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Este artigo apresenta um estudo desenvolvido a respeito da utilização 

do método de árvore de decisão em análises de alternativas de 

investimento. O objetivo do estudo é avaliar a aplicação do método 

como ferramenta de auxílio à tomada de deecisão em investimentos 

que apresentam riscos e incertezas associadas. Para isso, além da 

caracterização de ferramentas apresentadas pela literatura para 

análises de investimentos, são utilizados dados de uma empresa da 

área da saúde para verificar o comportamento do método de árvore de 

decisão em uma situação real de investimento. O trabalho realizado 

revela a eficiência do modelo de análise desenvolvido e a eficácia do 

método de árvore de decisão para o caso estudado.  
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1. Introdução 

Pode-se definir investimento como qualquer aplicação de recurso de capital com vistas à 

obtenção de um fluxo de benefícios ao longo de determinado período futuro. Do ponto de 

vista financeiro, o investimento corresponde a uma imobilização de recursos no sentido de 

que estes são aplicados com o objetivo de permanecer investidos na atividade selecionada por 

um período de tempo (HOLANDA, 1975). Segundo Santos (2001), projeto de investimento é 

uma aplicação de capital com o objetivo de obtenção de um benefício econômico 

compensador na forma de lucro ou de redução de custos. Assaf Neto (2005) complementa 

quando afirma que o objetivo da avaliação de alternativas de investimento é o de maximizar a 

contribuição marginal dos recursos de capital, promovendo o incremento de sua riqueza 

líquida. Assim, a avaliação de um ativo passa a ser estabelecida pelos benefícios futuros de 

caixa trazidos a valor presente mediante uma taxa de desconto que reflete o risco de decisão. 

Para Lemes et al. (2005), quanto maior for o risco do projeto, maior deverá ser o custo do 

capital considerado, tendo em vista que o custo de capital é afetado pelo risco financeiro de 

cada projeto. Os autores acrescentam ainda que o dinheiro possui valor no tempo. Portanto, a 

quantia recebida hoje, em um período de tempo t, terá valor econômico inferior ao atual 

devido a, principalmente, três fatores: preferência pela liquidez, inflação e risco.  

Existem diferentes métodos para considerar os riscos e as incertezas envolvidas em um 

projeto que está sendo analisado (GALESNE et al., 1999). Com relação ao modelo de análise, 

esses métodos podem ser qualitativos, que operam com a priorização e avaliação de 

investimentos, quantitativos determinísticos, que assumem que dados de entrada referem-se a 

informações sem variabilidade, ou quantitativos probabilísticos, como o método de árvore de 

decisão, que se caracterizam por considerar a variabilidade existente nos dados de entrada 

(KLIEMANN NETO et al., 2011). Segundo Minardi (2004) apud Silva et al. (2008), a 

utilização de árvores de decisão está relacionada ao que se denomina flexibilidade gerencial, 

pois este método permite rever a estratégia inicial e alterar planos de acordo com novas 

condições econômicas. Assim, a partir da flexibilidade possibilitada pela utilização desses 

métodos, podem ser capitalizadas futuras oportunidades favoráveis ao negócio e reduzidas 

perdas.  
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O problema analisado por este estudo relaciona-se com o processo de análise de alternativas 

de investimento realizada por uma empresa da área da saúde. Neste contexto, cabe a esta 

empresa analisar as alternativas de aplicação de capital com acurácia para que a organização 

não sofra prejuízos ao realizar investimentos. As análises, no entanto, carecem de um aspecto 

importante para a tomada de decisão: a incorporação dos riscos e das incertezas associadas 

aos investimentos. Desta forma, o objetivo geral do presente estudo é avaliar a aplicação do 

método de árvore de decisão probabilística para apreciação de alternativas de investimentos.  

A seguir, são apresentados: (i) o referencial teórico; (ii) os procedimentos metodológicos; (iii) 

o desenvolvimento das atividades programadas e; por fim, (iv) as conclusões sobre o estudo 

desenvolvido. 

2. Referencial teórico 

Os assuntos abordados no referencial teórico abrangem: (i) análise de investimentos; (ii) 

métodos de análise de investimentos; (iii) análise sob condições de risco e incerteza; e (iv) 

método de árvore de decisão. 

2.1 Análise de investimentos 

A resolução de problemas de análise de investimentos requer o domínio de técnicas especiais 

de engenharia econômica e, para que sejam atingidos os resultados esperados, deve-se reunir 

um conjunto de técnicas que permita avaliar de maneira racional as diferentes alternativas, 

incorporando simultaneamente diversos fatores de influências quantitativas e qualitativas 

(CASAROTTO FILHO, KOPITTKE, 2010). Além disto, deve-se considerar que a tomada de 

decisão baseada em análises de investimentos estruturadas tende a conduzir a escolhas certas, 

reduzindo ao máximo a influência da subjetividade dos decisores. Assim, segundo esses 

autores, a utilização de métodos de análise de investimentos, é justificada nas situações que 

apresentam as seguintes características: (i) o investimento é suficientemente importante para 

justificar o esforço de se utilizar um método estruturado; (ii) a decisão não é óbvia – onde faz-

se necessário organizar o problema e; (iii) o aspecto econômico é significativo e influencia na 

decisão. 

2.2 Métodos de análise de investimentos 

Segundo Casarotto Filho e Kopittke (2010), investir significa renunciar a um consumo no 

presente em troca de uma expectativa de ganho satisfatório no futuro. Neste contexto, a Taxa 
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Mínima de Atratividade (TMA) pode ser definida como uma taxa de desconto resultante de 

uma política estabelecida pelos dirigentes de uma empresa (GALESNE et al., 1999 apud 

SOUZA, 2008) que reflete o custo referente à abdicação de retornos oriundos da aplicação 

deste mesmo recurso em outros investimentos. Assim, a TMA deve ser suficientemente 

atrativa para justificar os riscos envolvidos na implantação de um projeto escolhido dentre as 

alternativas existentes (CASAROTTO e KOPITTKE, 2010; SMART et al., 2004).  

Conforme descrito por Galesne et al. (1999), a análise de investimentos pode utilizar 

diferentes métodos que podem ou não considerar o princípio básico de engenharia econômica 

– o valor do dinheiro no tempo. Souza (2008) apresenta três métodos comumente utilizados 

na avaliação da economicidade de um investimento: (i) Valor Presente Líquido (VPL); (ii) 

Taxa Interna de Retorno (TIR) e; (iii) Período de Retorno do Capital (Payback). 

2.2.1 Valor presente líquido 

O método do VPL realiza o cálculo do valor atual de um projeto a partir da diferença entre o 

valor presente de suas entradas líquidas de caixa e o seu respectivo investimento inicial 

(GALESNE et al., 1999). Assim, a alternativa de investimento que apresentar o maior VPL 

deve ser a escolhida (CASAROTTO FILHO, KOPITTKE, 2010). Segundo Galesne et al. 

(1999), o VPL representa o aumento do valor dos acionistas derivado do resultado de um 

projeto, onde alternativas com VPL maior que zero representam ganhos que superam as 

expectativas dos acionistas, estas representadas pela TMA. A Equação 1 apresenta a fórmula 

utilizada para determinar o VPL de um projeto de investimento: 

   (1) 

Onde, VPL = Valor Presente Líquido; FCt = Fluxo de Caixa no período t (receitas - despesas); 

k = Taxa de desconto (TMA estabelecida pela empresa); FC0 = Investimento inicial no 

projeto; t (1; n) = período abrangido pelo projeto. 

2.2.2 Taxa interna de retorno 

O método da TIR requer o cálculo da taxa que zera o valor presente dos fluxos de caixa das 

alternativas de investimento (CASAROTTO FILHO, KOPITTKE, 2010). Assim, para 

determinar quais as alternativas são rentáveis ou não, deve-se comparar a TIR apresentada 

pelo projeto com a TMA desejada pela empresa. Logo, alternativas de investimentos que 

apresentarem TIR superiores à TMA são rentáveis, inclusive com ganhos superiores ao 
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desejado, caracterizando projetos passíveis de implantação (CASAROTTO FILHO, 

KOPITTKE, 2010; GALESNE et al., 1999). A Equação 2 demonstra como se calcula a TIR 

prevista para um investimento: 

  (2) 

Onde: r* = TIR. 

2.2.3 Período de retorno do capital 

O método do Período de Retorno do Capital (Payback) pode ser definido como o tempo 

necessário para que o valor dos fluxos de caixa previstos e acumulados seja igual ao valor 

investido inicialmente – o que corresponde ao tempo requerido pelo projeto para retornar o 

capital investido (COPELAND et al., 2005 apud SOUZA, 2008). Para Souza (2008), trata-se 

de um método muito utilizado pelas empresas devido ao fato de incorporar na sua aplicação o 

risco envolvido no projeto. Entretanto, autores como Casarotto Filho e Kopittke (2000) e 

Galesne et al. (1999) destacam que o método desconsidera o valor do dinheiro no tempo e 

ignora que o dinheiro se descapitaliza continuamente. Para este problema, Brealey e Myers 

(1991) apresentam um método alternativo derivado do original, o chamado Payback 

descontado. Neste modelo, o método proposto desconta as entradas líquidas de caixa à TMA, 

originando um novo período de recuperação do capital. O payback descontado é, então, 

calculado fazendo-se VPL = 0 na equação do cálculo do VPL (Equação 1) e pode ser visto 

como o período t necessário para que o VPL seja zerado. 

2.3 Análise sob condições de risco e incerteza 

Knight (1990) caracteriza o risco como sendo uma situação onde existe a capacidade de 

associação de uma distribuição de probabilidade relacionada à decisão de influenciar 

resultados futuros. Já incerteza, segundo o autor, corresponde à não capacidade de associação 

de probabilidades da influência das decisões sobre os resultados – podendo neste caso 

associar distribuições de probabilidades subjetivas. 

Segundo Galesne et al. (1999) apud Souza (2007) a incerteza pode ser incorporada aos 

cálculos das seguintes maneiras: (i) redução sistemática dos parâmetros do cálculo do 

investimento, que envolve o ajuste subjetivo das entradas e saídas do projeto; (ii) adição de 

um prêmio de risco à taxa de desconto da empresa, que nada mais é do que inserir na TMA da 

empresa um fator p de risco; (iii) ajuste quantitativo do fluxo de caixa, que pode ser realizado 
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através do método equivalente-certeza, que se baseia na inserção de um valor αt, que irá ser 

tão menor quanto maior for o risco do projeto; e (iv) redução do tempo de retorno de 

recuperação do capital do projeto, que faz com que os recursos da empresa sejam investidos 

em projetos que irão recuperar em um período de tempo menor o capital empregado. 

Posteriormente à apresentação de métodos de incorporação de risco e incerteza, destaca-se a 

necessidade de mensuração dos riscos envolvidos em cada alternativa de investimento. Neste 

contexto, como métodos de mensuração de riscos, pode haver métodos determinísticos, como 

a análise de sensibilidade e, também, métodos probabilísticos, como a avaliação da 

covariância do projeto com outros projetos da empresa, a distribuição da rentabilidade 

esperada pelo projeto e o cálculo da probabilidade de prejuízo (SAUL, 1995). Alessandri et 

al. (2004) apud Kliemann Neto et al. (2011) destacam, no entanto, que, como a maioria das 

análises é conduzida com informações probabilísticas, pois há uma insuficiência de dados 

determinísticos, requer-se a aplicação de métodos probabilísticos. Assim, em análises onde os 

dados de entrada são variáveis que seguem algum tipo de distribuição de probabilidade, é 

indicada a utilização de métodos probabilísticos, como o método de árvores de decisão 

(GALESNE, 1999). 

2.4 Método de árvore de decisão 

Uma alternativa de investimento representada por uma árvore de decisão propicia melhores 

condições ao tomador de decisões de visualizar os riscos, as opções e as vantagens financeiras 

presentes nas diversas alternativas de investimentos (CASAROTTO FILHO, KOPITTKE, 

2010). Brealey et al. (2008) apud Kliemann Neto et al. (2011), por sua vez, colocam que na 

utilização do método de árvore de decisão é considerado o critério do valor monetário 

esperado, onde a melhor decisão para o projeto é determinada considerando possíveis eventos 

e suas probabilidades de ocorrência. 

Em relação à operacionalização deste método, Kliemann Neto et al. (2011) destacam a 

existência de quatro tipos diferentes de nós: (i) o nó raiz, que marca o início da árvore, onde o 

decisor deverá decidir um futuro ainda incerto; (ii) o nó de evento, que especifica possíveis 

eventos de uma “aposta”; (iii) o nó de decisão, onde o tomador de decisão deverá optar por 

um caminho ou uma escolha e; (iv) o nó de fim, que representa o desfecho de decisões 

tomadas em relação ao desfecho prévio. Ainda com relação à operacionalização, Silva et al. 

(2008) ressaltam que o método de árvore de decisão utiliza informações que se referem às 
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probabilidades de determinado evento ocorrer. Para isto, o método incorpora aspectos de risco 

e incerteza na análise de alternativas de investimento ou mesmo de financiamento, 

característica esta que faz com que este método seja considerado superior aos métodos 

tradicionais. 

Casarotto e Kopittke (2010) destacam três elementos que se fazem presente no 

desenvolvimento do método do método de árvore de decisão: probabilidades após os nós de 

incerteza; valores de investimentos nos nós de decisão; e retornos no final dos ramos. Assim, 

um processo de decisão representado por uma árvore descreve, por meio dos nós, os 

momentos no tempo em que o analista deve efetuar uma decisão. Neste âmbito, as etapas que 

auxiliam a tomada de decisão são a definição do tema e dos objetivos, a construção da árvore 

de decisão, a revisão desta e o encerramento, etapa que identifica a melhor alternativa de 

investimento (GOMES et al., 2002 apud SILVA et al., 2008). A Figura 1 apresenta uma 

árvore de decisão, onde A1 e A2 representam as alternativas existentes, p a distribuição de 

probabilidade de ocorrência de cada evento e E os eventos considerados. 

Figura 1 – Exemplo de árvore de decisão 

 

A1 

Investir? 

1 

2 

p1 

1 - p1 

p2 

1 - p2 

A2 

E
11

 

E
12

 

E
21

 

E
22

 

 

Fonte: Adaptado de Galesne et al. (1999) 

As vantagens da utilização do método de árvore de decisão são: (i) permitir a subdivisão do 

objetivo em metas e submetas, indicando como alcançá-las; (ii) orientar o tomador de decisão 

à medida que responde à pergunta: o que é necessário fazer para alcançar a meta pretendida?; 

(iii) permitir o exame, pelo tomador de decisão, de todas as possibilidades e; (iv) permitir a 

criação de algoritmos facilmente implementados em computadores (GOMES et al., 2002 

apud SILVA et al., 2008). 

3. Procedimentos metodológicos 
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Os assuntos abordados nesta seção são: (i) descrição do cenário, (ii) caracterização do método 

de pesquisa e (iii) caracterização do método de trabalho. 

3.1 Descrição do cenário 

A empresa em estudo trata-se de uma clínica que atua nas áreas de ortopedia e traumatologia, 

serviços de imagem, fisioterapia, atividade física e nutrição. A administração de 

investimentos da empresa apoia-se em critérios financeiros, mas não considera aspectos como 

TMA e critérios econômicos para tomada de decisão. Desta forma, considera-se que a 

empresa não estabelece a partir de qual nível de rentabilidade uma nova proposta de 

investimentos passa a ser atrativa, não quantifica qual seu custo de oportunidade e não estima 

os riscos envolvidos em cada investimento.  

Em relação à sistemática adotada para definir as alternativas de investimentos que serão 

avaliadas para a tomada de decisão, as principais fontes de informação utilizadas são 

pesquisas de mercado e visitas a congressos científicos da área. Sendo assim, a escolha é 

realizada de acordo com a opinião de profissionais da área da saúde. O método de avaliação 

de alternativas de investimentos utilizado pela organização é o payback, aspecto que ressalta 

que a tomada de decisão ocorre apenas sob a ótica financeira e não sob o ponto de vista 

econômico. Além disto, a empresa também não incorpora o risco em suas análises de 

investimentos e, deste modo, não possui uma previsão de fluxo de caixa próxima à realidade 

do investimento. 

3.2 Caracterização do método de pesquisa 

Para Yin (1994), o estudo de caso pode ser conduzido para três propósitos básicos: explorar, 

descrever ou explicar. Desta forma, as evidências podem advir de distintas fontes como 

documentos, registros em arquivos e entrevistas. Partindo deste pressuposto, o método 

utilizado neste estudo pode ser caracterizado como um estudo de caso de natureza aplicada 

que teve como objetivo a captação de uma realidade específica em relação à administração 

financeira da empresa e o entendimento de como esta gestão pode impactar em resultados 

econômicos e financeiros. Quanto à finalidade da pesquisa, trata-se de uma pesquisa de cunho 

exploratório, realizada através de uma abordagem quantitativa e qualitativa, que procura 

conhecer e analisar a estrutura e funcionamento econômico da organização, e avaliar a 

aplicabilidade da árvore de decisão no cenário em estudo. 
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3.3 Caracterização do método de trabalho 

Os objetivos centram-se na aplicação do método de árvore de decisão probabilística para a 

apreciação de alternativas de investimentos, de modo que possibilite que a organização possa 

passar a utilizar esse método para realizar seus investimentos, acautelando-se dos riscos de 

perda de capital. Desta forma, o desenvolvimento do estudo está relacionado com: (i) o 

estabelecimento das condições para a elaboração da árvore de decisão, (ii) a criação de uma 

árvore modelo e a (iii) discussão de sua aplicabilidade. Para desenvolvimento de tais etapas, 

baseou-se em um problema de investimentos enfrentado pela empresa em estudo. 

4. Desenvolvimento 

Esta seção foi dividida conforme as etapas elaboradas na seção de caracterização do método 

de trabalho: (i) Estabelecimento de pré-requisitos para elaboração de árvore de decisão; (ii) 

Elaboração da árvore de decisão e; (iii) Análise crítica da aplicabilidade do método de árvore 

de decisão. 

4.1 Estabelecimento de pré-requisitos para elaboração de árvore de decisão 

Considerando que os problemas relacionados à análise de alternativas de investimentos 

possuem como principal característica o fato de contemplarem uma escolha que deve ser 

realizada dentro de um conjunto de opções possíveis – e que, esta sendo realizada, trará 

consequências que não estarão sob domínio do gestor – a construção de uma árvore de 

decisão exige pré-requisitos para que o problema seja conduzido a uma solução ótima, 

limitando os riscos de insucesso (GALESNE et al., 1999).  

Para a solução do problema colocado, segundo Galesne et al. (1999), são necessárias três 

etapas para a elaboração da árvore de decisão: (i) previsão de todas as consequências 

possíveis que cada decisão fundamental pode trazer e reconhecimento das restrições que 

podem haver durante a execução do investimento; (ii) atribuição de probabilidades às 

diferentes consequências decorridas das decisões iniciais e; (iii) apreciação das alternativas 

em direção a uma sequência ótima, para verificação da melhor variante relacionada ao projeto 

analisado. Deste modo, consiste em condição indispensável à construção da árvore de decisão 

considerar todas as alternativas importantes, pois um erro recorrente entre os manipuladores 

da árvore de decisão é ignorar estas alternativas e chegar a conclusões errôneas. Sendo assim, 
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somente quando todas as alternativas de decisão forem exploradas, a organização poderá 

maximizar o resultado favorável almejado (CASAROTTO FILHO, KOPITTKE, 2000). 

Para o caso da empresa estudada, o requisito primário das etapas listadas por Galesne et al. 

(1999) se relaciona com a previsão de todas as consequências possíveis de cada decisão, onde 

essas se referem ao lançamento de um novo serviço pela empresa em estudo. Neste contexto, 

cabe à clínica considerar se a oferta do novo serviço é a melhor decisão a ser tomada, 

considerando todos cenários possíveis em relação ao sucesso ou insucesso do projeto. Assim, 

as consequências se relacionam com o possível retorno de capital e com as futuras receitas e 

despesas que podem advir de diferentes aspectos, como a variação da demanda. 

O segundo pré-requisito está relacionado à atribuição de probabilidades às diferentes 

possibilidades de ocorrência. Neste âmbito, esta etapa consiste em considerar a realização 

prévia de uma pesquisa de mercado para que sejam estimadas as probabilidades de ocorrência 

de cada ramo da árvore de decisão. Galesne et al. (1999) colocam que, para que esta condição 

seja atendida, previamente à escolha das variantes, é preciso considerar a distribuição dos 

possíveis resultados de cada uma delas, o que permite a inclusão de outros parâmetros que 

podem influenciar a rentabilidade dos investimentos. Salienta-se ainda que os ramos da árvore 

de decisão para o investimento analisado se relacionam com a possibilidade de ocorrência de 

variações da demanda. Desta forma, pode-se avaliar se o investimento neste projeto é 

interessante economicamente, visto que há possibilidades de que não haja demanda suficiente 

para cobrir as despesas de implantação do novo serviço. 

A última condição para a aplicação da árvore refere-se à avaliação dos resultados relacionados 

às alternativas existentes. Conforme Galesne et al. (1999), os fluxos de caixa ocorridos 

durante o período de duração dos investimentos devem ser trabalhados a um termo comum, 

utilizando técnicas de desconto. Neste caso, é necessário que a empresa adote um critério de 

rentabilidade (como os citados na revisão bibliográfica), e transcenda de uma avaliação 

subjetiva (como a realizada atualmente com parâmetros financeiros) para uma avaliação 

econômica dos investimentos. Assim, isto implicará em mudanças na estrutura de gestão de 

investimentos da organização, uma vez que a empresa atualmente respalda suas decisões 

apenas através do método do payback. 

4.2 Elaboração da árvore de decisão 
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A Tabela 1 apresenta os dados do problema que compõem as alternativas de investimento e os 

diferentes cenários passíveis de ocorrência que devem ser incorporados à análise de 

investimentos em questão, descritos como eventos prováveis. 

Tabela 1 - Dados considerados 

ALTERNATIVAS 

ANALISADAS 
EVENTOS POSSÍVEIS 

Implantar o serviço A (A1) 

Demanda Elevada 2000/ano (E11) 

Demanda Média 1000/ano (E12) 

Demanda Baixa 500/ano (E13) 

Implantar o serviço B (A2) 

Demanda Elevada 1500/ano (E21) 

Demanda Média 900/ano (E22) 

Demanda Baixa 750/ano (E23) 

 

 

Após realização de pesquisa de mercado, a empresa obteve resultados em relação às 

probabilidades de ocorrência de demanda nos projetos analisados. A Tabela 2 apresenta os 

dados oriundos da pesquisa em uma matriz de probabilidades. 

Tabela 2 - Probabilidade de ocorrência dos eventos 

EVENTOS PROBABILIDADES 

E11 20% 

E12 60% 

E13 20% 

E21 30% 

E22 50% 

E23 20% 

 

 

Quanto ao investimento necessário em cada projeto, deve-se ressaltar que a implantação do 

serviço A1 implica em um investimento inicial de Unidades Monetárias (UM) 70.000,00, 

enquanto a A2 implica em um investimento de UM 100.000,00. Com relação aos lucros 

líquidos estimados, a primeira alternativa deve proporcionar um lucro líquido de UM 40,00, e 

a segunda alternativa deve resultar em um lucro líquido de UM 50,00 a cada unidade vendida.  

Após a descrição dos eventos, inicia-se a análise do problema com o cálculo dos valores 

esperados em cada ramo da árvore e busca-se identificar a melhor variante do projeto de 

investimento analisado. A etapa seguinte procede com a avaliação dos resultados associados 

aos eventos através da adoção de um critério de rentabilidade. Para o caso estudado, os 

valores foram trazidos a um denominador comum a partir do método do VPL, considerando 
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uma TMA de 9% ao ano – taxa esta definida a partir da avaliação do cenário financeiro e 

econômico no qual a empresa está inserida.  

A Tabela 3 apresenta o VPL associado a cada uma das alternativas analisadas, e estes são 

utilizados para a construção do processo chamado por Galesne et al. (1999) de “rolar para 

trás” – processo realizado para calcular o valor esperado de cada uma das decisões, 

considerando sua probabilidade de ocorrência e encontrar a opção cujo valor presente seja 

maior. 

Tabela 3 - Resultados associados às potenciais decisões 

ALTERNATIVAS 

ANALISADAS 
EVENTOS POSSÍVEIS 

VPL INTEGRADO A 

CADA UMA DAS 

ALTERNATIVAS 

(UM) 

Implantar o serviço A 

(A1) 

Demanda Elevada 2000/ano (E11) 157503,57 

Demanda Média 1000/ano (E12) 56251,79 

Demanda Baixa 500/ano (E13) 5625,89 

Implantar o serviço B 

(A2) 

Demanda Elevada 1500/ano (E21) 89847,10 

Demanda Média 900/ano (E22) 13908,26 

Demanda Baixa 750/ano (E23) -5076,45 

 

 

A árvore de decisão que estrutura o problema e expõe o resultado do cálculo do valor 

esperado para os diferentes eventos é apresentada na Figura 2. 
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Figura 2 - Árvore de decisão modelada para o problema analisado 

 

Investir? 

1 

A
1
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2
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p= 0,20 

p= 0,60 

p= 0,20 

p= 0,30 

p= 0,50 

p= 0,20 

Resultado 

UM 31.500,71 

UM 33.751,07 

UM 1.125,18 

UM 26.954,13 

UM 6.954,13 

UM -1.015,29 

UM 66.376,97 

UM 32.892,97 

 

Assim, a partir da Figura 2, pode-se realizar a análise da potencial rentabilidade dos 

investimentos e verificar que, no cenário atual, o investimento que apresenta maior retorno é o 

investimento A1 (UM 66376,97). 

4.3 Análise crítica da aplicabilidade da árvore elaborada 

A partir da análise da árvore de decisão elaborada foram verificadas algumas particularidades 

no que se refere ao delineamento das alternativas. A primeira particularidade se refere ao fato 

de que a decisão de priorização do investimento A1 em relação ao investimento A2 não foi 

realizada de maneira subjetiva, como era prática da organização em estudo. Além disto, deve-

se ressaltar que o desenvolvimento do problema foi sistematizado através da modelagem 

matemática proporcionada pelo método da árvore de decisão, que se baseia em uma sequência 

lógica de premissas e eventos associados a probabilidades de ocorrência consideradas durante 

o processo. Desta forma, o risco das alternativas de investimentos foi ponderado, levando o 

tomador de decisão ao caminho que maximiza os ganhos, reduzindo a probabilidade de perda 

de capital.  

5. Considerações finais 
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Este estudo realizado buscou identificar os métodos de análises de investimentos disponíveis 

na literatura e, posteriormente, aplicar o método de árvore de decisão para a avaliação de duas 

alternativas de investimento. Para a elaboração da árvore de decisão foram desenvolvidas 

etapas que envolveram o estudo do cenário e o delineamento das alternativas. Neste contexto, 

no primeiro momento procurou-se reconhecer as circunstâncias, identificando possíveis 

retornos de capital e, no segundo, foram atribuídas probabilidades aos eventos considerados, a 

fim de tornar possível a ponderação das alternativas. Ainda na segunda etapa, pode ser 

construída a árvore de decisão e foi encontrada a alternativa que apresenta maior 

rentabilidade. Por fim, foi realizada uma análise crítica do método utilizado, ressaltando as 

particularidades do método da árvore de decisão.  

Com relação ao método utilizado, pode-se considerar que este atende aos requisitos das 

empresas que procuram incorporar riscos às suas analises de investimentos. Desta forma, 

pode-se considerar este método apropriado para empresas que possuem TMA’s definidas e 

acesso a informações precisas, que possibilitem que sejam atribuídas probabilidades aos 

eventos e sejam encontradas alternativas que maximizem os ganhos de capital. Para estudos 

futuros, sugere-se a utilização do método de árvore de decisão em análises de investimentos 

que contemplem mais alternativas de aplicação de capital. Assim, espera-se que seja 

possibilitada a avaliação do método em um processo de decisão ainda mais complexo do que 

o apresentado. 
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