
Contabilometria 

Análise da Decisão 

Fonte: Corrar, L. J.; Theóphilo, C. R. Pesquisa Operacional para Decisão em 

Contabilidade e Administração, Editora Atlas, São Paulo, 2010 – Cap. 6 



Opções Reais e Árvores de Decisão 

• Um projeto não é uma caixa preta. 

• Quando você avalia um projeto por VPL assume que 
o projeto seguirá até o final do horizonte de análise. 

• Tem que ser assim? 

• Após o investimento ser realizado o gestor pode 
decidir ampliar, interromper ou modificar o projeto. 

• Projetos que permitem essas mudanças são mais 
valiosos! 

• Quanto mais incerto o futuro mais valiosa é essa 
flexibilidade. 

• Opções de modificação nos projetos são conhecidas 
como Opções Reais. 



A Opção de Expandir 

• Exemplo: em 2000 a FedEx fez um pedido de 10 
Airbus 380 superjumbo a serem entregues entre 2008 
e 2011. 

• Se a demanda continuasse a se expandir a FedEx 
precisaria de mais aeronaves, mas era impossível ter 
certeza. 

• Ao invés de, em 2000, colocar mais pedidos, a FedEx  
reservou espaço na linha de produção da Airbus 
adquirindo “opções” de comprar mais aeronaves por 
um preço determinado. 

• Essa “opção” não obriga a FedEx a colocar o pedido, 
mas lhe dá a chance de fazê-lo se for conveniente. 

Fonte: Brealey e Myers, Principles of Corporate Finance, 7th. Edition, 2003 (Cap. 10) 



A Opção de Expandir 

• Descrevendo a situação em uma árvore de decisão: 

 

 

 

 

 

 

• Um jogo entre a FedEx e o destino! 

• Círculos: situações reveladas pelo destino 

• Quadrados: decisão da FedEx 

• Quando o destino revela a condição de mercado a decisão sobre colocar o 

pedido adicional ou é fácil. 

• Se a demanda for baixa a FedEx não pede e a Airbus fica com o problema 

de vender as aeronaves que estavam reservadas para a FedEx para outro 

cliente. 

 

 

 

 

 

Fonte: Brealey e Myers, Principles of Corporate Finance, 7th. Edition, 2003 (Cap. 10) 



A Opção de Expandir 

• Outros exemplos: 

– Ao lançar um novo produto uma empresa pode fazer um 

piloto e a partir dos resultados decidir se implanta o projeto 

completo ou não. 

– Ao projetar e investir em uma fábrica pode ser interessante 

adquirir espaço adicional caso seja interessante ampliar as 

instalações. 

– Ao construir uma estrada com quatro pistas pode ser 

interessante construir as pontes com seis pistas para 

comportar uma eventual expansão das pistas para seis, caso 

o volume de tráfego se justifique. 

• O valor dessas opções aparece no balanço? 

Fonte: Brealey e Myers, Principles of Corporate Finance, 7th. Edition, 2003 (Cap. 10) 



A Opção de Abandono 

• Caso o projeto não seja mais lucrativo, a empresa 

pode reduzir suas perdas terminando-o. 

• O valor da opção do abandono depende do valor dos 

ativos a serem dispensados. Ativos tangíveis, com 

mercado secundário, como aviões, prédios, 

caminhões, são relativamente fáceis de vender. 

• O conhecimento acumulado por uma empresa de 

software nas pesquisas e desenvolvimento de 

determinado produto que será descontinuado, não há 

como vender. Ativos intangíveis muito específicos 

dificilmente terão valor de abandono. 

Fonte: Brealey e Myers, Principles of Corporate Finance, 7th. Edition, 2003 (Cap. 10) 



A Opção de Abandono 

• Exemplo: uma empresa avalia fabricar um novo tipo 

de motor. A opção de abandono deve ser avaliada 

antes de fazer o investimento. Imagine que ela tenha 

duas opções: 

– Tecnologia A: investir em um maquinário controlado 

eletrônicamente e desenhado especialmente para a firma, 

permitindo alta produção a um baixo custo. Mas se o motor 

não tiver boa venda o maquinário não tem valor de 

mercado. 

– Tecnologia B: usar tecnologia disponível no mercado, o 

que implica em custos de mão de obra elevados. Mas o 

maquinário pode ser vendido no mercado por $10mi caso o 

produto não tenha boa saída. 
Fonte: Brealey e Myers, Principles of Corporate Finance, 7th. Edition, 2003 (Cap. 10) 



A Opção de Abandono 

• Exemplo (cont.) 

 

 

 

 

 

 

– Olhando o VPL apenas qual o melhor projeto? 

– Se você for obrigado a continuar qualquer que seja o mercado, a 
melhor opção é a tecnologia A. 

– No final do primeiro ano você conhecerá melhor o mercado, e 
caso queira interromper o projeto B vale $10mi, mais do que 
continuar com ele por $8mi. 

– Como avaliar essa flexibilidade oferecida pelo projeto B? 

Payoffs ($milhões) 

Tecnologia A Tecnologia B 

Alta demanda $18,5 $18 

Baixa demanda $8,5 $8 

Obs.: pense no payoff como o fluxo de caixa no primeiro ano mais 

o valor presente dos fluxos de caixa futuros 



A Opção de Abandono 

• Exemplo (cont.): 
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A Opção de Abandono 

• Exemplo (cont.): 

– A tecnologia B oferece um “seguro” contra o mercado ruim 

– A opção de abandono equivale à uma opção de venda no 

valor de $10mi 

– O valor total da tecnologia B e o VPL dos fluxos de caixa 

assumindo que a empresa não abandone, mais o valor da 

opção de abandono. 

– Quando você valora essa opção está valorando a 

“flexibilidade”. 

Fonte: Brealey e Myers, Principles of Corporate Finance, 7th. Edition, 2003 (Cap. 10) 



Outras opções 

• Opção de espera: se o retorno é incerto pode ser 

interessante esperar para verificar a evolução das 

condições do projeto e do mercado. 

• Opções de produção: imagine a decisão de implantar 

uma fábrica de estacas de concreto, e que atualmente 

o formato seja circular. O maquinário que só produz 

estacas circulares é diferente do que as produz 

circulares e quadradas, sendo este último mais caro. 

Essa flexibilidade, ou opção, tem um valor. 

Fonte: Brealey e Myers, Principles of Corporate Finance, 7th. Edition, 2003 (Cap. 10) 



Como avaliar? 

• Através da Teoria de Avaliação de Opções 

– Fora do escopo do curso 

• Árvores de decisão podem ajudar a entender os riscos 

do projeto e como decisões futuras podem afetar os 

fluxos de caixa. 

• Para entender como, vamos a um exemplo... 

Fonte: Brealey e Myers, Principles of Corporate Finance, 7th. Edition, 2003 (Cap. 10) 



Magna Charter 

• Provê vôos executivos no sudeste dos USA 

• Há 40% de chance da demanda ser baixa no primeiro ano, 
se ela for baixa no primeiro a chance de ser baixa nos 
subsequentes é de 60%. 

• Por outro lado, se a demanda for alta, a chance de 
continuar alta é de 80%. 

• O problema é decidir que tipo de avião comprar: 
– Um turboélice custa $550.000 

– Um motor a pistão custa $250.000, mas tem menor capacidade e 
apelo comercial, desenho antigo e provavelmente depreciação 
acelerada. No mercado secundário aviões desse tipo, usados, 
custam $150.000. 

– O dono da empresa pensa que pode ser melhor comprar um 
modelo a pistão e se a demanda se justificar comprar outro avião 
do mesmo tipo no mercado de usados. Se a demanda for baixa 
ele fica com o avião menor, relativamente barato. 



Magna Charter 

• Observe a árvore na planilha. 

• Os payoffs são o valor presente dos fluxos de caixa 

até aquele ano. 

• O problema é decidir o que fazer hoje, mas isso 

depende do que acontecerá amanhã. Assim a análise 

começa do lado direito da árvore. 

• Qual a decisão no segundo ano? 

• Qual o payoff se ela decide expandir? Se ela expande, 

investe mais $150 e tem payoff de $800.000 se a 

demanda continua alta e $100.000 se ela for baixa. 

• Considere custo de capital de 10%. 



Magna Charter 

• Pistão - no segundo ano: 

– Payoff se ela expande: (0,8*800)+(0,2*100) = $660 

– VPL se ela expande: -150 + 660/1,1 = $450 

– Payoff se ela não expande: (0,8*410)+(0,2*180) = $364 

– VPL se ela não expande: 0 + 364/1,1 = $331 

– Conclusão: se a demanda for alta a melhor decisão é 

expandir. 

• Pistão - no primeiro ano: 

– Se a demanda for alta, o payoff é de $ mais o VPL da 

decisão tomada de expandir: 100 + 450 = $550 

– Se a demanda for baixa: no segundo ano: 50 +  (0,4*220 + 

0,6*100)/1,1 = $185 

 



Magna Charter 

• Pistão - VPL: 

– -250 + [(0,6 * 550) + (0,4 * 185)] / 1,1 = $117 

• Turbo-élice: 

– Se a demanda for alta: 

• No primeiro ano: (0,8*960 + 0,2*220)/1,1 = $738,18 

• No ano 0:  (738,18 + 150)/1,1 = $807,44 

– Se a demanda for baixa: 

• No primeiro ano: (0,4*930 + 0,6*140)/1,1 = $414,55 

• No ano 0:  (414,55 + 30)/1,1 = $404,13 

– VPL 

• (0,6*807,44) + (0,4*404,13) – 550 = $96,11 



Magna Charter 

• Conclusão: O modelo Pistão é melhor 

• A que conclusão chegaríamos se não tivéssemos 

considerado a opção no primeiro ano? 

• Temos que calcular o VPL sem considerar a 

possibilidade de expandir: 

– Payoff alta= [(0,8*410)+(0,2*180)]/1,1 + 100] = $430,91 

– Payoff baixa=[(0,4*220+0,6*100)/1,1]+50 = $184,55 

– VPL = -250 + [(0,6*430,91)+(0,4*184,55)]/1,1 = $52,15 

• Sem considerar a opção de expandir decidiríamos 

pelo Turbo 



Magna Charter 

• O valor da opção de expandir é, portanto: 

– $117 - $52,15 = $64,85 

• Sem considerar a opção de expandir decidiríamos 

pelo Turbo. 

• Como a análise pode ser incrementada? 

– Considerando no caso do Turbo-élice uma opção de 

abandono caso a demanda seja baixa. Seria ainda mais 

realista. 


