Figura 3 - Sensibilidade para a volatilidade 
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A Figura 3 mostra quão sensível é o valor da flexibilidade em relação as mudanças na 
volatilidade dos preços. Primeiro, dado que a empresa inicia com DIESEL, o valor da 
flexibilidade de troca diminui até um gatilho de 40% de volatilidade de preços, e a partir deste 
ponto, o valor da flexibilidade cai até zero. Dado que a tecnologia GNV somente é vantajosa 
com uma alta volatilidade de preços, é melhor para a empresa aderir à tecnologia DIESEL 
quando a volatilidade é baixa. De fato, para uma volatilidade de 35% para o preço do GNV, a 
Figura 3 mostra que é melhor para a empresa iniciar com DIESEL. Mostra também que, como 
esperado, em alta volatilidade, em particular depois de 41% de volatilidade do preço do GNV, 
é melhor para a empresa iniciar com GNV. 

6. Conclusões 

Conclui-se que há flexibilidade na avaliação da alternativa de investimento em ônibus movido 
a combustíveis alternativos, e essa flexibilidade possui valor. Através da avaliação da opção 
troca de insumo, verifica-se que o valor da alternativa com flexibilidade, neste caso, supera o 
valor da alternativa sem flexibilidade. 

Verifica-se que o valor do VPLEXPANDIDO (VPLDIESEL(flex)) e VPLGNV(flex)) supera o valor do 
VPLTRADICIONAL (VPLDIESEL(no flex)) e VPLGNV(no flex)) tanto para a alternativa iniciando com o 
combustível DIESEL como para a alternativa iniciando com o combustível GNV. Este 
resultado responde ao objetivo da pesquisa, ou seja, obter um valor para a flexibilidade 
embutida no problema de tomada de decisão de investimento analisado. 

A aplicação da metodologia e os resultados apresentados são preliminares, uma vez que se 
partiu um modelo de solução discreto em relação ao tempo. Por conseguinte, não foram 
considerados os elementos correspondentes ao processo estocástico e a otimização dinâmica, 
necessários na modelagem dinâmica em tempo contínuo. Estes elementos, além de dar uma 
elegância maior à modelagem, são extremamente úteis para se atingir um grau suficiente de 
generalidade do problema. Com isso, pode-se replicar a pesquisa em condições diversas das 
que foram analisadas no modelo discreto. 

Por ainda ser uma tecnologia incipiente, não se pode garantir nem prever com absoluta certeza 
tudo o que pode ocorrer durante a operação do ônibus. Mesmo assim o cenário atual se mostra 
relativamente favorável à utilização do Gás Natural Veicular (GNV) em veículos.  

Para se avaliar as alternativas com maior precisão seria conveniente a utilização de um 
método que levasse em consideração a verdadeira volatilidade dos ativos. Isso é possível 
através da avaliação não só das incertezas relacionadas à Instabilidade de Preço dos 
Combustíveis, mas também as incertezas relacionadas à Inovação Tecnológica e ao Meio 
Ambiente. 

Importante salientar a necessidade de aplicação da teoria a fim de contribuir para sua difusão 
entre os tomadores de decisão. Somado a isso está o fato de que para se conseguir o 
desenvolvimento sustentado do mercado de gás natural, é imprescindível a utilização das mais 
modernas técnicas de análise de decisão atualmente conhecidas. 
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