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O uso de técnicas de avaliação de investimento que apresentam mais 

acurácia, tem sido buscado por um grande numero de empresas. Nesse 

âmbito, opções reais é uma técnica, que vem ganhando cada vez mais 

espaço nas avaliações de investimento ddas grandes empresas, por 

acrescentar a este critério estático, a flexibilidade gerencial que até 

então era dificilmente mensurada. O objetivo deste trabalho é o 

controle de uma avaliação de investimento já realizada por uma 

distribuidora de energia, através do uso de opções reais. Para tanto, 

será feito um processo de análise reversa deste projeto que foi 

avaliado no ano de 2004, que em tal momento usou apenas os métodos 

tradicionais de avaliação. Neste estudo será acrescentada a análise 

por opções reais, e posteriormente o resultado será confrontado com o 

que ocorreu ao longo dos últimos 5 anos. 
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1. Introdução 

O uso de técnicas de avaliação de investimento que apresentam mais acurácia, tem sido 

buscado por um grande numero de empresas. Nesse âmbito, opções reais é uma técnica, que 

desde meados dos anos 90, vem ganhando cada vez mais espaço nas avaliações de 

investimento das grandes empresas. 

Graham & Harvey (2001) através de uma survey, constataram que as grandes empresas dos 

EUA e Canadá já utilizavam esta ferramenta em suas análises de investimentos. Naquela 

época ocupava a 8ª posição no ranking de técnicas mais utilizadas, com 26% de utilização nas 

empresas de grande porte. 

Opções Reais é uma ferramenta que complementa o critério de avaliação por valor presente 

liquido, por acrescentar a este critério estático, a flexibilidade gerencial que até então era 

dificilmente mensurada. 

Nesse contexto a volatilidade do projeto é o grande diferencial desta avaliação, pode-se então 

afirmar o quanto essas incertezas irão impactar no projeto como um todo, e os investidores 

assim poderão tomar decisões baseadas em valores mais realísticos. 

Dias (2005), afirma que as empresas dos setores de petróleo e energia estão à frente, pois já 

está se tornando comum a avaliação de seus projetos por opções reais, o motivo principal da 

aplicação da ferramenta é que, em geral, empresas deste porte necessitam de maior aporte de 

capital, e a volatilidade dos preços das commodities influência diretamente o resultado 

esperado. 

O projeto base selecionado para a avaliação pela Teoria das Opções Reais (TOR) refere-se à 

análise da viabilidade da instalação de uma subestação (SE) e uma linha de transmissão (LT) 

de energia elétrica para um município brasileiro, atendendo o aumento de demanda provocado 

pelo desenvolvimento econômico da microrregião. 

Acredita-se que a metodologia tradicional de avaliação de investimentos pode estar 

subavaliando investimentos dessa natureza, pois desconsidera a flexibilidade gerencial 

embutida nesse tipo de investimento. 

O objetivo principal do trabalho é o controle de uma avaliação de investimento já realizada 

pela distribuidora, através do uso de opções reais. Portanto, será feito um processo de análise 

reversa deste projeto que foi avaliado no ano de 2004, que em tal momento usou apenas os 

métodos tradicionais de avaliação. No presente trabalho será acrescentada a análise por 

opções reais, e posteriormente o resultado será confrontado com o que ocorreu ao longo dos 

últimos 5 anos. 

Tendo em vista a aplicação da teoria de opções reais, este artigo claramente se refere a uma 

pesquisa que busca modelos de relações causais entre variáveis de controle, onde as variáveis 

de desempenho são desenvolvidas, analisadas e testadas, conclui-se então que o método de 

pesquisa é estritamente quantitativo. 

De acordo com Will, Bertrand & Fransoo (2002) este artigo se encaixa na classificação de 

pesquisa quantitativa axiomática normativa, pois é basicamente dirigida por modelos 

idealizados teóricos, que produzem conhecimento sobre o comportamento de outras variáveis 
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do modelo, onde os resultados são determinados por métodos e técnicas matemáticas, 

estatísticas, computacionais e de otimização. E no que diz respeito ao desenvolvimento de 

políticas estratégicas e ações para melhorar os resultados, considera-se normativo. 

2. Opções Reais 

Tendo em vista a problemática dos métodos de tradicionais de análise de investimento, foi 

desenvolvida uma ferramenta que leva o nome de Real Options Analysis - ROA (expressão em 

inglês para Análise por Opções Reais), que se baseia na técnica de valoração de Opções 

Financeiras. 

Opções Reais consideram o futuro como um evento dinâmico, levando em conta todos os 

acontecimentos e a flexibilidade gerencial perante as mudanças nos cenários, analisando a 

cada momento quais são as opções mais vantajosas. A principal diferença entre opções reais e 

opções financeiras, é que enquanto o ativo objeto das opções financeiras são os papéis e 

títulos negociados em bolsa, o objeto das opções são os ativos físicos das empresas como 

máquinas, projetos, patentes, etc. (MUN, 2002). 

2.1 Opções Financeiras 

Segundo Ross, Westerfield & Jaffe (2002), opções são esquemas contratuais especiais, que 

dão ao seu titular o direito de comprar ou vender um ativo, a um preço prefixado, em certa 

data ou a qualquer momento antes desta data. Esta opção dá a seu titular o direito de exercer o 

contrato, mas não a obrigação de exercê-lo. Portanto o detentor da opção só irá fazer valer seu 

direito, se o valor de mercado for superior ao valor acordado no contrato para o ativo, caso 

contrário se o valor contratado for maior que o valor de mercado, o detentor da opção optará 

por não exercer o direito e perderá apenas o prêmio da opção. 

Antes de se tratar de Opções Financeiras, de acordo com Ross, Westerfield & Jaffe (2002), é 

pertinente citar o vocabulário relacionado de acordo: 

 Exercício da opção: É considerado como exercício da opção o ato da compra ou venda do 

ativo objeto por meio da utilização do contrato de opção. 

 Preço de exercício: Valor do contrato da opção para ativo objeto, o valor pelo qual o ativo 

será comprado ou vendido. 

 Data da expiração: É a data limite para o exercício do contrato da opção, a partir desta 

data caso a opção não seja exercida, o contrato não terá mais valor. 

 Opções americanas: São opções que podem ser exercidas a qualquer momento a partir do 

contrato até a data de expiração, é mais valiosa devido à flexibilidade. 

 Opções européias: São opções que só podem ser exercidas na data de expiração, 

conseqüentemente menos valiosas que as americanas. 

 Prêmio: É o valor pago para ser ter direito, mas não a obrigação de exercer a opção, é o 

valor da opção. 

2.2 Opções Reais 

De acordo com Minardi (2000), a técnica do valor presente líquido pode ser perfeitamente 

aplicada em análise de investimentos, quando não existem flexibilidades gerenciais, caso 

contrario o valor da opção pode ser entendido de acordo com a equação 1. 

VPL expandido = VPL tradicional +   Valor da Flexibilidade Gerencial   (Eq. 1) 

            
Calculado por Opções Reais 
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Gonçalves (2008) explica que as opções reais complementam a metodologia do fluxo de caixa 

descontado por levar em consideração as alternativas que os gestores já possuem, e que 

normalmente já executam de forma intuitiva. 

2.2.1 O modelo Binomial 

O modelo Binomial desenvolvido por Cox, Ross e Rubinstein (1979), é um modelo de opções 

para o tempo discreto. A cada período o ativo só pode assumir um valor de duas alternativas 

de subida ou descida, com probabilidades q e q-1, respectivamente. Se for usada a fórmula de 

precificação binomial descrita na equação 2, pode-se obter o valor do projeto ao longo do 

tempo em pontos discretos. 

rf

FpFp
F du )1( 
   (Eq. 2) 

Onde, )0,( IVuMaxFu  e )0,( IVdMaxFd  . 

du

drf
p




  (Eq. 3) 

Sendo, 

F = Fluxo de caixa estendido, incluindo a opção de flexibilidade em cada período 

Fu = Valor do projeto se o valor bruto aumenta em valor 

Fd = Valor do projeto se o valor bruto diminui em valor 

V = Valor bruto do projeto 

p = Probabilidade neutra ao risco 

rf =1 + Taxa livre de risco no período 

u = Mudança percentual no valor bruto entre períodos, se o valor bruto aumenta 

d = Mudança percentual no valor bruto entre períodos se o valor bruto diminui 

Porém o método binomial para precificação de ativos descrito na equação 2, considera apenas 

um período. É importante salientar que normalmente as empresa consideram os seus projetos 

em n períodos, por esse motivo Cox, Ross e Rubinstein (1979) mencionam a necessidade de 

um formula binomial geral para se tratar de problemas de períodos muito grandes, como pode 

ser visto na equação 4. 

   pnarEpnaSC n

o ,;',;      (Eq. 4) 

Onde, 

du

dr
p




  (Eq. 3) 

  p
r

up ' (Eq. 5) 

Sendo, Co = Valor da opção de compra 
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a = Número mínimo de movimentos de subida que a ação deve ter nos próximos n períodos 

para a opção terminar in the money. (o menor número inteiro não negativo e maior que 

)/log(
)/log(

du
dSE n

) 

p = Probabilidade neutra ao risco 

n = Número n de períodos ate o vencimento 

S0 = Preço atual do ativo 

E = Preço de exercício 

r = Taxa livre de risco para um período 

[.]  = Distribuição binomial complementar 

Dois fatores são importantes da formula binomial de precificação u e d que são os 

multiplicadores dos movimentos de subida (up) e descida (down) do valor bruto no inicio do 

período. Estes valores são baseados na volatilidade (σ) do valor do ativo objeto e no numero n 

de intervalos até a expiração no período tempo t, com as equações 6 e 7. 

teu     (Eq. 6) 

ted     (Eq. 7) 

A metodologia para construção de árvores binomiais no presente trabalho será a mesma 

aplicada por Teoh & Sheblè (2007), em seu artigo de técnicas de árvores de eventos e de 

decisão, para um caso de geração de energia. Após definida a volatilidade do projeto, é 

necessária a montagem da árvore do ativo, calculada pelas possíveis oscilações período a 

período, com incrementos de subida (up) e descida (down) (Equações 6 e 7). A segunda é a 

árvore que elucida em cada nó o lucro ou a perda operacional, calculada por probabilidade 

neutra ao risco (Equação 9) de forma backward (Equação 8), e por último é utilizada uma 

árvore de decisão para mostrar em cada ponto qual é a melhor decisão/opção.  

(Eq. 8) 

(Eq. 9) 

3. Panorama do Setor Elétrico Brasileiro 

O Setor Elétrico Brasileiro (SEB) é um sistema complexo e estritamente regulado pelo 

governo, e através do tempo vem sofrendo alterações nas regras de geração, transmissão e 

distribuição de energia.  

O SEB até a década de 80 era caracterizado por empresas estatais, sendo portanto, 

administrado pelo governo, que até então usava de sua posição administrativa, em benefício 

da política econômica nacional. O resultado foi um déficit de investimentos em períodos de 

aumento considerável de demanda, empresas de energia deficitárias, o que culminou no 

problema de insuficiência de geração e conseqüente o racionamento de energia. 
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No entanto, nesse ínterim deu-se o inicio as privatizações no setor, o que em médio prazo veio 

a mudar sua organização. Com a inserção de empresas privadas, o setor tornou-se mais 

competitivo e necessitou de uma nova legislação pertinente. 

Em decorrência da grande crise de abastecimento que ocorreu no ano de 2001, que culminou 

no racionamento de energia elétrica, o Governo Brasileiro decide instituir em 2002 o Comitê 

de Revitalização do Modelo do Setor Elétrico, que gerou em seguida nos anos de 2003 e 2004 

um novo modelo para o Setor Elétrico Brasileiro (CCEE, 2009). 

Segundo Galhardo (2006), o Novo Modelo do Setor Elétrico foi desenvolvido em cima de 5 

pilares básicos: 

 Segurança no suprimento de energia, obrigando as distribuidoras e os consumidores livres 

a comprovarem a contratação de 100% da carga ou mercado via contratos, com lastro 

físico de geração. Garantindo a segurança de suprimento e criando um marco regulatório 

estável. 

 Modicidade tarifária: deve ser alcançada com o procedimento de compre e venda de 

energia em leilões, com a adoção da menor tarifa. 

 Livre Acesso, permitindo um tratamento isonômico aos agentes e a separação das 

atividades. 

 Estabilidade Regulatória. 

 Universalização de atendimento. 

Outra característica preponderante do setor é a fiscalização, e definição de regras para 

operação das empresas de energia, pela agência reguladora ANEEL, que vem desenvolvendo 

importante papel no momento pós-crise de abastecimento. 

4. Caso Base 

Nesse trabalho buscou-se a aplicação da análise por opções reais em um projeto de expansão 

de capacidade de uma distribuidora de energia, levando-se em consideração a incerteza do 

crescimento de demanda local. 

A empresa já possui a concessão em certa área de suprimento de energia, e previsões apontam 

o crescimento de consumidores locais, nesse cenário a rede básica de sub-transmissão não 

suportaria tal crescimento da demanda. Torna-se então necessária uma análise da viabilidade 

de se implementar um projeto que leve uma nova linha de transmissão de 138KV para o local, 

em contrapartida deve-se analisar a opção de preterir o investimento, até o momento em que o 

exercício da opção seja mais vantajoso.  

Foram levantados todos os custos desta nova linha, bem como os ganhos por diminuição das 

perdas.  

O projeto 

O município MS localizado na microrregião SD do subsistema sudeste, vinha apresentando 

significativo aumento de carga, com um histórico de taxa de crescimento de 12,6 % ao ano, 

devido ao desenvolvimento de suas atividades comerciais, e de produção. O sistema elétrico 

da microrregião é atendido pela SE OF via o eixo 138 kV A - OF - BM, e pela SE J via o 

ramal 69 de OF. O município de MS é atendido via alimentadores de média tensão das 

subestações OF e J. 
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Configuração do sistema elétrico 

O sistema da microrregião de MS está situado no sistema SulP, que é atendido pela SE PC 

(FURNAS). O subsistema de PC é composto por regiões bem distintas. O sistema de sub-

transmissão da microrregião é atendido através das SE J (trafo 69 - 13,8 kV - 2 x 5 MVA) e 

SE OF (trafo 138 -13,8 kV - 25 MVA e 69 - 13,8 kV - 2 x 5 MVA), pelas LT 138 kV OF – 

BM,  OF - A 2 e LT 69 kV OF - J, conforme a figura abaixo. Ressalta-se que o sistema de 69 

kV que atende a SE J é constituído através do esquema “senta-levanta”, o que contribui na 

elevação do carregamento da transformação de 138 - 13,8 kV da SE OF. 

Investimentos 

A instalação apresenta uma solução em nível de tensão superior, 138 kV, devido ao 

esgotamento do eixo de 69 kV e à necessidade de obras de reforço para atendimento do 

sistema no horizonte de planejamento. A alternativa compreende a construção de uma SE 138 

- 13,8 kV de 15 MVA em MS e a LT 138 kV OF - MS, em 2006. A figura 1 apresenta a 

configuração da alternativa proposta. 

 

Figura 1 - Configuração do Sistema Elétrico 

Esta alternativa considera a transferência das cargas, atualmente atendida via SE J e OF, para 

a nova SE MS, ocorrerá redução dos níveis de carregamento dessas duas SE, além de que 

serão eliminados os problemas de tensão na SE J, e serão adiados os investimentos na 

ampliação da transformação 138 - 13,8 kV da SE OF. O prazo de construção das obras para a 

alternativa é de 24 meses. 

O atendimento às cargas de média e baixa tensão da microrregião de MS é feito a partir das 

subestações abaixadoras J e OF, através de 9 alimentadores em 13,8 kV, conforme figura 2. 
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Figura 2 - Mapa do sistema elétrico de Média Tensão da microrregião 

Os investimentos realizados nesse instante podem ser visualizados na tabela 1. 

DESCRIÇÃO ANO PRAZO Custo (R$) 

SE OF - Instalação de seção de 138 kV com 

disjuntor 
2004 22 1.084.000,00 

LT 138 kV OF - MS, extensão 33 km; cabo 

CAA 170,5 mm2; circuito simples, estrutura 

metálica 

2004 22 5.631.000,00 

SE MS - 1ª Etapa 138 - 13,8 kV 15 MVA e 

banco de capacitores 3,6 Mvar 
2004 24 3.781.000,00 

CUSTO TOTAL 10.496.000,00 

CUSTO -Valor Presente 8.980.000,00 

Tabela 1 - Relação dos investimentos 

5. Avaliação Econômica Tradicional 

Considerando apenas os valores mais prováveis das diversas variáveis envolvidas elabora-se o 

fluxo de caixa do projeto, apresentado na figura 3. Por considerar apenas um valor para cada 

variável, denomina-se esse fluxo de caixa como determinístico.  

Os valores mostrados devem ser multiplicados por R$ 1000,00. O horizonte de planejamento 

é de 31 anos.  

Adotando a Taxa de Descontos de 13,50% o Valor Presente Líquido Determinístico é de R$ 

662.000,00 evidenciando a viabilidade do projeto. 
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A Taxa Interna de Retorno Determinística é de 14,34% ao ano, a Taxa Interna de retorno 

Modificada é de 13,78% ao ano, considerando re-investimentos a 13,50% ao ano e, 

finalmente, o Pay-Back sem desconto é de 10 anos. 

Observa-se que há apenas um resultado para cada indicador econômico. Esse resultado único 

deve-se a dados únicos para cada variável. É como se todas as variáveis tivessem 100% de 

chance de apresentar o valor mais provável. 
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(5.000)
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(2.000)

(1.000)

-

1.000

2.000
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Figura 3 - Diagrama de Fluxos de Caixa Determinístico (2004) 

6. Avaliação por Opções Reais - Aplicação da Árvore Binomial no caso base 

Nesse trabalho irá ser aplicado o modelo binomial desenvolvido por Cox, Ross & Rubinstein 

(1970), e descrito por Teoh & Sheblè (2007), o modelo consiste em avaliar os valores que o 

projeto pode assumir ao longo do tempo discreto.  

No contexto da flexibilidade gerencial, foram analisados quais eram os possíveis cenários de 

tomada de decisão, e em tal momento (2004) a decisão de adiamento (deferimento) para se 

executar o investimento é calculada. 

No presente projeto foi considerada uma volatilidade de 10,43% do VPL, já considerando as 

possíveis variações de demanda.  É importante ressaltar que em trabalhos posteriores, novas 

metodologias devem ser desenvolvidas no que tange a volatilidade, porém no momento essa 

taxa é aceitável, e já utilizada por autores como Salazar, Liu & Chu (2007), que 

desenvolveram o calculo por opções reais para um projeto semelhante na área de transmissão. 

A taxa livre de risco considerada é de 6,00%. 

Foram consideradas as entradas, ou seja, os benefícios adquiridos pelo aumento de demanda, 

como o valor do ativo objeto que irá variar ao longo do tempo, e as saídas, que são os custos e 

investimentos incorridos para aumento de capacidade como preço de exercício da opção. 

O prazo de expiração da opção é de 1 ano, enquanto o número de anos analisados é de 4 anos, 

ou seja, 4 estágios. Esta decisão se deve ao aumento de demanda e incertezas que são projetas 

para os próximos 4 anos, bem como o limiar da revisão tarifária, que pode ou não alterar 

drasticamente os fluxos futuros, e principalmente a expiração do período de decisão do 

investimento. 
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Para análise por árvore binomial se torna necessário primeiramente a construção da árvore de 

eventos, que através dos movimentos de subida (u) e decida (d) mostram a cada período o 

valor respectivo do valor do ativo objeto. 

Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006 Ano 2007 

 R$ 42.038,00   R$ 44.193,33   R$ 46.459,18   R$ 48.841,19  

 

 R$ 39.987,78   R$ 42.038,00   R$ 44.193,33  

  

 R$ 38.037,56   R$ 39.987,78  

   

 R$ 36.182,44  

Figura 4 – Árvore de Eventos 

Em seguida é montada a árvore de avaliação do ativo subjacente, onde o ultimo estágio será o 

máximo entre o respectivo valor da árvore de eventos menos o preço de exercício, ou zero 

(Equação 10). Porém nos outros estágios é feita uma composição por probabilidade neutra ao 

risco do ramos imediatamente subseqüentes, superior e inferior. 

Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006 Ano 2007 

R$ 3.965,61 R$ 5.466,29 R$ 7.331,93 R$ 9.465,19 

 

R$ 1.992,71 R$ 3.105,30 R$ 4.817,33 

  

R$ 367,92 R$ 611,78 

   

R$ 0,00 

Figura 5 – Árvore de Avaliação do Ativo Subjacente 

Quando se trata de uma árvore de opção de deferimento sem pagamento de dividendos, a 

opção não se torna ótima antes da data do vencimento, o que quer dizer que a opção 

americana, se torna então uma opção européia. Então o resultado fornecido é o valor de se 

esperar para exercer a opção. A árvore final de decisão pode ser vista como se segue. 

Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006 Ano 2007 

Continua Continua Continua Executa 

 

Continua Continua Executa 

  

Continua Executa 

   

Fim 

Figura 6 – Árvore de Decisão 

Pode-se concluir que nesse caso a opção de espera vale R$3.965,61, se o investidor optar por 

investir no momento, deve estar lançando mão desse valor, que se refere ao valor que se paga 

pelas incertezas futuras, além dos outros investimentos em recursos físicos para efetivo 

aumento da capacidade. Todavia o projeto que o investidor tem, apresenta o seguinte valor, de 

acordo com a equação 1. 

61,965.3662ExpVPL  

61,627.4ExpVPL (MIL R$) 

Apesar da análise apresentar que a opção de espera tem um elevado valor, o projeto foi 

executado devido à incerteza de suprimento da nova demanda, e também devido à nova 

regulamentação da ANEEL, que penaliza as distribuidoras pelo não atendimento dos 
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consumidores, e pela concentração dos investimentos no último ano próximo à revisão 

tarifária, caso onde se remunera o capital investido mais rapidamente. 

7. Avaliação Econômica Tradicional após 5 anos 

Passados 5 anos da análise, e decisão de investimento, foi realizada novamente a avaliação 

econômica do projeto, alguns fatores antes previstos não foram realizados, como a demanda, 

que por exemplo previa um aumento médio de 2,9% ao ano, chegando a atingir no quinto ano 

(2009) uma demanda total de 31,5 MW. Na realidade nesse período a demanda apresentou 

uma queda para 20,8 MW em 2009, devido a diversos fatores como crise e diminuição das 

vendas na microrregião.  

Outro fator preponderante foi o aumento dos investimentos previstos, que anteriormente 

representavam em termos de valor presente R$ 8.980 (mil), e em valores atualizados somam 

R$ 15.580 (mil). 

Cabe ressaltar que nessa ultima análise novos parâmetros pré-estabelecidos pela ANEEL 

também vieram a impactar no resultado como o fator de remuneração do capital investido, e a 

forma de cálculo do investimento. 

Portanto considerando apenas os valores mais prováveis das diversas variáveis envolvidas, o 

fluxo de caixa do projeto é apresentado na figura 7. Por considerar apenas um valor para cada 

variável, denomina-se o fluxo de caixa como determinístico. 

 

(16.000)

(14.000)

(12.000)

(10.000)

(8.000)

(6.000)

(4.000)

(2.000)

-

2.000

4.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 

Figura 7 - Diagrama de Fluxos de Caixa Determinístico (2009) 

Os valores mostrados devem ser multiplicados por R$ 1000,00. O horizonte de planejamento 

é de 30 anos.  

Adotando a Taxa de Descontos de 12% ao ano o Valor Presente Líquido Determinístico é de - 

R$ 3.499.340,00, evidenciando a inviabilidade do projeto. 
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A Taxa Interna de Retorno Determinística é de 8,23% ao ano e a Taxa Interna de retorno 

Modificada é de 10,94% ao ano, considerando re-investimentos a 12,00% ao ano. 

8. Conclusões 

Através da análise por opções reais pode-se concluir que o investimento, estudado no ano de 

2004, apresentava um alto valor de opção de espera, o que demonstrava que havia um grande 

risco inerente ao projeto, mas mesmo assim a distribuidora optou por iniciar as obras de 

aumento de capacidade local, devido a diversos fatores como o risco regulatório. 

Como conseqüência, no ano de 2009, quando foi realizado um controle sobre a análise 

anterior do projeto, concluiu-se que, de fato, o valor da opção de adiamento já confirmava o 

alto risco do projeto. O mesmo caso que inicialmente, em 2004, apresentava um VPL positivo 

de R$662 (mil), passou então a apresentar um VPL negativo de R$3.499,34 (mil). A 

probabilidade de inviabilidade por se investir naquele momento inicial era alta. Seria melhor 

ter adiado o investimento no projeto, como apontava a Teoria das Opções Reais. 

Mais uma vez ficou demonstrado o valor das opções reais nas tomadas de decisão 

empresariais, e sua forte relação com o resultado apresentado. 

Como sugestão para trabalhos futuros, fica a necessidade de um maior refinamento no que 

tange às características de investimento do setor, mais especificamente no detalhamento dos 

fluxos de caixa levando em conta a data de revisão tarifária, remuneração de capital investido 

de acordo com regulação da ANEEL, e multas devido à menor confiabilidade do sistema em 

razão do atraso dos investimentos. 
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