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RESUMO 

A teoria de finan<;as empresariais estabelece que urn investimento deve ser realizado 

quando o seu Valor Actualizado Liquido for positivo. Ao considerar a decisao de 

investimento em termos de agora ou nunca, esta regra ignora a op<;ao de adiar o 

investimento. 

0 Entretanto, a analise de op<;oes reais - baseada na analogia entre a oportunidade de 

investimento em activos reais e os instrumentos financeiros derivados - melhorou, 

consideravelmente, o nosso entendimento sobre as decisoes de investimento em ambiente 

n de incerteza. Contudo, a maioria dos modelos de op<;oes reais assume que as oportunidades 

n 
se desenvolvem em ambientes monopolistas. 

0 nosso trabalho analisa o efeito quer do valor da op<;ao de espera quer do valor 

n estrategico do investimento nos timings de investimento num cenario de duop6lio - com 

n 
empresas identicas e inicialmente inactivas -, combinando a analise de op<;oes reais com a 

teoria de jogos, Opc;oes e Jogos. 

Na presente tese, estabelecemos as fun<;oes-valor e as regras 6ptimas de investimento 

de urn novo modelo que incorpora, atraves de urn Movimento Geometrico Browniano, a 

incerteza associada a evolu<;ao do valor do projecto bern como a incerteza associada a 

chegada de novas oportunidades - recorrendo a urn processo de Poisson - e ainda 

interac<;oes estrategicas. 

Palavras-chave: Op<;oes e Jogos, Op<;oes Reais, Incerteza, Investimento, Duop61io, 

Irreversibilidade. 
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ABSTRACT 

Traditional corporate finance theory states that an investment project should be 

undertaken whenever its Net Present Value is greater than zero. This is generally incorrect 

since it considers only a now-or-never decision and ignores the value of the "option" to 

delay the investment. 

The real options literature has improved our understanding of investment problems 

under uncertainty. This literature stresses the similarity between a financial call option and 

the opportunity to invest in a real asset. However, most of the real options models assume 

implicitly a monopoly setting. 

One of our concerns consists in working out the joint effects of the value of the option 

to wait and the strategic value of investment, on the firms' timing on investment, in a 

duopoly setting, by combining game-theoretic and real options methods, Option Games. 

In our work we derive the strategic value functions and optimal investment rules of a 

new model, focused on specific and innovative settings regarding the evolution of the 

opportunity value, through a Geometric Brownian Motion, and the uncertainty related to 

the arrival of new opportunities - through a Poisson process - and the incorporation of 

strategic interactions. 

Keywords: Options and Games, Real Options, Uncertainty, Investment, Duopoly, 

Irreversibility. 
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1. Introdu~ao 

0 ambiente econ6mico em que a maioria das empresas opera actualmente e 

caracterizado por uma crescente incerteza, devido, fundamentalmente, a globaliza<;ao 

dos mercados e as constantes e aceleradas mudan9as tecnol6gicas. Este enquadramento 

de actua<;ao obriga os gestores a maiores niveis de sofistica<;ao na forma como avaliam 

e quantificam o risco. Toma-se, assim, importante que saibam identificar e quantificar 

as op<;oes passiveis de ser exercidas pelas suas empresas bern como aquelas que 

potencialmente serao capazes de criar (neste sentido veja-se Smite Trigeorgis, 2004). 

Tanto academicos como gestores reconhecem que a tomada de decisoes de 

investimento neste ambiente de incerteza exige uma analise dinfunica do valor dos 

projectos a desenvolver, que a abordagem tradicional centrada no Valor Actualizado 

Liquido (VAL) nao consegue alcan<;ar (veja-se Trigeorgis, 1996). 

Nos ultimos anos, a literatura em materia de op96es reais melhorou, 

consideravelmente, o nosso conhecimento sobre o processo de tomada de decisoes de 

investimento em tais ambientes, real9ando, designadamente, a semelhan9a entre uma 

op9ao de compra financeira e a oportunidade de investir num activo real. 

Coiifudo, a maioria dos modelos apresentados no ambito das Opy5es reais nao toma 

em considera9ao os aspectos competitivos e as interac96es estrategicas entre os 

intervenientes, 0 que se traduz numa seria limitayaO, nao SO quando pretendemos 

modelar e quantificar o comportamento das empresas - i.e., obter uma melhor 

compreensao do funcionamento de alguns sectores de actividade -, mas tambem quando 

desejamos ajudar os gestores a tomarem melhores decisoes de investimento. De facto, 

os modelos tradicionais de avalia9ao de op<;oes parecem aconselhar urn periodo de 

espera relativamente longo antes de se investir, uma vez que nao conseguem incorporar 

a competi9ao face a urn reduzido ntimero de oportunidades de neg6cio. 
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Neste contexto, urge desenvolver modelos de op96es reais, que incorporem as 

interac96es estrategicas entre os players- v.g. o exercicio da op9ao por parte de um 

player como modificador do valor das op96es reais detidas pelos outros players. Tal 

facto conduziu a incorpora9ao, no inicio dos anos 90, de contributos da teoria de jogos 

nos modelos de investimento em ambiente de incerteza, por forma a tomar em 

considera9ao a interac9ao estrategica. Nasceu assim a literatura sobre opr;oes e jogos 

enquanto intersec9ao da Amilise das Op96es Reais (AOR) com a teoria de jogos (Smets, 

1991; Smite Ankum, 1993; Huisman, 2001; e Howell et al., 2001). 

A presente tese de doutoramento tern por objectivo desenvolver uma solu9ao 

analitica, capaz de alargar os modelos de op96es reais em ambiente de duop6lio a 

enquadramentos que considerem a existencia de multiplas oportunidades de 

investimento, sucessivamente disponibilizadas no tempo, de acordo com urn processo 

de Poisson. 

Ate hoje, os modelos de duop6lio tern, basicamente, considerado a existencia de 

uma Unica oportunidade de investimento no mercado, tratando o problema do 

comportamento dos dois players face a essa mesma oportunidade (veja-se Smets, 1991). 

Contudo, ao investir hoje nurn determinado projecto, urna empresa corre o risco de se 

ver confrontada no futuro com o aparecimento de novas e melhores oportunidades de 

investimento. Esta circunstancia constitui urn incentivo para adiar a decisao de investir. 

0 presente trabalho amplia o modelo de duop6lio em tempo continuo de Dixit e 

Pindyck (1994) - em que duas empresas inactivas competem por urna Unica 

oportunidade de investimento -, incorporando urn conjunto de oportunidades futuras 

(mais favoraveis) que venham a surgir em determinados momentos. Diferentemente dos 

modelos tradicionais, o nosso modelo contem duas oportunidades de investimento que 

podem vir a ser exploradas, i.e., a oportunidade de investimento ja existente e uma 
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segunda, de entre urn conjunto de novas e melhores oportunidades que venham a surgir 

no mercado. 

Ao investir, a empresa entra no mercado a partir de urna situa~ao de inactividade 

0 
(pelo menos no sector em que a oportunidade de investimento se revelou), tal como a 

empresa rival, situa~ao ja contemplada pelos modelos que nos servem de base. 

D Enquanto a possibilidade de surgir urna nova e melhor oportunidade e geradora de 

n valor para a op~ao de espera, a presen~a de urn concorrente pode levar a empresa a 

investir mais rapidamente. 

n As empresas tern de decidir entre investir, aproveitando urna oportunidade de 

investimento, ou aguardar pela chegada de novas oportunidades mais vantajosas do que 

a primeira. Ambas as empresas s6 podem investir nurna das oportunidades. A incerteza 

e modelada recorrendo a processos estocasticos para as variaveis de estado. 

n 0 interesse do tema em investiga~ao resulta, fundamentalmente, de duas 

constata~oes: em primeiro lugar, a importancia que as decisoes de investimento (em 

n activos reais), sobretudo as decisoes de longo prazo, assurnem no desenvolvimento das 

ri Lj 
organiza~oes; em segundo lugar, o facto de tais decisoes serem, muitas vezes, 

--· influenciadas nao s6 pela incerteza subjacente ao investimento em causa e ao ambiente 
'l 
LJ competitivo em que se desenvolve, como ainda pela incerteza associada a possibilidade 

n de surgirem novas oportunidades de investimento, capazes de gerarem maior valor para 

os accionistas. 

Pretende-se, assim, contribuir, por urn lado, para o desenvolvimento da literatura 

relacionada com a aplica~ao da teoria de Op9oes e Jogos na tomada de decisoes de 

investimento em ambiente de incerteza e competitividade e, por outro, dotar as equipas 

de gestao de urna nova abordagem susceptive! de ser aplicada na tomada de decisoes de 

r 
L; 

investimento nurn contexto de duop6lio e de mUltiplas oportunidades de investimento. 

[1 
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reconhecida importancia e crescente aten9ao, quer ao nfvel academico quer ao nivel da ~2. ~7 

gestao (Grenadier, 2000a; e Smite Trigeorgis, 2004). 

Do trabalho entretanto desenvolvido no dominio das opyoes reais, sabemos que o 

valor da opyao de espera associada a urn determinado investimento aumenta a medida 

que a incerteza sobre as receitas futuras tambem aurnenta (v.g. McDonald e Siegel, 

1986; Dixit e Pindyck, 1994; Trigeorgis,1996). No nosso modelo, isto significa que urn 

aurnento da incerteza devera conduzir ao adiamento do investimento, razao pela qual a 

probabilidade de que, nurn momento anterior ao da concretizayao deste mesmo 

investimento possa surgir uma nova oportunidade passive! de ser aproveitada tambem 

aurnenta. 

Na abordagem te6rica que fazemos consideramos as decisoes de investimento como 

o resultado de urn conjunto de opyoes reais activamente geridas, nurn contexto de 

competitividade e de rapidas altera9oes nas condi9oes de mercado. A valiam-se, ainda, 

os efeitos da interac9ao estrategica, incerteza e irreversibilidade na escolha entre 

projectos de investimento que se excluem mutuamente e, ainda, da incerteza quanto ao 

---- momento do surgimento da nova oportunidade, no timing 6ptimo de investimento de 

cada empresa. 

0 aspecto metodol6gico mais saliente consiste na incorpora9ao de conceitos da 

teoria de jogos na teoria de investimento em ambiente de incerteza. Tal abordagem 

afigura-se-nos desejavel em termos de decisoes associadas a activos reais, urna vez que 

a maioria das decisoes de investimento sao condicionadas tanto pela incerteza como 

pela interac9ao estrategica entre empresas. 

E neste quadro geral que nos propomos investigar o tema "Opt;oes e Jogos: 

Intersect;iio das Opt;oes Reais com a Teoria de Jogos na Modelat;iio Dintimica de 
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Investimentos em Ambiente de Incerteza e Competitividade ", em regime de duop6lio, 

desenvolvendo urn. modelo inovador, que incorpora a possibilidade de que, para alem da 

oportunidade de investimento inicialmente disponivel, possam surgir no mercado, em 

momentos posteriores, outras oportunidades de investimento, cuja dinamica de 

aparecimento seja passivel de ser modelada atraves de urn processo de Poisson. Para 

alem do cruculo dos valores-gatilho de entrada, foram deduzidas as expressoes das 

func;oes-valor para o lider e seguidor. 0 nosso trabalho e ainda complementado com 

uma anruise de sensibilidade do modelo. 

No segundo capitulo, e apresentada a revisao da literatura em opc;oes reais, com 

enfase na nova abordagem as decisoes de investimento em que pudemos ainda analisar 

as limitac;oes da abordagem chissica a avaliac;ao de projectos de investimento. 

Verificamos aqui, atraves de urn exemplo, que determinados projectos podem revelar-se 

atractivos, se ayaliados apenas com base nos seus fluxos de caixa liquidos esperados, 

quando, de facto, podem afectar profundamente o valor da empresa se os resultados da 

evoluc;ao futura das condic;oes de mercado forem adequadamente incorporados na sua 

avaliac;ao. Face as limitac;oes da aplicac;ao da AOR a situac;oes de ambiente competitivo 

---(nao monopolistas), a presente tese apresenta tambem, neste capitulo, urna revisao da 

literatura sobre opc;oes e jogos, resultado da intersecc;ao da abordagem das opc;oes reais 

com os contributos da teoria de jogos. 

0 terceiro capitulo e dedicado a apresentac;ao detalhada do modelo-base de opc;oes 

reais inicialmente desenvolvido por McDonald e Siegel (1986), bern como a exposic;ao 

de uma extensao deste modelo formulada em Dixit e Pindyck (1994). Como 

contraponto ao modelo de McDonald e Siegel (1986) expomos, de seguida, o trabalho 

de M0ller e Thorsen (2003) em que e considerada a possibilidade de existencia de 

opc;oes multiplas. Ainda no terceiro capitulo, apresentamos o trabalho de Dupuis e 
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Wang (2002), que constitui urna nova abordagem da problematica de opyoes reais, 

traduzida na introduyao de limitayoes quanto ao momento em que podemos exercer a 

opyao de investimento. Este modelo forneceria urn dos suportes para o 

desenvolvimento, no capitulo seguinte, de urn novo modelo de opyoes e jogos, que 

constitui o ponto central do nosso trabalho de investigayao. 

No quarto capitulo, ap6s introduzirmos, baseados em Smets (1991) e em Dixit e 

Pindyck (1994), o modelo de referencia de opyoes e jogos em duop61io, 

desenvolveremos um novo modelo de investimento em incerteza e competitividade, 

tambem em duop6lio, integrando os contributos da AOR e da teoria de jogos. 0 modelo 

considerara, como ja sublinhamos, para alem da existencia de uma oportunidade de 

investimento, a possibilidade de surgimento de novas e melhores oportunidades, de 

acordo com um processo de Poisson, pondo em relevo o trade-off entre flexibilidade e o 

valor estrategico do investimento, introduzindo urna nova abordagem na analise das 

decisoes de investimento. 

Finalmente, no quinto capitulo, apresentamos as principais conclusoes, bern assim 

como urn conjunto de pistas de investigayao. 
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2. Revisao da Literatura 

A revisao da literatura apresentada neste capitulo foi realizada na perspectiva de 

relevar os contributos mais importantes neste dominio do conhecimento e, em 

simultaneo, de possibilitar o adequado enquadramento do tema da presente tese de 

doutoramento, contendo aspectos essenciais sobre a Amilise de Opyoes Reais (AOR) e a 

teoria de op9oes e jogos, materias que estao no centro do nosso trabalho de 

investiga9ao. 

Numa primeira sec9ao, e analisado o conceito de op9oes reais, sublinhando-se a sua 

importancia na avalia9ao de oportunidades de investimento em ambiente de incerteza, 

nao obstante algumas das suas limitayoes, nomeadamente, as que se relacionam com o 

facto de as op9oes de investimento nao serem, de uma forma geral, exclusivas de uma 

determinada empresa, 0 que obriga a incorporayaO da teoria de jogos numa analise mais 

complexa. 

N a segunda sec9ao, e apresentada uma revisao da literatura relacionada com a teoria 

de op9oes e jogos, teoria, alias, recente e que resulta da aplica9ao dos principios da 

teoria de jogos a AOR. Sao aqui considerados nao s6 a incerteza, a flexibilidade e o 

timing de investimento, mas ainda os efeitos da competi9ao e das interacyoes 

estrategicas entre empresas na tomada de decisoes de investimento, constituindo, assim, 

a teoria de op9oes e jogos como que o prolongamento natural da abordagem de op9oes 

reru.s. 

Concluimos, na terceira sec9ao, com a sintese dos temas abordados neste capitulo. 

2.1. Revisao da Literatura em Opc;oes Reais 

As abordagens tradicionais de avalia9ao fmanceira de projectos de investimento sao 

feitas num cenario estatico de decisoes e de fluxos de caixa. Tais abordagens nao 

conseguem incorporar, de modo adequado, os aspectos dinfunicos de adapta9ao e 
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revisao das decisoes, em resposta a desenvolvimentos inesperados no mercado. 

Neste contexto, foi desenvolvida uma nova analise de investimento sob incerteza, 

tomando por base a analogia entre as oportunidades de investimento em activos reais e 

as op9oes financeiras, a AOR, que encontra os seus fundamentos nos influentes 

trabalhos de Black e Scholes (1973), Merton (1973) e Cox e Ross (1976). 

Esta sec9ao encontra-se dividida em cinco partes: numa primeira, come9amos por 

apresentar as limita9oes da abordagem tradicional centrada no VAL para, de seguida, 

nos debru9armos sobre o tema da irreversibilidade do investimento, terminando com a 

analise da op9ao de espera em que incluimos urn pequeno exemplo numerico; numa 

segunda parte, prosseguimos com a revisao da literatura sobre a AOR, abordando, 

designadamente, urn vasto conjunto de modelos, entre eles o modelo-base de op9oes 

reais; a terceira parte e dedicada a analise da literatura sobre projectos com 0p9oes 

multiplas e interac9oes competitivas, o que nos conduz, numa quarta parte, a abordagem 

da limita9ao da AOR; a quinta e ultima parte inclui as "observa9oes finais". 

2.1.1. Investimento em Incerteza 

A capacidade para, de forma sistematica, criar valor atraves da gestao criteriosa dos 

investimentos foi, desde sempre, urn factor critico para o sucesso de uma empresa e 

transformou-se no referendal pelo qual as empresas e os gestores sao hoje avaliados. 

Esta capacidade assume uma grande relevancia e reveste-se de particular dificuldade em 

situa9oes de elevada incerteza, em que os gestores se deparam com a necessidade de 

avaliar oportunidades que exigem investimentos num dado momento em troca de fluxos 

de caixa futuros extremamente aleat6rios. 

Para as empresas, o processo de cria9ao de valor traduz-se na constru9ao de uma 

carteira optima de neg6cios, de produtos e de mercados. Este processo encontra-se 

extremamente dependente da capacidade dos gestores para quantificarem os riscos 
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assumidos, apoiados em rigorosas analises quantitativas das decisoes de investimento 

que permitam identificar as oportunidades que devem ser exploradas e as pertinentes 

estrategias de desenvolvimento a implementar. 

A abordagem tradicional, amplamente difundida, baseada na teoria neoclassica de 

investimento, diz-nos que urn projecto de investimento deve ser implementado sempre 

que o seu VAL for positivo. Contudo, para que esta regra proceda, deverao verificar-se, 

em termos econ6micos, alguns pressupostos: por urn lado, o investimento deve ser 

completamente reversivel; por outro, nao devera existir incerteza relativamente aos 

fluxos de caixa do projecto; finalmente, devera existir urna oportunidade (mica do tipo 

agora ou nunca, i.e., nao deveni ser possivel adiar o investimento. 

E neste contexto que os metodos tradicionais de avaliayao de investimentos sao 

aplicados. 0 VAL constitui o principal exemplo, mas nos metodos tradicionais 

englobam-se outras tecnicas baseadas nos Fluxos de Caixa Actualizados (FCA). Para o 

efeito, e utilizada uma taxa de actualizayao ajustada ao risco, normalmente obtida a 

partir do Capital Asset Pricing Model (CAPM), de forma a tomar em considerayao o 

nivel de incerteza do investimento. A taxa de actualizayao ajustada ao risco do projecto 

--e urn conceito bastante consistente e globalmente compreendido pelos responsaveis das 

empresas. 

Tal como referido por Myers (1977), a analise tradicional de investimento em 

activos reais baseada no conceito do VAL assume urn cenario estatico de fluxos de 

caixa esperados, em que nao sao consideradas as potenciais respostas das equipas de 

gestao das empresas as evoluyoes menos esperadas e potencialmente mais 

problematicas do mercado. Ou seja, a analise tradicional nao incorpora a capacidade das 

equipas de gestao para responderem de forma activa a situayoes de incerteza. 

Myers e Turnbull (1977) apresentaram tres fortes limitayoes na utiliza9ao da taxa de 
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actualiza<;ao ajustada ao risco: os erros estatfsticos na medida dos betas, a confusao na 

utiliza<;ao do beta da empresa e do projecto e, o mais importante, o ignorar das 

oportunidades de crescimento. 

Ja Hayes e Garvin (1982) criticaram as tecnicas tradicionais de actualizacyao, que 

consideram, implicitamente, a reversibilidade dos projectos de investimento, por 

conduzirem a enviesamentos sistematicos nas decisoes sobre novos investimentos. 

Ainda de acordo com Hayes e Garvin (1982), as tecnicas de actualizacyao podem 

levar a mas percep<;oes das incertezas e a falta de objectividade nas escolhas dos 

investimentos. Os gestores, numa atitude avessa ao risco, tendem a afastar-se de 

projectos de Iongo prazo, que poderiam resultar em importantes beneffcios para a 

em pre sa. 

Por seu lado, Hodder e Riggs (1985) real<;am que as tecnicas de FCA, tal como 

habitualmente aplicadas, estao sujeitas a tres importantes "arrnadilhas": em primeiro 

Iugar, o tratarnento dos efeitos da infla<;ao nos FCA e muitas vezes mal efectuado, 

sobretudo em projectos de Iongo prazo; em segundo Iugar, a utiliza<;ao de uma taxa de 

actualiza<;ao Unica na abordagem dos FCA e inadequada para englobar todos os perfis 

-de risco, especialmente nos casos em que o risco diminui nas fases mais avan<;adas do 

projecto; fmalmente, a terceira "arrnadilha", contomavel recorrendo a AOR, encontra-se 

associada ao facto de tais tecnicas ignorarem a flexibilidade de gestao, i.e., a capacidade 

dos gestores responderem, de forma activa, a novos acontecimentos, o que pode 

conduzir a uma redu<;ao significativa do risco dos projectos. 

Myers (1987) confirma igualmente 0 facto de OS metodos tradicionais de FCA 

apresentarem fortes limita<;oes na avalia<;ao de projectos com op<;oes estrategicas 

significativas, sugerindo a aplica<;ao da abordagem da avalia<;ao das op<;oes nestes 

projectos. 
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0 metodo do VAL apresenta, assim, imperfei~oes 6bvias na analise de projectos, 

cujo valor nao seja apenas fun~ao dos fluxos financeiros gerados directamente pelo 

investimento, tal como for possivel perspectiva-lo no momento da tomada de decisao, 

mas tambem do respectivo potencial de cria~ao de futuras oportunidades de 

crescimento. Constituem exemplos de tal tipo de projectos, os investimentos em 

investiga~ao e desenvolvimento, os processos de escolha de novas tecnologias e as 

decisoes relativas a instala~ao de novas explora~oes petroliferas. 

Nas situa~oes em que as oportunidades de investimento podem ser adiadas, o 

metodo do VAL tambem apresenta limita~oes. De facto, tal metodo considera, como ja 

referimos, as decisoes de investimento na forma agora ou nunca, nao tomando em 

considera~ao o valor associado a flexibilidade de esperar e observar, nem a 

possibilidade de alterar as decisoes de investimento planeadas a medida que a incerteza 

se dissipar com o tempo. 

Irreversibilidade 

Muitos projectos de investimento sao irreversiveis, i.e., uma vez efectuados sao total 

ou parcialmente irrecuperaveis. Se urna decisao de investimento irreversivel puder ser 

adiada, nova informa~ao pode, entretanto, surgir, susceptive! de afectar o interesse eo 

momento de concretiza~ao do investimento. Consequentemente, a gestao podera deixar 

cairo projecto inicial se, entretanto, as condi~oes de mercado se agravarem. 

A irreversibilidade e tradicionalmente associada a uma transi~ao para urn estado de 

menor valor ou de desvantagem. Este conceito tern as suas origens na literatura sobre a 

economia ambiental. No caso de investimentos, uma decisao irreversivel conduz a 

custos quase sempre irrecuperaveis, sem a possibilidade de se regressar a situa~ao 

inicial. Embora o regresso seja, por vezes, possivel, na maior parte dos casos, o retorno 

e apenas parcial e nonnalmente bastante oneroso. Deste modo, quando urn investimento 
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irreversivel e concretizado, a flexibilidade da gestao e similar ao exercicio de uma 

opc;ao de compra sobre urn activo real. 

Pindyck (1991) explica que a irreversibilidade existe nos casos em que o capital nao 

possa ser utilizado de forma produtiva e eficiente por diferentes empresas ou industrias. 

Por exemplo, os custos em marketing e publicidade sao, regra geral, especificos dos 

agentes econ6micos que neles incorrem e nao podem ser recuperados, i.e., por norma, as 

empresas que neles incorrem, nao conseguem transaccionar este investimentos junto dos 

outros players existentes no mercado. Do mesmo modo, nurn mercado competitivo, se 

urn investimento for visto como mau por uma empresa, e bern provavel que seja 

encarado da mesma forma por outras empresas. Assim, o investimento nao vale tanto 

quanto custou. 

Devido ao "lemon's problem" de Akerlof (1970), urn conjunto de investimentos que 

nao seja especifico de uma determinada industria ou empresa tende tambem a apresentar 

niveis elevados de irreversibilidade. Akerlof argumenta que, na presenc;a de diferenc;as 

de qualidade e incerteza, a "Lei de Gresham"1 e valida nurn outro formato, apresentando 

urn exemplo recorrendo ao mercado de viaturas usadas. 

Finalmente, a irreversibilidade pode surg1r devido a regulamentac;6es 

govemamentais ou a fronteiras geograficas. Dixit e Pindyck (1994) referem que o 

controlo do movimento de capitais pelos Govemos pode dificultar a liquidac;ao de 

determinados activos nurn determinado pais e a consequente reaplicac;ao dos fundos 

num outro pais. De igual modo, os custos de entrada e recrutamento podem ser de tal 

modo elevados que tomem o investimento em grande parte irreversivel. Assim, a maior 

parte dos investimentos sao irreversiveis ou, pelo menos, as respectivas componentes 

irreversiveis tendem a ser dominantes. 

1 A expressao "Lei de Gresham", de Sir Thomas Gresham (1519-1579), remonta a 1858, quando o 
economista britanico Henry Dunning Macleod a cria para denominar a tendencia de bad money retirar 
para fora de circula<;:ao good money. 
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Dixit e Pindyck (1994) alargam, ainda, a ideia de irreversibilidade as decis5es com 

que os individuos se confrontam na sua vida diaria. A escolha de urna carreira pode, por 

exemplo, ser urna importante decisao irreversivel: urna vez escolhida, podemos ser 

futuramente confrontados com o excesso de oferta, razao pela qual os autores sugerem a 

aquisic;ao de competencias mais flexiveis e alargadas na fase de formayao, quando ainda 

jovens, em vez de prosseguir com anos de estudo direccionados para urna tm.ica area. A 

instituic;ao que e o casamento e urna outra decisao que pode ser analisada do mesmo 

modo, uma vez que custa muito a dissolver, sendo a felicidade incerta. 

Op~ao de Espera 

De urn ponto de vista tecnico, e quase sempre possivel adiar, por algurn tempo, urn 

determinado investimento. Esta possibilidade traduz-se nurna margem de manobra 

acrescida para a equipa de gestao de qualquer empresa. Se, por urn lado, pode ser 

onerosa, no sentido em que pode conduzir, por exemplo, a perdas de quota de mercado, 

por outro, adiando o investimento, a empresa podeni adquirir mais informac;ao acerca do 

projecto, nomeadamente no que conceme as condic;oes de mercado (prec;o, procura, 

concorrencia ... ). 

Neste contexto, a regra do VAL e incorrecta porque considera como altemativa a 

decisao de investir hoje apenas a de nao investir nunca, quando a comparac;ao correcta 

seria investir hoje versus esperar e talvez ( dependendo do modo como as condic;oes de 

mercado evoluirem) investir, nurn momento nao pre-determinado. Por outras palavras, 

urna empresa possuidora de urna oportunidade de investimento detem urna opc;ao 

analoga a urna opc;ao de compra financeira, i.e., possui o direito, mas nao a obrigac;ao, 

de comprar urn activo ulteriormente, nurn momento a sua escolha. 

Quando a empresa concretiza urn investimento irreversivel abdica da possibilidade 

I" 
1 , de esperar por nova informac;ao susceptive! de afectar o interesse ou o timing do 

' ' 
~ ) 

~l 

I 



u 

[] 

n 
n 
n u 
r1 
( i u 

f' 
L 

n 

16 

investimento. 0 valor da op9ao perdida e urn custo de oportunidade que deve ser 

considerado como parte do custo total de investimento. 

Urn exemplo simples pode ajudar a clarificar estas ideias. Suponhamos que uma 

determinada empresa esta a considerar urn investimento de € 1 0 milhoes, capaz de 

gerar, de imediato, urn fluxo de caixa constituido por urn conjunto perpetuo de cash 

flows antecipados. Por hip6tese, logo no ano de investimento, o fluxo de caixa sera de 

€1 milhao, mas, no ano seguinte, dependendo das condi9oes de mercado, podera 

aurnentar para €1,5 milhoes ou diminuir para €0,5 milhoes, com igual probabilidade, 

permanecendo depois nestes niveis. Admitindo para o projecto urn custo de capital de 

10%, obtemos para oVAL do investimento imediato: 

"' 1 
VAL=-10 + L t 

t=O (1+0,1) 

= 1 

urn valor positivo, pelo que, raciocinando com base nos principios tradicionais de 

analise de investimentos, devemos avanyar como projecto. Sera? 

Suponhamos, agora, que esperamos urn ano. 86 investiremos se o fluxo de caixa 

aurnentar para €1,5 milhoes. Uma vez que a probabilidade de tal cenario e de 50%, 

nesse momento o VAL deste projecto e: 

VAL = 0, 5 [ -10 + :t 1, 5 t ] 

1+0,1 t=l (1+0,1) 

= 2,955. 

Esperando urn ano antes de tomar a decisao de investir, o VAL passa a €2,955 

milhoes, quando s6 era de €1 milhao investindo de imediato. Toma-se, assim, evidente 

que a op9ao de esperar se revela superior a op9ao de investir de imediato, apesar de o 

[ ~ VAL do investimento imediato ser positivo. A razao e simples: esperando, evitamos as 

I' consequencias de urn resultado desfavoravel. Se tivessemos investido hoje e os fluxos 
[ ' 

de caixa tivessem caido para €0,5 milhoes/ano, o VAL expost viria dado, em milhoes, 
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Por outras palavras, teriamos tornado uma rna decisao. Se, enquanto esperarmos os 

fluxos de caixa cairem para €0,5 milhoes, pura e simplesmente, nao investimos. 

0 valor da flexibilidade, associado a possibilidade de esperar, ao inves de decidir de 

imediato em termos de agora ou nunca, e simplesmente a diferenya entre os dois VAL 

calculados, i.e., 2, 955 -1 = 1, 955. Neste caso e diferentemente do que acontece com a 

oportunidade que apenas permite o investimento imediato, a empresa deveria estar 

disposta a pagar ate €1,955 milhoes adicionais pela oportunidade que permite diferir o 

investimento por urn ano. 

Sendo positivo o VAL associado ao investimento imediato, poderemos questionar-

nos acerca dos motivos que obstam a que a decisao 6ptima possa tambem ser tomada de 

imediato. 0 problema reside no facto de que o VAL em causa nao toma em linha de 

conta todos os custos inerentes ao investimento imediato. Considera apenas o 

investimento directo de € 1 0 milhoes, ignorando o custo de oportunidade associ ado ao 

facto de o investimento anular a opyao originalmente detida pela empresa de aguardar 

por mais informayao. Este custo de oportunidade e igual ao montante que se deixa de 

auferir mais tarde em resultado do facto de o investimento ser levado a cabo de imediato 

(i.e., iguala o valor actualizado correspondente ao respectivo exercicio 6ptimo, quando, 

ao inves de investir imediatamente, se espera). No nosso exemplo tal valor e de €2,955 

milhoes. Assim, o VAL associado ao investimento imediato, quando correctamente 

calculado, integrando o custo de oportunidade de perda da opyao, VALco, e negativo: 

VALCO = 1-2,955 = -1,955. 

Este exemplo simples e, porem, pouco realista, pois assume que toda a incerteza se 

dissipara ao fim de urn ano. Na verdade, tendera a existir sempre incerteza sobre os 
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fluxos de caixa, mormente provocada pelas altera~oes das condi~oes de mercado. 

Neste contexto, no processo de tomada de decisao, deveremos comparar o valor 

imediato do projecto com aquele que teria nurna situa~ao de investimento ulterior. Uma 

vez que a teoria tradicional, baseada no VAL, ignora esta compara~ao entre altemativas 

(que se excluem mutuamente ), a sua relevancia devera ser questionada. 

Uma outra forma de encarar a questao e recordar que a empresa investidora podera 

beneficiar aguardando por mais informa~ao, evitando assim o investimento quando este 

resultar nurna rentabilidade negativa. Se a empresa proceder cautelosamente, nao 

deixara de entrar em linha de conta com este custo de oportunidade. 

Baseado na teoria de avalia~ao de op~oes financeiras, Ross (1995) propoe que as 

decisoes de investimento mais importantes sejam tratadas como problemas de avalia~ao 

de op~oes (particularmente op~oes de compra), o que nos permite quantificar o valor 

associado a op~ao de espera. 

Black e Scholes (1973) e Merton (1973) desenvolveram a teoria para a avalia~ao de 

op~oes de compra europeias, cujos payoffs dependem dos valores dos activos 

subjacentes, o que permitiu a respectiva avalia~ao em ambiente de neutralidade face ao 

risco, formalizada, posteriormente, por Cox e Ross (1976), Constantinides (1978) e 

Harrison e Kreps (1979). 

Uma op~ao de compra financeira (call option) confere ao seu detentor o direito, mas 

nao a obriga~ao, de adquirir uma (ou varias) unidade (s) do activo subjacente por urn 

determinado pre~o, ate urna (ou, nurna) determinada data (ver Hull, 2003, para urna 

exposi~ao mais detalhada). De modo semelhante, urna oportunidade de investimento 

nurn activo real confere a entidade que a detem a possibilidade, mas nao a obriga~ao, de 

implementar urn determinado projecto de investimento. 

Enquanto que o valor de urna op~ao de compra financeira depende da evolu~ao 
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estocastica do preyo do activo financeiro que lhe esta subjacente, o valor de uma 

oportunidade de investimento real depende da evoluyao de factores ligados a economia 

real, como o prec;o de inputs e outputs, cujo comportamento e tambem aleat6rio. 

Em consonancia com a teoria de opc;oes financeiras, a maioria dos modelos de 

opc;oes reais assume que o fluxo de receitas do projecto de investimento segue uma 

evoluc;ao do tipo Movimento Oeometrico Browniano (MOB). 0 MOB e urn processo 

aleat6rio, continuo no tempo, em que a distribuic;ao de probabilidades dos valores 

futuros depende apenas do respectivo valor actual, cujos incrementos sao independentes 

e se encontram normalmente distribuidos, com variancia que cresce linearmente com o 

intervalo de tempo. 

As oportunidades de investimento em activos reais apresentam, frequentemente, 

[1 caracteristicas que as distinguem dos instrumentos financeiros derivados. No capitulo 

[ 
l seguinte, analisaremos alguma da literatura que aborda a forma como a AOR tern vindo 
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a ser desenvolvida e aplicada. 

2.1.2. Uma Nova Abordagem 

Como ja sabemos, em situac;oes de irreversibilidade, incerteza e chegada de nova 

informac;ao, existe urn valor positivo para a opc;ao de espera. Numerosos estudos sobre 

investimentos foram desenvolvidos como objectivo de determinar o momento 6ptimo 

de investimento de uma empresa e de quantificar o valor da opc;ao de espera, v.g. 

Brennan e Schwartz (1985), McDonald e Siegel (1986) e Wang (2002). 

Tomando por base Myers (1977) e Myers e Turnbull (1977), que consideram que as 

oportunidades de crescimento das empresas sao, na sua essencia, opc;oes de 

crescimento, podemos afrrmar que o valor de mercado de uma empresa e dado pela 

soma do valor actual dos activos tangiveis com o valor das opc;oes que correspondem ao 
~--

' , valor actualizado das respectivas oportunidades de crescimento. 
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Cukierman (1980) usou urna metodologia Bayesiana para examinar os moldes em 

que uma empresa neutra ao risco devera escolher, da melhor forma, um projecto de 

investimento em ambiente de incerteza, no pressuposto de poder dedicar algum tempo a 

recolha de informa<;ao. 0 autor demonstra que urn aurnento de incerteza atrasa o 

investimento, mesmo em situa<;ao de neutralidade face ao risco, urna vez que a empresa 

considera preferivel o adiamento do investimento ate que seja disponibilizada mais 

informa<;ao. Se a empresa puder diminuir o periodo de recolha da informa<;ao 

necessaria, por exemplo, comprando-a, podeni nao adiar a sua decisao. 

No pressuposto de investimentos irreversiveis e de afluxo constante de informa<;ao, 

Bemank:e (1983) apresenta uma explica<;ao para o caracter ciclico das flutua<;oes dos 

investimentos em ambiente de incerteza. De acordo com este autor, os investidores 

tomam as suas decisoes tendo como base a regra de maximiza<;ao do valor actualizado. 

Desde que a informa<;ao relevante para o projecto chegue a um ritmo constante, e 

sempre preferivel adiar a tomada de decisao. A decisao de investir s6 e tomada se a 

rentabilidade liquida esperada justificar a perda do valor da op<;ao. Bemank:e argumenta 

que a op<;ao e irrelevante, se apenas forem esperadas boas noticias. Por outras palavras, 

---o risco de-perda (downside risk) e a principal for<;a que comanda a decisao optima de 

investimento, nos casos em que for possivel aguardar. Daqui que sejam as noticias 

desfavoraveis a valorizarem a op<;ao, habitualmente denominada "principia das mas 

noticias dos investimentos irreversiveis". 

0 modelo de Bemanke sofre de insuficiencias identicas as do modelo de Cukierman 

(1980). Em situa<;oes de investimento em activos reais, como os projectos de 

investiga<;ao e desenvolvimento, nao e mantido urn fluxo constante de informa<;ao, 

chegando esta muitas vezes por "saltos", como se de um processo de Poisson se tratasse. 

A chegada de informa<;ao de forma regular pode levar o gestor a ser tentado a esperar 
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sempre por mais informa~ao, antes de tomar a decisao, desencorajando o investimento. 

Kester (1984) argumenta que as oportunidades de investimento sao anaJ.ogas a 

op~oes de compra sobre ac~oes; daqui a expressao opr;oes em activos reais. Baseado 

nesta 16gica, o valor dos investimentos estrategicos corresponde ao valor actual dos 

fluxos de caixa esperados, adicionado do valor de todas as oportunidades de 

crescimento potencial. Deste modo, urn projecto, ainda que com urn VAL negativo, 

pode ter valor, desde que os gestores possam adiar os investimentos, esperando por 

condi~oes mais favoniveis. Kester sugere que o risco do projecto tern uma influencia 

positiva na determina~ao do valor das op~oes de crescimento, desde que exista 

flexibilidade de gestao. Por outras palavras, mudando as condi~oes de mercado, as 

ac~oes do gestor podem conduzir ao aurnento da probabilidade de se vir a concretizar o 

potencial de subida, sem implicarem o aurnento da probabilidade de incorrer em perdas. 

Assim, quanto maior foro risco do projecto, maiores serao os beneficios resultantes da 

flexibilidade de gestao. 

Os primeiros artigos que aplicaram ao universo dos activos reais a teoria de 

avalia~ao das op~oes financeiras centraram a sua aten~ao em projectos cujo cash 

--outflow ocorria nurn Unico momento do tempo. McDonald e Siegel (1985) avaliaram 

urn projecto de investimento, assurnindo que o pre~o do output evoluia 

estocasticamente, encarando a possibilidade de abandonar a produ~ao quando esta nao 

fosse rentavel. Quase em paralelo, Brennan e Schwartz (1985) analisaram as decisoes de 

abertura, fecho e abandono da explora~ao de uma mina, considerando, para alem da 

evolu~ao estocastica para o pre~o dos outputs, a flexibilidade de gestao. 

Comparado com o modelo de Brennan e Schwartz (1985), McDonald e Siegel 

(1986) propoem urn modelo mais geral de avalia~ao do investimento com op~ao de 

espera, que tende a ser considerado como urn quadro de referenda no dominio das 
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op96es reais. 

Em McDonald e Siegel (1986) e examinado o modelo basico de op9oes reais em 

tempo continuo. Nele e abordado o momento 6ptimo do investimento num projecto com 

incerteza estocastica ao nivel do seu valor actual. Tanto neste ultimo trabalho, como na 

literatura subsequente, a incerteza e modelada por variaveis de estado, que seguem urn 

MGB. A regra de investimento 6ptimo apresentada por McDonald e Siegel (1986) e 

expressa por urn valor limite ou valor de fronteira ( valor-gatilho ), no espa9o de estados, 

tal que o investimento ocorre logo que a variavel de estado ultrapasse esse valor-gatilho 

pela primeira vez. McDonald e Siegel deduziram a expressao para o valor da op9ao de 

espera e mostraram que, para niveis razoaveis dos parfunetros do modelo, o valor-

gatilho 6ptimo para o investimento e cerca do dobro daquele que seria necessaria para 

justificar a decisao de investimento a partir de uma analise classica, baseada no criterio 

do VAL. Este modelo basico foi, depois, desenvolvido de varias formas. 

Embora McDonald e Siegel apresentem urn modelo explicativo para avaliar a op9ao 

de espera e a op9ao de encerramento, a sua analise tern algumas limita96es. Em 

primeiro Iugar, e de uma forma simplificada, o modelo assume que a op9ao de 

investimento- se mantem indefinidamente. Como sabemos, no mundo real, muitas 

oportunidades de investimento expiram ou tomam-se obsoletas a determinada altura. 

Para ser mais conforme com a realidade, o modelo permite a utiliza9ao de urn drift 

negativo e uma queda do valor do projecto para zero. Contudo, poderemos argumentar 

que, se o investimento for, por exemplo, numa patente com validade limitada no tempo 

ou num contrato de explora9ao com limite temporal pre-defmido, o tratamento nao e, 

obviamente, apropriado. Em segundo Iugar, a analise nao considera a possibilidade de 

investimentos faseados. Nem sempre estaremos em presen9a de investimentos 

efectuados de uma s6 vez, em que pretendemos maximizar o valor quando for possivel a 
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opc;ao de expansao ou contracc;ao. Em terceiro e ultimo lugar, o investimento e 

considerado como completamente irreversivel, embora, na pratica, alguns investimentos 

sejam, pelo menos, reversiveis em parte. Considere-se, a titulo de exemplo, o caso em 

que o projecto e accionado devido ao elevado prec;o do output e que, posteriormente, o 

prec;o regressa a urn nivel normal. Nestas condic;oes, poderao existir varias altemativas 

para a empresa. A analise ficara incompleta se nao forem considerados os efeitos das 

varias opc;oes reais em situac;ao de elevada dinfunica nos prec;os. 

Trigeorgis e Mason (1987) levaram mais longe urn modelo conceptual de opc;oes 

reais na avaliac;ao de projectos. De modo a tomarem mais intuitiva a sua interpretac;ao, 

os autores usaram a industria petrolifera como exemplo. Concluiram que a abordagem 

passiva do VAL nao consegue tratar, adequadamente, as caracteristicas de assimetria 

dos proveitos nem a incerteza que se encontra subjacente as oportunidades de 

investimento. 

Dixit (1989a) alarga o enquadramento conceptual de analise do problema do timing 

de investimento, notando que urn projecto que nao se afigure rentavel pode ser 

abandonado, suportando-se urn determinado custo (ver ainda Alvarez, 1999, para o 

--problema de abandono ). Urn exemplo e fomecido pela entrada e saida de urna empresa 

num novo mercado. Existem aqui dois problemas interligados de avaliac;ao de opc;oes, 

que devem ser resolvidos simultaneamente: a empresa que se encontra fora do mercado 

tern uma opc;ao de entrada (de investimento num projecto) e a empresa que se encontra 

em actividade no neg6cio tern uma opc;ao de saida (de abandono do projecto ). 

Dixit (1989b) analisa a decisao de entrada de urna empresa inactiva, bern como a 

decisao de saida por parte de uma empresa activa. 0 autor foca a sua atenc;ao 

especialmente no fen6meno de histerese, que se define como a impossibilidade de urn 

efeito ser recuperado quando a causa que lhe deu origem voltar a posic;ao inicial. 0 
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autor toma como exemplo a industria petrolifera. As empresas lan~am os projectos de 

explora~ao quando os pre~os de petr6leo atingem urn patamar suficiente elevado para a 

obten~ao de lucros. Contudo, o pre~o do petr6leo sofre frequentes flutua~oes. Quando o 

pre~o cai, toma-se impossivel a petrolifera anular o investimento. Dixit argurnenta que a 

causa natural para o efeito de histerese e a op~ao envolvida na decisao. A existencia das 

op~oes faz com que o valor 6ptimo de entrada seja superior ao valor-gatilho, dado pelo 

metodo do VAL, e o valor-gatilho 6ptimo de saida seja inferior ao valor-gatilho de 

saida dado pelo mesmo metodo. 

Dixit (1992) apresenta ainda o modo como o efeito de histerese influencia o timing 

de investimento ou do abandono de urn determinado projecto. 0 autor defende que a 

histerese tern origem em tres importantes caracteristicas inerentes a maioria dos 

investimentos, a saber: irreversibilidade, incerteza e possibilidade de espera. Estas tres 

caracteristicas, aconselham ao protelar da decisao de investimento, com vista a recolha 

de informa~ao adicional acerca das perspectivas futuras sobre o projecto. Contudo, as 

op~oes reais nem sempre sao beneficas para a empresa, urna vez que a histerese reduz o 

comprometimento da gestao com urn determinado projecto, podendo conduzir, por 

--€xemplo, a maiores perdas, devido ao adiamento de urna decisao de abandono. Por 

outras palavras, 0 fen6meno de histerese e potenciador do adiamento do investimento 

por parte de uma empresa nao activa, mas estimula a manutenc;ao do investimento por 

parte de uma empresa activa. 

0 investimento incremental em capacidade produtiva, numa perspectiva de opc;oes 

reais, foi, inicialmente, tratado por Pindyck (1988). Nessa altura, o autor demonstrou 

que a escolha 6ptima da capacidade deve ser feita no momento em que o valor actual 
f' 
l " dos fluxos de caixa esperados, de uma unidade marginal de capacidade, igualar o seu 

r, i custo total. Sublinha-se que, no custo total, deveni estar incluido o custo associado ao 
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exercicio da opc;ao de compra da referida unidade marginal. 

Bertola e Caballero (1994) incorporam no seu modelo a incerteza especifica da 

empresa e consideram o efeito da irreversibilidade na dinamica do investimento 

agregado de urn elevado nfunero de empresas. 

Dixit (1995) considera o efeito das economias de escala no aurnento do 

investimento e analisa as condic;oes 6ptimas para aurnentar a capacidade em saltos 

discretos e nao atraves de unidades incrementais. Alguma literatura relacionada com o 

que vimos descrevendo analisa tambem os custos de ajustamento, assumindo que o 

custo de mudanc;a do stock de capital depende da taxa de investimento. Abele Eberly 

(1994) apresentam urn modelo unificador com varios tipos de custos de ajustamento, 

que tambem incluem o efeito da irreversibilidade caracteristico da abordagem da AOR. 

Abel et al. (1996) reU.nem, nurn modelo simples de dois periodos, a abordagem dos 

custos de ajustamento e das opc;oes clarificando a sua relac;ao. 

Uma revisao abrangente da nova analise de investimentos e-nos dada na obra de 

Dixit e Pindyck (1994). Os autores centram a sua atenc;ao no comportamento de 

investimento 6ptimo, tomando por base os seguintes pressupostos: irreversibilidade do 

--investimento, existencia de incerteza e, ainda, a possibilidade de a empresa poder adiar 

o investimento sem incorrer em custos adicionais ou penalizac;oes. 

Para decisoes de entrada, envolvendo novos projectos ou a introdw;ao de novos 

produtos, os investimentos estao incluidos em opc;oes de compra, enquanto que, nas 

decisoes de saida, tais como a saida de determinados neg6cios, sao considerados como 

opc;oes de venda. As regras de decisao 6ptimas devem incorporar o valor das op<;oes 

reais em analise. 

Dixit e Pindyck enfatizam, ao Iongo do referido livro, a existencia de duas tecnicas 

altemativas para derivar a regra de investimento 6ptimo e o valor da oportunidade de 
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investimento. 0 metodo de amilise dos direitos contingentes e mais directamente 

baseado na teoria financeira, utiliza carteiras de reprodus:ao e assume a aus~ncia de 

oportunidades de arbitragem. Por outro lado, a metodologia de programas:ao dinamica 

considera uma determinada taxa de actualizas:ao, sendo formulada como urn problema 

de maximizas:ao do valor esperado dos fluxos de caixa descontados. 

Nurna abordagem de programas:ao dinamica, o timing de investimentos irreversiveis 

reconduz-se a urn problema de paragem optima. A tal respeito, podemos encontrar urna 

vasta literatura que analisa o problema do ponto de vista matematico, (vide, 0ksendal, 

2000). 

Concentrando-se na avalias:ao quantitativa da ops:ao, Trigeorgis (1995 e 1996) 

ocupa-se da questao chissica das finan9as: decisoes de investimento e consequente 

afecta9ao de recursos, tratando com igual ~nfase quer os fundamentos te6ricos quer as 

varias aplica9oes praticas. 

Em contrapartida, Copeland e Antikarov (200 1) fomecem exemplos praticos, no 

sentido de facilitar a compreensao e aplica9ao da teoria recorrendo a abordagem das 

grelhas discretas. 

A AOR tern vindo a ser aplicada na avalia9ao da flexibilidade de gestao associada a 
r 
! ~ activos reais. Alguns exemplos deste tipo de trabalhos sao fomecidos por Kulatilaka 

[ (1988), que considera a avalia9ao de sistemas de fabrico flexiveis; Triantis e Hodder 

(1990), que desenvolvem urna metodologia para avaliar urn sistema de produ9ao que 

possa ser reconvertido para produzir diferentes combina9oes de urn determinado 

L nUm.ero de componentes; e, novamente, Kulatilaka (1993), que avalia a flexibilidade de 

troca entre dois combustiveis utilizados nurna central a vapor. 

Muitas vezes, as oportunidades de investimento dao-nos a possibilidade de escolher 

nao apenas o timing, mas tambem a escala do projecto. Este aspecto e particularmente 

\' 
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relevante em determinados projectos, tais como a promoyao imobilhiria ou a produyao e 

transporte de energia. Dixit (1993) analisa a escolha entre projectos que se excluem 

mutuamente. Capozza e Li (1994) admitem que a escala do investimento seja uma 

variavellivre e estudam o timing 6ptimo, bern como a intensidade de desenvolvimento. 

Os artigos de Bar-Ilan eStrange (1999) e Dangl (1999) aprofundam a teoria. 

Subjacente a todos estes artigos encontra-se o pressuposto de que quanto maior for o 

nivel de incerteza, maior sera o valor da opyao de espera e, consequentemente, maior 

tera de ser o valor do projecto para justificar a concretizayao do investimento. 

Os investimentos em activos tangiveis sao, frequentemente, caracterizados por 

elevados desfasamentos temporais entre os momentos de lanyamento do projecto e de 

inicio da produyao. Majd e Pindyck (1987) admitem uma taxa maxima de 

desenvolvimento do projecto e permitem a paragem e a retoma, ate a sua conclusao. 

Pindyck (1993) considera uma situayao de incerteza tecnica quanto aos custos, que sera 

resolvida a medida que o investimento avanyar. Bar-Ilan eStrange (1998) consideram o 

periodo de execuyao como urn dado fixo e mostram que eventuais atrasos nao tern urn 

efeito real na decisao de investimento, desde que nao exista uma opyao de abandono 

----(com tal opyao, o efeito da incerteza no investimento pode ser diminuido ou mesmo 

anulado ). Alvarez e Keppo (2002) assumem que o desfasamento entre a concepyao e a 

execuyao do investimento esta directamente relacionado com o processo de receitas 

subjacente e mostram que esta circunstancia pode conduzir a multiplos niveis de preyos, 

em que aguardar e preferivel a investir. 

2.1.3. 0p£oes Multiplas e Interac£oes Competitivas 

Os projectos de investimento desenvolvem-se, quase sempre, em varias etapas. 

Constituem exemplos tipicos deste fen6meno os projectos de investigayao e 

desenvolvimento, a explorayao mineira e petrolifera e o desenvolvimento de projectos 
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imobiliarios. A conclusao de urna fase pode proporcionar a op<;ao de prosseguir com a 

fase seguinte. Assim, muitas oportunidades de investimento podem ser encaradas como 

op<;oes compostas. 

Bar-Ilan e Strange (1998) definem urn enquadramento conceptual composto por 

duas fases, que levam determinado tempo a completar. Neste contexto, mostram que a 

eventual existencia da possibilidade de suspender o projecto pode ser vantajosa para a 

concretiza<;ao do investimento explorat6rio. 

Weeds (1999) considera tambem urn modelo de investimento em duas fases. Na 

primeira, a empresa desenvolve projectos de investiga<;ao e desenvolvimento, de modo 

a obter urna patente. A segunda corresponde a entrada no mercado. A autora mostra que 

pode ser vantajoso suspender o projecto ap6s a primeira fase, o que resulta numa 

patente passiva. 0 modelo e muito semelhante ao de Bar-Ilan e Strange (1998). A 

principal caracteristica distintiva e a incerteza tecnol6gica durante o tempo necessario 

para concluir a primeira fase. 

Embora a maioria da literatura em op<;oes reais considere a incerteza nos pre<;os dos 

inputs e dos outputs, outras fontes de incerteza podem, obviamente, ocorrer. Ingersoll e 

Ross (1992) analisam a incerteza nas taxas de juro. Dixit (1989b), considera a incerteza 

das taxas de cfunbio. Grenadier e Weiss (1997), Farzin et al. (1998) e Murto (2003), por 

sua vez, tratam a incerteza em termos de progresso tecnol6gico. 

Dependendo da fonte de incerteza, outros processos, para alem do MGB, podem 

revelar-se mais adequados para a modelar. Veja-se, a titulo de exemplo, Cox e Ross 

(1976) para a avalia<;ao de op<;oes cujas fontes de risco sejam passiveis de ser 

consideradas como obedecendo a processos com saltos, ou Metcalf e Hassett (1995) 

para investimentos cujas fontes de incerteza sejam passiveis de ser representadas por 

processos com reversao a media. 
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A literatura ate aqui abordada concentra-se na identificayao e avaliayao de urna 

Un.ica op9ao real associada a urn determinado investimento. Conforme mencionado 

anteriormente, os modelos de Pindyck (1991) e Dixit (1992), polarizam os respectivos 

esforyos de investigayao apenas nas opyoes de espera e de abandono contidas num 

projecto de investimento discreto. Na realidade, as decisoes de investimento sao 

normalmente mais complexas, incorporando diferentes tipos de flexibilidade sob a 

forma de multiplas opyoes. 

Mason e Merton (1985), Myers (1987), Trigeorgis e Mason (1987), Trigeorgis 

(1988, 1991b, 1993b) e outros sugerem a abordagem da flexibilidade de gestao como 

urn conjunto de mUltiplas opyoes reais. 

Trigeorgis (1991a) afirma que a avaliayao separada de cada opyao e a adiyao de 

cada resultado individual podem ampliar o valor das opyoes devido a sua interacyao. 0 

autor mostra que o metodo multiplicativo binomial de Cox, Ross e Rubinstein (1979) 

se toma inadequado na avaliayao de opyoes reais mUltiplas para determinados valores 

dos parfunetros. 

Trigeorgis propoe urn metodo binomial, com transforma9ao logaritmica, usando o 

passeio aleat6rio discreto de Markov para aproximar o processo de difusao continuo. 0 

primeiro passo do procedimento de transformayao logaritmico, sugerido por Trigeorgis 

(1991a), consiste em tomar o logaritmo do valor do projecto, V, obtendo-se, assim, urna 

nova variavel X = log V, variavel esta independente e normalmente distribuida. A partir 

desta transformayao, igualamos a media e a variancia do processo discreto no tempo a 

media e variancia do MGB respectivo. 

0 resto do procedimento de transformayao logaritmico e similar ao modelo 

binomial de Cox Ross e Rubinstein (1979). Porem e com vista a identificayao do efeito 

interactivo de mUltiplas opyoes reais, teremos de proceder a ajustamentos que conduzam 
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a identifica9aO das multiplas OP95es reais no processo iterativo de tras para a frente. 

Trigeorgis (1991a) apresenta urn exemplo nurnerico com cinco diferentes opyoes 

( op9ao de mudan9a de uso, de expansao, de contracyao, de abandono e de diferimento) 

para explicar o ajustamento. Prosseguindo como efeito de interacyao das op9oes reais, 

Trigeorgis (1993a) conclui que a dimensao da interacyao depende, normalmente, do 

tipo, nivel de separa9ao, estado da op9ao e ordem das opyoes envolvidas. Utilizando o 

mesmo exemplo nurnerico de Trigeorgis, e generalizada a natureza das interac9oes entre 

as op9oes. 

Podem existir importantes implica9oes estrategicas para as empresas quando se 

encaram os investimentos como op9oes reais (Smit, 1996). A literatura que aborda a 

op9ao de diferimento sugere que, na ausencia de custos de oportunidade induzidos pela 

espera, a empresa devera aguardar ate que surja informa9ao favonivel, para exercer a 

op9ao antes da respectiva maturidade. 

A razao de ser deste procedimento prende-se com o facto de nao se correrem riscos 

de perda no periodo que antecede a concretiza9ao do projecto, durante o qual se pode 

continuar a explorar a estrategia "esperar e observar" para tomar a decisao optima. 

Porem, na realidade, urna empresa pode achar preferivel exercer a op9ao de investir 

mais cedo, a custa do sacrificio de algum valor associado a flexibilidade. 

A literatura tradicional em op9oes reais desenvolve o problema de investimento 

baseado em dois pressupostos: em primeiro Iugar, as oportunidades de investimento sao 

consideradas como exclusivas de urna determinada empresa; em segundo Iugar, o 

mercado desenvolve-se em competi9ao perfeita, assumindo cada uma das empresas urn 

papel de price-taker. 

Kester (1984) defende que, mesmo projectos com VAL negativo podem apresentar 

urn beneficio estrategico de Iongo prazo (em termos financeiros, o valor da op9ao de 
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compra out-of-the-money), ja que podem abrir as portas a novas oportunidades de 

investimento. Quando potenciais concorrentes tambem tern acesso as mesmas 

oportunidades de crescimento (por exemplo, a introdu«;ao de urn novo produto ), podera 

ser mais adequado, para a empresa, antecipar o exercicio da op«;ao de investimento. 

Em complemento a abordagem de Kester (1984), Luehrman (1998), Smite Ankum 

(1993) e Kulatilaka e Perotti (1998) investigaram, de modo quantitativo, as decisoes de 

investimento, abandonando aqueles dois pressupostos. 

Smite Ankum (1993) aplicaram a teoria de jogos ao modelo binomial, explorando o 

modo como as decisoes de investimento divergem em tres cenarios distintos: 

concorrencia perfeita, monop6lio e duop6lio. As suas conclusoes apontam no sentido de 

que, em concorrencia perfeita, o adiamento se traduz numa perda no valor esperado do 

projecto, devido a uma possivel entrada de antecipa«;ao competitiva. Por sua vez, em 

situa«;ao de monop6lio, o adiamento nao causa qualquer tipo de perda. Existe, assim, 

uma forte tendencia para investir mais cedo em ambiente competitivo e para adiar os 

investimentos em situa«;ao de monop6lio. Na situa«;ao de duop6lio, ficamos entre estas 

duas tendencias. 

Em ambiente de incerteza e se a coopera«;ao for possivel entre ambas as empresas, 

estas tern vantagem em adiar a concretiza«;ao do projecto. Se houver rivalidade no 

mercado e nao for possivel uma atitude cooperante, o investimento simultaneo e 

imediato por parte das duas empresas pode revelar-se nefasto. 

Luehrman (1998) defende que a implementa«;ao de uma estrategia envolve sempre a 

tomada de uma sequencia de decisoes - resultado de op«;oes adormecidas -, pelo que se 

toma fundamental desencadear investimentos estrategicos de modo a potenciar futuras 

oportunidades de crescimento. Ao acrescentar a competitividade ao seu modelo, o autor 

defende que a competi«;ao pode conduzir a uma redu«;ao no valor da op«;ao, sendo, 
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evidentemente, vantajoso desencadear a primeira ac~ao mais cedo que os concorrentes. 

Kulatilaka e Perotti (1998) defendem que, num mercado em concorrencia 

estrategica, o investimento confere uma elevada capacidade para tirar vantagem de 

futuras oportunidades de crescimento. Como resultado deste efeito competitivo, os 

proveitos sao, na generalidade, mais convexos do que no caso de nao investimento em 

op~oes de crescimento. 

2.1.4. Limitacoes da Analise de Opcoes Reais 

Como se disse, a AOR tern vindo, progressivamente, a ser proposta como urn meio 

para gerir a tomada de decisoes de investimento em ambiente de incerteza. Contudo, 

existem algumas preocupa~oes relacionadas com a aplicabilidade da teoria financeira de 

avalia~ao de op~oes a avalia~ao de op~oes reais. 

Urn dos principais pressupostos no modelo de Black e Scholes e o facto de o activo 

subjacente ser transaccionado, o que possibilita a constru~ao de carteiras de arbitragem 

e a consequente utiliz~ao da taxa de juro dos activos sem risco como taxa de 

actualiza~ao. No caso das op~oes reais, a maioria dos activos subjacentes em projectos 

de investimento nao e transaccionada no mercado, pelo que nao se toma possivel a 

constru~ao de carteiras de reprodu~ao necessarias a valida~ao da analise livre de 

arbitragem. 

Assim, a simples introdu~ao dos dados de activos reais na formula de Black e 

Scholes suscita, inevitavelmente, a questao da sua aplicabilidade. 0 problema e 

resolvido admitindo a existencia de mercados completos, o que se traduz na 

possibilidade de reproduzir os payoffs do activo em causa com urn determinado activo 

ou conjunto de activos transaccionados, com os quais aquele se encontre perfeitamente 

correlacionado. Com o pressuposto da existencia de mercados completos, seremos 

capazes de fazer a cobertura do risco (hedging) atraves da compra e venda de activos 
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financeiros. 

De modo a analisar, de urna forma estruturada, as variaveis nurn problema de 

avalia9ao de op9oes reais, Perlitz, Peske e Schrank (1999) propoem urn modelo que 

parte da identifica9ao do tipo de op9oes envolvidas para, depois, determinar a natureza 

das variaveis. 

As maiores criticas ao metodo das op9oes reais surgem a prop6sito da determina9ao 

e dos pressupostos sobre as variaveis. 0 pressuposto de existencia de urn mercado 

completo e determinante na avalia9ao te6rica de op9oes. Contudo, na aplica9ao pratica, 

encontram-se grandes dificuldades para descobrir o "activo gemeo" com os mesmos 

riscos que a opyao real em questao. Muitas vezes a escolha do activo gemeo e feita 

atraves da identificayao de empresas cotadas com projectos similares ao projecto em 

analise. Devemos, contudo, manter bern presente que o risco da empresa e diferente do 

risco do projecto, sendo, porem, bastante dificil isolar o risco do projecto da volatilidade 

da acyao, tal como apontado por Teisberg (1995). 

Uma outra dificuldade normalmente associada ao activo subjacente e a assun9ao de 

que o respectivo valor segue urn MGB, facto que permite que a sua variancia aurnente 

linearmente com o tempo. 0 MGB pode constituir urna op9ao sensata quando o objecto 

da modela9ao e o valor de activos financeiros, tais como ac9oes. Contudo, nao e 

necessariamente a melhor soluyao de modela9ao para todo o tipo de activos reais. 

Dixit e Pindyck (1994, pag.74) afmnam que " ... apesar de no curto prazo, o pre9o 

do petr6leo poder flutuar aleatoriamente, no Iongo prazo devera convergir para o 

respectivo custo marginal de produ9ao". Neste caso, a utiliza9ao de urn processo de 

reversao a media tendera a revelar-se mais apropriada. Assim, toma-se fundamental 

escolher o processo estocastico mais adequado a cada situa9ao na avalia9ao das op9oes 

rerus. 
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op~ao e muito sensivel a volatilidade daquele activo, os erros cometidos no calculo da 

sua volatilidade podem conduzir a erros significativos na avalia~ao da op~ao. 

Uma outra questao relacionada com a volatilidade reside no tratamento do risco 

como urn parfunetro ex6geno ou end6geno. Como sabemos, a teoria da avalia~ao de 

op~oes financeiras trata a incerteza do mercado como urn factor ex6geno. Nos 

investimentos em activos reais, tal podera nao ser o caso, urna vez que as empresas 

podem actuar sobre as incertezas no investimento atraves da gestao activa dos projectos. 

Kulatilaka e Wang (1996) identificam duas fontes de incerteza no seu modelo de 

avalia~ao de investimentos em infra-estruturas: risco tecnol6gico e risco de mercado. 

Ao identificarem as duas fontes de incerteza e ao trata-las de forma separada, os autores 

constatam que o valor do projecto pode aurnentar significativamente. 

Lint e Pennings (1998) e Doctor, Newton e Pearson (2001) levantam a questao da 

aplica~ao pnitica das op~oes reais, servindo-se como exemplo da identifica~ao de datas 

de maturidade de muitos projectos e do tipo de op~ao emjogo. 

Howell et al. (2001) abordam quatro tipos de erros na AOR: utilizar as op~oes reais 

quando nao o deveriamos fazer, construir mal o modelo, obter o modelo certo, mas 

introduzir dados que enviesam a solu~ao, e, finalmente, construir bern o modelo, mas 

calcular mal a solu~ao. 

De entre estes quatro erros, o primeiro relaciona-se com a questao da competi~ao no 

mercado. No que toea ao activo subjacente, o pressuposto fundamental e o de o seu 

pre~o seguir urn determinado processo estocastico. Este pressuposto nao se verifica caso 

o mercado seja urn monop6lio ou urn oligop6lio. Uma vez que, sendo reduzido o 

nfunero de empresas, estas podem influenciar as decisoes de pre~o, situa~ao em que o 
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pre<;o do activo subjacente deixa de ser completamente aleat6rio. 

Como vimos, Smit e Ankum (1993) analisaram diferentes estrategias de 

investimento em concorrencia perfeita, monop6lio e duop6lio, aplicando o modelo 

binomial e a teoria de jogos. Howell et al. (2001) sugerem que, nesta situa<;ao, a teoria 

de jogos podeni ser uma abordagem mais apropriada do que a abordagem classica de 

op<;5es reais. 

2.1.5. Observas:oes Finais 

Estudos empiricos mostram que, na avalia<;ao pratica de projectos de investimento, 

o metodo do VAL baseado no conceito de FCA continua a ser o mais frequentemente 

utilizado em finan<;as empresariais (neste sentido veja-se, por exemplo, Copeland e 

Antikarov, 2001, pag.56). Embora este metodo tenha as suas limita<;5es, a emergencia 

da AOR nao exclui o uso desta tecnica tradicional de avalia<;ao. Pelo contrario, a AOR 

nao s6 vern enriquecer as ferramentas habitualmente empregues na avalia<;ao de 

projectos, auxiliando os gestores a tomarem melhores decis5es, como vern contribuir 

para que a avalia<;ao de activos reais de urn significativo passo em frente, uma vez que 

permite tomar em devida conta a capacidade que as equipas de gestao possuem no 

sentido de alterarem as respectivas decis5es em fun<;ao dos ensinamentos colhidos ao 

Iongo do tempo. 

Por outro lado, a teoria de avalia<;ao de op<;oes financeiras veio dar urn precioso 

contributo na avalia<;ao desta flexibilidade, que vinha sendo ignorada na analise 

tradicional do VAL, permitindo, assim, quantificar a capacidade de adapta<;ao a novas e 

favoniveis oportunidades de investimento, ou a resposta a desenvolvimentos 

desfavoraveis, num ambiente dinamico. 

Tal como sugerido por Trigeorgis (1988, 1993b), muitas decisoes de investimento 

devem ser baseadas num novo criterio de VAL (VAL Alargado ), que incorpore, nao 
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apenas o VAL obtido directamente dos fluxos de caixa esperados quando se investe 

imediatamente (VAL Estatico ), mas tambem a componente de valor de flexibilidade 

associada as op~oes embutidas no projecto. Isto e: 

VAL AJargado = VAL Estatico + Flexibilidade, 

ou valor da op<;ao. A flexibilidade pode representar uma parte importante do valor do 

projecto. Deste modo, ignora-la conduz a subavalia<;ao dos investimentos e a perda de 

valor para os accionistas. Deveremos, contudo, ter presente que existem muitas 

diferen~as entre op~oes financeiras e op<;oes reais. Assim, alargar, de uma forma 

simplista, a aplica~ao das tecnicas de avalia<;ao de op~oes financeiras a avalia<;ao de 

activos reais pode conduzir a decisoes erradas. 

Ficou claro que a abordagem das op<;oes reais representa uma importante ferramenta 

de avalia~ao de investimentos que, embora seja ainda algo complexa para os 

utilizadores financeiros finais (gestores, consultores, estrategas ), tendera a ganhar maior 

relevancia no futuro dada a sua superioridade conceptual. 

Tal como anteriormente foi referido, os problemas de op<;oes reais vern sendo 

tratados em ambientes competitivos, embora a sua aplica~ao a uma variedade de 

estruturas de mercado seja relativamente limitada. De qualquer forma, em ambientes 

caracterizados por urn reduzido nfunero de empresas, toma-se importante incorporar 

reac~oes competitivas no modelo analitico. Trigeorgis (1999) e Howell et al. (2001) 

sugerem que se investigue de modo mais profundo incerteza e competi<;ao, recorrendo a 

intersec<;ao da abordagem das op<;oes reais com a teoria de jogos. Apresentamos, na 

sec~ao seguinte, uma visao geral dos modelos que incorporam estas mesmas 

interac~oes. 
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2.2. Revisao da Literatura em Op~oes e Jogos 

Temos assistido, nas Ultimas duas decadas, ao intensificar do ambiente competitivo 

em que as empresas desenvolvem a sua actividade. Se, por urn lado, o fim de alguns 

monop6lios estatais, em resultado de exigencias comunitarias ou de legislac;ao nacional, 

veio ampliar a competic;ao em mercados como o das telecomunicac;oes, energia e 

transportes, por outro, e eventualmente ao contrario do que se poderia esperar a primeira 

vista, a onda de fusoes e aquisic;oes ocorrida em variadissimos sectores (banca, 

distribuic;ao, ... ), parece ter tambem contribuido para o esmagamento das margens, urna 

vez que, tambem por imposic;oes legislativas, esta onda nao tern resultado em mercados 

monopolistas. 0 resultado imediato traduz-se no progressivo desaparecimento de 

mercados com urn s6 ou muitos fornecedores. Neste contexto, as empresas devem 

equacionar, aquando da tomada de decisoes de investimento, o comportamento dos seus 

competidores. 

Com o desenvolvimento das opc;oes rea1s, a investigac;ao te6rica e pnitica na 

avaliac;ao de projectos de investimento conheceu progressos significativos desde o final 

dos anos oitenta. A AOR permite avaliar a flexibilidade de gestao, mas tende a ignorar 

as interacc;oes competitivas entre os agentes, considerando, na maior parte das vezes, o 

comportamento de urna empresa como se estivesse s6 no mercado. 

A principal lacuna da AOR consiste em nao conseguir captar o valor estrategico da 

reacyao competitiva na avaliac;ao de projectos, facto que origina o aparecimento de urn 

vazio entre a teoria tradicional de financ;as empresariais e o planeamento estrategico, 

Myers (1987). 

De urn ponto de vista estrategico, nem sempre e aconselhavel diferir o investimento. 

Com efeito, esperar tambem se pode revelar desvantajoso, ja que a equipa de gestao 

pode, por exemplo, perder uma oportunidade, nurna situac;ao de first mover advantage, 
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ou incorrer em perdas de fluxos de caixa, pelo facto de o projecto nao entrar em 

operac;ao. Reduzindo a probabilidade de intrusao competitiva, investir pode resultar em 

maiores lucros para a empresa pioneira. Tais aspectos competitivos sao essenciais na 

tomada de decisoes de investimento, mas nao sao adequadamente apreendidos pelas 

ferramentas tradicionais de avaliac;ao de projectos. 

A teoria de opc;oes e jogos, resultante da integrac;ao da AOR com os principios da 

teoria de jogos, permite urna correcta avaliac;ao da flexibilidade nurna envolvente 

competitiva e interactiva, reduzindo o hiato entre as financ;as empresariais e o 

planeamento estrategico. Antes de existirem os modelos de opc;oes e jogos, as tentativas 

mais conhecidas para modelar o efeito da competic;ao devem-se a Kester (1984), que 

considerou urn periodo finito de maturidade de urna opc;ao real, com este timing a ser 

:func;ao da entrada de urn competidor que anula a opc;ao real da empresa; Trigeorgis 

(1986, 1991 b), em que o efeito de antecipac;ao por parte do competidor e modelado 

sobre a forma de "dividendos adicionais", que sao perdidos pelo facto de o detentor da 

opc;ao real nao a exercer; e tambem a Trigeorgis (1991b), em que a entrada aleat6ria do 

competidor e modelada com urn processo de Poisson, provocando urn salto negativo no 

valor do projecto. 

Nurn ambiente dinfunico, a adaptabilidade estrategica toma-se essencial para 

aproveitar as oportunidades de investimento favoniveis, ou para responder, de modo 

eficiente, a movimentos competitivos (Kester, 1984; Trigeorgis, 1991b e 1996; e Smite 

Ankum, 1993). Estes autores referem que a abordagem das decisoes de investimento 

atraves de modelos de avaliac;ao de opc;oes deve incorporar as possiveis interacc;oes 

estrategicas i.e., a estrutura competitiva do mercado. Num ambiente dinfunico e 

competitivo, o valor obtido nos investimentos estrategicos pode depender, de modo 

critico, da capacidade da empresa para se apropriar dos beneficios resultantes (Paxson e 
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Pinto, 2003). Pensar em termos de opyoes e jogos gera capacidades adicionais na 

empresa, que melhoram a adaptabilidade e o posicionamento estrategico (Pereira e 

Armada, 2004). Face ao interesse das empresas por esta area, e de esperar pelo futuro 

crescimento da aplicayao pnitica de modelos de opyoes e jogos (Nichols, 1994). 

Em materia de opyoes e jogos, a revisao de literatura a que procedemos encontra-se 

sistematizada nos seguintes moldes: em 2.2.1. enquadramos o tema das opyoes e jogos 

no ambiente competitivo de tomada de decisoes de investimento; em 2.2.2. revemos o 

estado actual dos modelos em opyoes e jogos; finalmente, em 2.2.3., apresentamos os 

comentarios finais. 

2.2.1. Investimento em Ambiente Competitivo 

Os modelos de analise de investimento que incorporam as interacyoes estrategicas 

recorrem a teoria de jogos. Na maioria destes modelos e utilizada a teoria de jogos nao 

cooperativa, urna vez que, na pratica e de urn modo geral, as empresas competem urnas 

com as outras, nao existindo grande disponibilidade para cooperar. 

A teoria de jogos e uma ferramenta fundamental para a analise competitiva, 

debruyando-se sobre questoes de vantagem estrategia e antecipayao, consistindo na 

abordagem atraves da qual as interacyoes entre jogadores podem ser estudadas e 

compreendidas. Em conjunto com a AOR, permite-nos chegar a conclusoes sobre o 

impacto da incerteza nas decisoes de investimento em ambiente competitivo. 

Existem basicamente quatro categorias de jogos: jogos estaticos e dinfunicos com 

informayao completa ou incompleta. 

Nurn jogo estatico, os jogadores agem em simultaneo e escolhem as suas estrategias 

entre urn conjunto de acyoes possiveis. Num cenario de informayao completa, os payoffs 

de cada jogador sao conhecidos por todos. Em termos matematicos, tal cenario e 

caracterizado por urn equilibrio de Nash (equilibrio em que nenhum dos jogadores pode 
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melhorar o seu payoff atraves da mudanva unilateral da sua posiyao ). 

Num cemirio estatico e informayao incompleta, os jogadores agem em simultaneo e 

cadajogador age em funvao das avaliavoes que faz acerca do payoff do adversario. 

Num jogo dinfunico num cenario de informayao completa, urn dos jogadores age 

primeiro; o segundo jogador observa e entao reage. Cada jogador realiza o seu payoff 

apos todos os jogadores terem completado as suas jogadas. Se a informayao for 

incompleta, cada jogador tern conhecimento exacto acerca dos seus payoffs, mas nao 

tern informayao acerca dos payoffs do adversario. Tal situayao e descrita como 

Bayesiana. Pode, por exemplo, ser o caso de cada jogador desconhecer os exactos 

custos de produyao e distribuivao do seu adversario. 

Num jogo dinfunico com informayao incompleta, temos aquilo que os teoricos dos 

jogos denominam de equilibrio perfeito Bayesiano. Cada jogador parte de pressupostos 

acerca dos payoffs e das possiveis acyoes futuras do competidor. Num determinado 

momento, cada jogador decide, sendo o proximo passo baseado em tais pressupostos. 

Os jogadores procuram aquilo que lhes parece ser a estrategia optima. Cada jogador 

realiza o seu payoff apos todos os outros terem completado as suas jogadas. 

Os jogos dinfunicos sao tradicionalmente resolvidos "de tras para a frente", i.e., 

admite-se que uma das empresas, o lider, ja efectuou o investimento, I. Face a esta 

situayao, identifica-se, de seguida, a decisao optima de entrada para o seguidor. Com 

base no resultado obtido para o seguidor, analisa-se posteriormente a situayao em que 

nenhuma empresa ainda investiu e defmem-se os valores de entrada para o lider, 

assumindo que o seguidor tera o comportamento optimo anteriormente identificado. 

Para uma introduyao mais detalhada a teoria de jogos, veja-se Fudenberg e Tirole 

(1991). 

A maioria dos trabalhos em opyoes e jogos consideram processos estocasticos para a 
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evoluyao do valor das oportunidades de investimento e recorrem a equayoes diferenciais 

parciais para a obtenyao do valor critico de investimento, assurnindo urn comportamento 

estocastico para os valores esperados. 

Urn dos primeiros modelos de opyoes reais a incorporar as interacyoes estrategicas 

foi o modelo de duop6lio de Smets (1991). Este modelo e tambem apresentado em Dixit 

e Pindyck (1994) e em Nielsen (1999). Tal como no modelo basico de opyoes reais, o 

fluxo de receitas do projecto de investimento segue urn MGB. Neste modelo, o fluxo 

actual de receitas de urna empresa depende da decisao de investimento da outra 

empresa. Nielsen prova que, devido a introduyaO de urna segunda empresa identica a 

primeira, 0 investimento inicial sera feito mais cedo. 

Outros modelos de opyoes reais em tempo continuo, tambem com interacyoes 

estrategicas, sao apresentados por Grenadier (1996), Baldursson (1998), Lambrecht e 

Perraudin (1996), Weeds (1999), Sparla (2001) e Huisman (2001). 

Grenadier modelou o desenvolvimento do mercado imobiliario. No modelo de 

Baldursson, as empresas podem ajustar, permanentemente, a sua capacidade, chegando

se as estrategias 6ptimas. Lambrecht e Perraudin consideram urn modelo com 

informayao incompleta, em que a rentabilidade do projecto de investimento da outra 

empresa nao e conhecida e so uma das empresas pode implementar o projecto. Weeds 

modela uma competiyao de pesquisa e desenvolvimento entre duas empresas, Spada 

estuda o tema das opyoes e jogos numa situayao de abandono, com aplicayao ao 

mercado electrico, enquanto Huisman aborda o tema da escolha de tecnologia em 

duop6lio. 

Ainda relacionados com a mesma materia, temos os artigos de Smit (1996), Smite 

Ankum (1993) e Kulatilaka e Perotti (1998). Uma das diferenyas fundamentais 

relativamente as contribuiyoes acima apresentadas reside no facto de, em vez de se 
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tratar de modelos continuos no tempo - em que a incerteza e incorporada atraves, por 

exemplo, de urn MGB -, serem utilizados modelos de arvores binomiais. 

2.2.2. Opcoes e Jogos 

Muitos dos mercados (reais) caracterizam-se por urn reduzido nfunero de 

competidores. Em ambiente de oligop6lio, e indispensavel analisar a interac~ao 

estrategica entre as empresas, o que obriga a recorrer a teoria de jogos. A combina~ao 

da analise da teoria de jogos com a metodologia das op~oes reais e actualmente uma 

area de crescente trabalho te6rico, como se pode observar em Sparla (200 1 ), Weeds 

(2002) e Murto (2003). 

0 primeiro livro sobre op~toes e jogos deve-se a Huisman (2001), abordando 

importantes modelos te6ricos em tempo continuo, sobretudo para aplica~toes no dominio 

da escolha de tecnologias. Antes, Grenadier (2000a) publicou uma valiosa colectanea 

dos artigos mais relevantes sobre op~oes e jogos. Urn novo contributo foi recentemente 

publicado por Smite Trigeorgis (2004), focado principalmente em modelos de op9oes e 

jogos em tempo discreto, numa abordagem acessivel, mas minuciosa, onde sao 

apresentados varios exemplos. 

Uma vez que a abordagem das op9oes reais ao investimento em ambiente de 

incerteza incide, principalmente, no timing do investimento, e natural que alguma teoria 

importante de suporte possa ser encontrada em trabalhos originalmente desenvolvidos 

na area de timing games, tais como em Reinganum (1981), Fudenberg et al. (1983), 

Gilbert e Harris (1984), Fudenberg e Tirole (1985, 1986) e Ghemawat e Nalebuff 

(1985). Ainda mais directamente relacionada com a tematica em analise encontra-se a 

literatura em stopping games, jogos estocasticos em que as estrategias dos jogadores sao 

stopping times (veja-se, por exemplo, Dutta e Rustichini, 1993). 

Geralmente, o valor da empresa tende a ser modelado em fun~tao de uma variavel de 
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estado ex6gena e do comportamento das empresas concorrentes, sendo a incerteza 

normalmente incorporada, na varilivel de estado, sobre a forma de urn MOB. 

Normalmente, as interacyoes estrategicas resultam num comportamento de antecipayao, 

em que o investimento por parte de uma das empresas desencoraja o investimento das 

outras, existindo, assim, um incentivo para agir primeiro. Este tipo de interacyao e 

tipico, por exemplo, de investimentos em novos mercados ou associados a aquisiyao de 

uma nova tecnologia. Sem concorrencia, o valor da opyao de adiamento das 

oportunidades de investimento sera positivo, mas uma acyao de antecipayao atenuara 

esse valor. 0 valor desta diminuiyao depende de varios factores, como, por exemplo, do 

grau de incerteza, do facto de a oportunidade de investimento ser exclusiva (i.e., apenas 

uma das empresas pode investir), de a informayao ser completa ou incompleta e de as 

empresas serem ou nao identicas. 

Existe, ainda, uma questao relacionada com a possibilidade de ocorrer um 

investimento simultaneo prejudicial, que surge, tal como demonstrado por Fudenberg e 

Tirole (1985), quando consideramos a analise em tempo continuo do equilibrio 

estrategico misto, em ambiente deterministico, como o limite da analise em tempo 

discreto. Na abordagem da questao, os autores propoem um conceito de espa9o 

estrategico alargado. Na literatura recente, em materia de opyoes reais, existem 

diferentes pontos de vista quanto ao modo mais adequado para tratar esta questao. A 

maioria dos artigos exclui as entradas simultaneas, atraves da identifica9ao de dois 

equilibrios simetricos, em que as empresas nao se distinguem nos papeis que lhes sao 

atribuidos, ou impondo mecanismos aleat6rios para a escolha de qual das empresas 

investe primeiro, no caso de tentarem investir na mesma altura (Dixit e Pindyck, 1994; 

Grenadier, 1996; Lambrecht, 1999; Boyer et al., 2001; Weeds, 2002; e Lambrecht e 

Perraudin, 2003). Ja Grenadier (2000b) e Huisman e Kort (1999, 2000) tomam em 
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considerayao equilibrios de estrategias mistas, que originam equilfbrios em que a 

entrada simultanea pode ocorrer com urna determinada probabilidade. 

Os contributos basicos para o desenvolvimento das op9eies e jogos tern subjacente 

urn cenario de apenas dois periodos. 

0 Modelo Simetrico de Duop6lio em Incerteza foi o primeiro modelo conhecido de 

opyoes e jogos, ficando a dever-se a Smets (1991). 0 modelo e simetrico no sentido em 

que as empresas sao identicas, o que nos sugere estrategias simetricas. Para alem da sua 

relevancia hist6rica, este modelo tern urna elevada importancia te6rica, ja que incorpora 

os fundamentos dos jogos estocasticos de antecipayao em tempo continuo, alem de 

assurnir urn alto significado pratico no duop61io, quando nao houver vantagem 

competitiva para urna das empresas. 

Smit e Ankurn (1993), tambem pioneiros na intersec9ao do conceito das opyoes 

reais com a teoria de jogos, avaliaram a opyao de diferimento de urn investimento, bern 

como a opyao de expansao nurn cenario de competi9ao perfeita, o que, por defi.niyao, 

implica informa9ao completa. Em termos gerais, os autores pesaram a op9ao de 

diferimento versus a op<;ao de investir ja, antecipando-se aos competidores, criando 

assim umajirst mover advantage, impedindo a sua entrada. Em particular, os autores 

investigaram o valor de adiamento da decisao de expansao de capacidade produtiva 

versus o risco de se perder uma oportunidade de receitas, no caso de a procura atingir 

urn nivel que nao pudesse ser satisfeita com a capacidade entao instalada. Smit e 

Ankurn (1993) modelaram a evolu<;ao da procura recorrendo a urna arvore binomial e 

ilustraram diferentes resultados e rentabilidades, em equilibrios perfeitos de sub-jogos 

decorrentes da extensao do jogo inicial. Estes resultados diferenciam-se em funyao das 

assimetrias das empresas e dos valores de investimento em relayao a incerteza do 

mercado. 
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Trigeorgis (1996) analisa o jogo de antecipa~ao, combinando-o com a abordagem da 

AOR. A ideia base consiste em incorporar o efeito da antecipac;ao no valor-gatilho, 

reduzindo-o pela adic;ao de urn valor positivo ao parametro do dividend yieltf. Este 

dividendo adicional pode ser interpretado como urn competitive yield, que e perdido 

pelo detentor da opc;ao real (por analogia com o dividendo perdido pelo detentor de uma 

opc;ao de compra sobre urna acc;ao que paga dividendos). No jogo oposto, war of 

attrition, e reduzido o dividend yield devido ao efeito extra de espera do jogo. 0 desafio 

consiste em saber como incorporar esta analise complexa na expressao do dividend 

yield. Trigeorgis desenvolve urna analise construindo arvores de decisao, chegando ao 

conjunto de estrategias de equilibria atraves da induc;ao regressiva e recorrendo a 

avaliac;ao binomial. Nas situac;oes de espera, o problema e analogo ao investimento em 

investigac;ao e desenvolvimento de urna empresa, que resulta num beneficia nao s6 para 

si como tambem para o seu concorrente. A analise e simplificada, pois nao considera a 

existencia de informac;ao incompleta, nao actualizando as probabilidades do outro 

jogador actuar, a partir da informac;ao revelada em cada movimento Gogada). ·· 

Kulatilaka e Perotti (1998) modelaram urn duop6lio em que, nurna primeira fase, 

urna das empresas pode concretizar urn investimento irreversivel, reduzindo, assim, 

custos de produc;ao, o que e interpretado como a concretizac;ao de uma opc;ao de 

crescimento. A incerteza quanto a procura do mercado e resolvida nurna segunda fase, 

em que as empresas competem por quantidades. Os autores analisaram o valor das 

opc;oes de crescimento em competic;ao imperfeita, defendendo que urn investimento 

nurna nova tecnologia, a entrada nurn novo mercado, a criac;ao de urna rede de 

distribuic;ao competitiva eo acesso directo aos clientes sao capacidades que fortalecem 

o posicionamento da empresa e facilitam o aproveitamento de futuras oportunidades de 

2 Este parfunetro tern uma forte influencia no valor-gatilho. 
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crescimento. A analise de Kulatilaka e Perotti sugere que, em competiyao imperfeita, 

com informayao assimetrica, o efeito da incerteza na atractividade do investimento se 

toma ambiguo devido a interacyao estrategica no mercado, dependendo largamente dos 

efeitos de antecipayao que a empresa acredita poderem ser atingidos. 

A natureza da informayao e decisiva para o comportamento dos jogadores na teoria 

de jogos e, consequentemente, tambem para a analise dos modelos de opyoes e jogos. 

Com informayao simetrica, o valor da opyao americana nao e alterado. Pelo contrario, 

em ambiente de informayao assimetrica, o valor da oportunidade de investimento iguala 

aquilo que em materia de OP!YOes financeiras e denominado OpflliO pseudo-barreira, i.e., 

a opyao e exercida apenas quando um determinado nivel ou quando uma barreira pre

determinada sao atingidos. A diferenya entre o valor-gatilho de exercicio nas duas 

opyoes corresponde ao custo de antecipayao que o jogador tera de suportar, tendo em 

conta a assimetria de informayao. Para um jogador que espera apenas uma pequena 

perda de quota de mercado se nao se antecipar, sera preferivel adiar a decisao de 

investimento, aguardando a elimina~ao de eventuais incertezas. Pelo contrario, se o 

valor de antecipayao for elevado, entao a empresa sera tentada a investir mais cedo, 

ainda que grande parte da incerteza permaneya por resolver no momento de exercicio da 

opyao. 0 valor critico de investimento sera diferente para cada um dos dois cenarios. 

Alguns dos modelos estao focados num projecto exclusivo tal que, quando uma das 

empresas investe, a oportunidade e totalmente perdida para as outras empresas. 

Lambrecht e Perraudin (2003) modelam um duop6lio em que ambas as empresas tern 

informayao incompleta, nomeadamente quanto ao custo de investimento dos seus 

opositores, concluindo que o timing de equilibria Bayesiano do investimento se 

encontra entre a dissipayao total dos ganhos e as situayoes de monop6lio. 

Murto (2003) considera uma situayao de oligop6lio com incerteza especifica da 
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empresa, com diferentes pressupostos quanto a informa«;ao que as empresas possuem 

umas das outras. Assumindo informa9ao completa e simetria dos jogadores, os ganhos 

sao totalmente dissipados, mas, na maior parte dos casos, a estrategia de investimento 

de equilibrio de cada empresa fica, igualmente, entre a situa9ao de monop6lio e o caso 

de dissipa9ao total daqueles. 

Tradicionalmente, as empresas desencadeiam ac9oes de antecipa9ao de modo a 

obterem vantagens sobre os seus concorrentes. Em muitos casos, tais ac9oes procuram 

evitar entradas de novos competidores nos seus mercados. Muitas destas ac9oes 

implicam investimentos irreversiveis, de dimensao apreciavel, como sao os exemplos da 

publicidade, investiga9ao e desenvolvimento e instala9ao de capacidades de produ9ao 

sobredimensionadas. 

Lambrecht e Perraudin (1996) analisam as implica9oes deste comportamento de 

antecipa9ao na avalia9ao e no timing de investimentos em activos reais, fomecendo uma 

teoria unificadora, em que a regra de investimento 6ptimo estara situada entre o valor 

definido pela metodologia tradicional de determina9ao do VAL e o valor definido pela 

AOR para a empresa monopolista, e que sera fun9ao da estrutura de custos dos 

competidores e do receio de antecipa9ao pelos concorrentes. A introdu9ao de 

informa9ao incompleta neste modelo mostra que as rentabilidades das empresas 

detentoras de op9oes reais sujeitas a possivel antecipa9ao por parte da concorrencia 

apresentam saltos. Os autores simplificam o problema considerando que, ap6s o 

exercicio da op9ao de investimento por parte da primeira empresa, o seguidor perde a 

oportunidade de investir (payo.ffnulo do seguidor). Lambrecht e Perraudin obtem uma 

solu9ao analitica para o valor-gatilho de investimento, introduzindo uma "hazard rate", 

redutora do valor-gatilho dado pela AOR (para a situa9ao de waiting game, op9ao fmita 

e payoff do seguidor baixo, mas diferente de zero, a solu9ao encontrada nao e valida). 
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Lambrecht (1999) considera urn investimento sequencia! em duas fases. A primeira 

fase corresponde ao investimento numa patente, que confere o direito exclusivo de 

prosseguir para a segunda fase. 0 modelo assume que as empresas tern informa~ao 

incompleta acerca da rentabilidade dos outros jogadores e analisa as condi~oes em que 

uma ''patente passiva" - isto e, investimento na patente, sem se prosseguir directamente 

para o seu desenvolvimento no mercado - ocorre no equilibrio Bayesiano. 

Os modelos de projectos de investimento nao exclusivos conduzem frequentemente 

a investimento sequencia! ou a modelos Uder-seguidor. A literatura confina-se a 

ambientes de duop6lio, embora a extensao a situa~oes de oligop6lio seja, na maioria dos 

casos, possivel. 

Numa amilise correcta, os papeis de lider e seguidor deverao ser determinados 

endogenamente. Dixit e Pindyck (1994) apresentam urn modelo simples, em que 

existem duas empresas, ainda nao activas, mas candidatas a exercer urna op~ao de 

entrada num mercado, cuja procura evolui de modo estocastico. Em equilibrio, uma das 

empresas entra no momento em que, para ambas, e indiferente assurnir a posi~ao de 

lider ou seguidor. Joaquin e Butler (1999) generalizam o modelo a situa~ao de custos 

assimetricos, o que conduz a entrada, em primeiro Iugar, da empresa com estrutura de 

custos mais baixa. Baba (2000) desenvolve uma aplica~ao de urn modelo similar ao 

mercado Japones de credito bancario. 

Alguns modelos preveem urn equilibrio com investimento simultaneo, para alem do 

investimento sequencia!. Neste caso existe, de facto, urn equilibrio especifico de Pareto, 

que predomina sobre os outros. A existencia de tal equilibrio exige que o modelo tenha 

algumas caracteristicas especificas, designadamente, que as empresas se encontrem 

inicialmente activas no mercado de modo a que o investimento, por parte do lider, tenha 

urn efeito directo negativo no seguidor. Este e, por exemplo, o caso da adop~ao de uma 
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nova tecnologia, que tern sido estudado, entre outros, por Reinganum (1981) e 

Fudenberg e Tirole (1985). 

Huisman e Kort (2000) analisam o problema do timing de investimento numa nova 

tecnologia, num ambiente de duop61io. Os autores alargaram o modelo de Fudenberg e 

Tirole, introduzindo a incerteza (variante estocastica). Sao identificados pelos autores 

tres possiveis tipos de equilibrio, concretamente: um primeiro de antecipa<;ao, com 

investimento sequencia!; um segundo, correspondente a investimento em simultaneo; 

fmalmente, num terceiro, ocorre um equilibrio de antecipa<;ao, no caso de a incerteza ser 

reduzida, e um investimento simultaneo com equilibrio dominante de Pareto, se a 

incerteza for elevada. A primeira diferen<;a do modelo de Huisman e Kort - quando 

comparado com Smets (1991) ou Dixit e Pindyck (1994)- reside no facto de as duas 

empresas ja se encontrarem activas no mercado, antes de se optar pela nova tecnologia. 

Como o modelo considera extemalidades negativas, a entrada de uma empresa afectara 

negativamente o fluxo de resultados da outra empresa. 0 investimento associado ao 

exercicio da opyao real e o mesmo para ambas as empresas. Huisman e Kort assumem 

que as empresas sao neutras ao risco, pelo que a taxa de actualizayao utilizada e a taxa 

de juro sem risco. Outro pressuposto do modelo e a existencia de first mover advantage. 

Em Huisman e Kort (2000), duas empresas inactivas competem, igualmente, pela 

adop<;ao de uma determinada tecnologia. De inicio, apenas uma tecnologia se encontra 

disponivel no mercado, admitindo-se, porem, que uma tecnologia mais avan<;ada possa 

emergir, num prazo desconhecido. Ambas as empresas apenas podem investir uma vez, 

sendo o custo de investimento constante ao longo do tempo. Huisman e Kort mostram 

que o tipo de equilibrio depende da expectativa relativamente ao aparecimento da nova 

tecnologia. A novidade da soluyao consiste num terceiro tipo de equilibrio, que surge 

para determinados valores dos parametros do modelo. Neste equilibrio, as empresas 
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investem sequencialmente, mas o seguidor fica numa posi«;ao mais confortavel que o 

lider. Em tal situa«;ao e no caso de a probabilidade de chegada da nova tecnologia ser 

elevada, ambas as empresas preferem que seja o concorrente a investir primeiro, 

transformando-se o jogo de antecipa«;ao (preemption game) numjogo de atrito (attrition 

game). 

Como e usual nos timing games, a solu«;ao sera obtida de tnis para a frente 

(backwards). Isto quer dizer que, em primeiro Iugar, temos de estimar o valor do 

seguidor (dado que o lider entrou antes) para, depois, obter o valor do lider, dado que 

este sabe que a entrada optima do seguidor pode vir a acontecer. E aqui considerado que 

qualquer das empresas se pode tomar lider ( os papeis nao sao definidos exogenamente ). 

No modelo de Nielsen (1999), os jogadores sao assimetricos e nao se encontram 

activos no mercado, sendo a assimetria modelada atraves da diferencia«;ao do custo de 

investimento das empresas. Este autor demonstra que, contrariamente ao argumentado 

pelos "monopolistas" - que defendem que a introdu«;ao de competi«;ao e redutora dos 

lucros futuros e proteladora de investimentos -, tal nao s6 nao e verdade em muitos 

casos, como nunca sucede no caso do modelo oligopolista de Dixit e Pindyck (1994), 

em que a competi«;ao no mercado diminui o valor da op«;ao de espera, pelo que as 

empresas em duop6lio investirao mais cedo que uma empresa monopolista. Nielsen 

alarga este resultado a situa«;oes em que os investimentos apresentam extemalidades 

positivas e tambem a outras em que a empresa monopolista tern mUltiplas oportunidades 

de investimento. 

Weeds (2002) apresenta urn modelo similar, mas, em vez da adop«;ao de uma 

tecnologia, a autora considera o investimento num projecto de investiga«;ao e 

desenvolvimento, em que o tempo para a fmaliza«;ao do projecto e aleat6rio. A primeira 

empresa, a ser bern sucedida na inova«;ao, obtem urn direito exclusivo do projecto. Dois 
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equilfbrios sao aqui possiveis: um investimento sequencia! de antecipayao em I&D, e 

urn investimento simultaneo, feito mais tarde, dependendo dos valores das variaveis em 

jogo. 0 interessante e q~, no segundo caso, 0 investimento nao cooperativo e feito 

mais tarde que o investimento cooperativo sequencia! 6ptimo, o que se deve ao facto de 

as empresas refrearem o investimento com receio de iniciarem uma corrida por uma 

patente. E de salientar que, em contraste, por exemplo, com os modelos de adopyao de 

uma nova tecnologia, a possibilidade de urn equilfbrio em investimento simultaneo nao 

resulta do facto de as duas empresas se encontrarem inicialmente activas no mercado, 

mas da circunstancia de a pr6pria antecipayao ser improvavel, devido ao facto de o 

tempo necessario para a obtenyao da patente ser fortemente aleat6rio, uma vez que a 

descoberta da patentee acidental e nao necessariamente determinada pela quantidade de 

recursos em jogo ou pelo tempo despendido no projecto, o risco de antecipayao e 

reduzido. De facto, a empresa seguidora podera ser relutante em iniciar urna corrida 

pela patentee diferir a decisao de investir. No entanto, podera vigiar constantemente o 

seu rival, para, mais tarde, regressar a corrida. Weeds compara a decisao a uma corrida 

de fundo, em que os corredores correm em pelotao durante a maior parte do percurso ate 

que, pouco antes do final, o potencial vencedor se destaca e vence a corrida. Tal 

comportamento corrobora a noyao de que, mesmo em cenarios competitivos com 

possibilidade de antecipayao, o valor da opyao de diferimento pode ser preservada. 

Grenadier (1996) desenvolveu, em tempo continuo, um modelo de opyoes e jogos 

em duop6lio aplicado ao timing de investimento no mercado imobiliario. 0 autor 

mostrou que o valor dos activos num determinado momento do tempo depende nao 

apenas dos niveis de procura e oferta que se verificam a data, mas tambem do volume 

de construyoes em curso. Esta "commited capacity" e o timing dos projectos em 

desenvolvimento, como e salientado, influenciam a decisao de todo o player da 
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industria em investir de imediato em projectos que demorarao alguns anos a concluir. 

Num determinado momento, a decisao de cada player entrar no mercado e envolver-se 

na construc;ao e influenciada pelos seus pressupostos e pela informac;ao acerca da 

dinfunica do mercado. Os prec;os futuros dos im6veis, pelo contrario, serao func;ao do 

nivel de perfeic;ao do mercado. Estes prec;os sao influenciados nao s6 pela oferta ja 

disponivel, mas tambem pelo timing de entrada no mercado de unidades futuras. 

Grenadier mostra tambem que o valor da opc;ao de espera fica out-of-money num 

ambiente competitivo. 0 principal contributo do estudo de Grenadier consiste em 

explicar as razoes da existencia de "ondas de sobreconstruc;ao", seguidas por periodos 

de oferta insuficiente no mercado imobiliario. Neste sector, quando existe procura nao 

satisfeita, o mercado atrai novas empresas, que avaliam e perspectivam os futuros 

prec;os de venda e os custos de construc;ao. Contudo, a entrada no mercado e mais 

influenciada pelos pressupostos quanto a real capacidade de construc;ao e aos futuros 

prec;os de equilfbrio. Uma vez que novos players estarao tentados a entrar no mercado, 

desde que se apercebam de que a procura nao e satisfeita, a industria como urn todo 

convergira para uma situac;ao de equilibrio. Para cada empresa, o valor do activo num 

determinado momento do tempo e dado pelo valor actual dos fluxos de caixa futuros ate 

a sua conclusao, deduzido do valor de eventuais perdas resultantes do aumento da oferta 

no mercado devido ao crescimento do ritmo de construc;oes e de futuras entradas e das 

despesas necessarias a conclusao da construc;ao. Devido a natureza competitiva da 

industria, o melhor que cada empresa pode fazer e investir quando esta equac;ao for 

nula. Este e, de facto, o maior contributo do estudo de Grenadier. Como o autor refere, 

investir antes ou depois deste ponto coloca a opc;ao out-of-money; a pressao competitiva 

destr6i o valor da opc;ao de espera. 0 modelo aponta o receio de antecipac;ao por parte 

de urn competidor para explicar o exercicio da opc;ao de expansao imobiliaria, num 
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am.biente de procura e pre<;os decrescentes. Grenadier considera o efeito dos prazos de 

constru<;ao (de seis meses a mais de cinco anos) no valor da op<;ao. 0 autor desenvolve 

urn equilibrio perfeito nurn subjogo com dois jogadores, encontrando urn par de 

estrategias simetricas markovianas. 0 exercicio 6ptimo da op<;ao de construir 

condiciona a estrategia utilizada pelo outro jogador. A analise da op<;ao de investimento 

sequencia! mostra que a volatilidade da procura reduz o tempo medio ate ao inicio do 

investimento. 

Boyer et al. (2001) abordam. o tema da capacidade de expansao conjunta em 

duop6lio. Em consonancia com os modelos de adop<;ao de tecnologias, tam.bem aqui 

pode ocorrer urn investimento simultaneo, mas apenas quando am.bas as empresas se 

encontram. inicialmente activas no mercado. Contudo, do ponto de vista da formula<;ao 

da dinfunica da industria, o modelo e limitado no senti do em que, em bora sej am 

consideradas diferentes capacidades iniciais para os jogadores, am.bas as empresas 

apenas podem expandir a sua capacidade de urna s6 vez. Murto (2003) considera a 

dinfunica total da industria ao admitir que cada empresa possa ter multiplas 

oportunidades de investimento nurn mercado cuja procura evolui de modo estocastico. 

Contudo, toma-se necessaria recorrer a analise nurnerica para estudar a dinfunica deste 

cenario, mais complexo. 

Mason e Weeds (200 I) consideram. a possibilidade de antecipa<;ao e extemalidades, 

assurnindo que o investimento simultaneo fomece urn fluxo de payoffs superior do que 

se agir como seguidor. Os autores assinalam. diferentes ineficiencias e estudam. o efeito 

que nelas provoca a incerteza: devido a antecipa<;ao (preemption), 0 lider investe 

demasiado cedo; devido a extemalidade positiva (ou negativa) do lider, o seguidor 

investe demasiado tarde ( ou cedo ); finalmente, devido a extemalidade positiva em cada 

urn dos jogadores, com investimento simultaneo, as empresas investem, 
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frequentemente, de modo sequencia!. 

Moretto (1996) introduz urna extemalidade positiva de rede na adopyao de 

tecnologia, assurnindo que e mais barata para o seguidor do que para o lfder. As 

empresas tern tambem informayao incompleta relativamente ao custo do investimento 

do concorrente. Podem acontecer equilibrios de adopyao simultaneos ou sequenciais, 

dependendo do valor dos parfunetros. 

Thijssen et al. (2001) analisam uma situayao na qual duas empresas inicialmente 

inactivas competem por nurna oportunidade de investimento. 0 modelo incorpora uma 

vantagem de Stackelberg para o lider e ainda excesso de informayao que podera resultar 

numa second mover advantage. Em determinados momentos, as empresas obtem 

informayao acerca da rentabilidade do projecto e calculam, entao, os valores-gatilho de 

investimento. Os autores mostram que tanto podera surgir urn jogo de antecipayao como 

urn jogo de desgaste, para parametrizayoes especificas do modelo, dependendo dos 

niveis dafirst and second mover advantages. 

Todas as referencias acima feitas analisam as decisoes de entrada, a aquisiyao de 

novas capacidades ou a adopyao de uma nova tecnologia. Fora deste contexto, a 

interacyao estrategica, nomeadamente no caso de abandono de urn activo, e analisada 

por Murto (2003). Sem interacyao estrategica, a decisao de saida e, conceptualmente, 

similar a de entrada; porem, tal interacyao induz uma diferenya profunda: enquanto a 

interacyao na entrada toma a forma de antecipayao (preemption), no caso de saida 

assume a forma de jogos de desgaste (war of attrition). Na literatura de economia 

industrial, tal cenario e abordado por Ghemawat e Nalebuff (1985), e Fudenberg e 

Tirole (1986). Murto (2003) mostra que a Unica caracteristica de equilibria para 

modelos deterministicos pode desaparecer se o nivel de incerteza for demasiado 

elevado. 
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Num outro artigo, Lambrecht (2001) aborda a interac~ao estrategica na decisao de 

saida, nurna perspectiva de op~oes reais. 0 autor foca a sua aten~ao no impacto do 

financiamento da divida nas decisoes de entrada e saida, mas obriga as estrategias a 

serem conjuntos ligados, o que garante urn equilibrio fulico. Sparla (2001) analisa, 

igualmente, a op~ao de saida nurn ambiente de duop61io, com urna aplica~ao pnitica ao 

sector electrico alemao. 

A literatura ate aqui revista trata, sobretudo, de projectos de investimento que se 

desenvolvem nurna s6 etapa. No entanto, tambem o investimento incremental tern sido 

estudado em oligop6lio. Williams (1993) desenvolveu urn modelo para mercados de 

promo~ao imobiliaria, em que existe urn nU!nero fixo de investidores identicos. Neste 

modelo, o equilibrio perfeito de Markov e caracterizado por urn valor-gatilho de 

rendimento resultante dos activos desenvolvidos, acima do qual todos os investidores 

desenvolvem os activos a urna taxa maxima e abaixo do qual todos os promotores se 

mantem na expectativa ( esperam). 

Uma analise mais geral e-nos dada por Baldursson (1998), em que existe urn 

nU!nero fixo de empresas que pode instalar e encerrar capacidade de produ~ao, a urn 

determinado custo. 0 autor usa a tecnica de urn planeador social ficticio, em que o 

problema de encontrar o equilibrio de Nash e convertido na maximiza~ao de urna 

fun~ao objectivo artificial. Contudo, a tecnica requer urna fun~ao de procura linear 

inversa. :E demonstrado que, qualitativamente, o processo de pre~os sera similar em 

oligop6lio e em equilibrio competitive, nao obstante existirem rendimentos positivos no 

oligop6lio. E igualmente demonstrado que capacidades iniciais distintas convergem 

urna para a outra, mas que tal processo podera ser moroso. 

Murto (2003) tambem considera o investimento incremental no oligop6lio em 

ambiente de incerteza. Contudo, a metodologia usada e, de certa forma, diferente da 
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usada pelos autores acima referenciados. Trata-se de urn modelo em tempo discreto, 

tendo como suporte a teoria de jogos dinfunicos (ver Basar e Olsder, 1995, para urn 

tratamento em maior profundidade, e Haurie et a/., 1990, para a estrutura de informa9~0 

adoptada em Murto, 2003). A interac9ao estrategica surge a dois niveis: nas estrategias 

de output, dadas determinadas capacidades de output fixas, e em investimentos 

irreversiveis em novas capacidades. 0 modelo e resolvido numericamente, recorrendo a 

desigualdade variacional e a formula9ao de problemas complementares mistos. 

2.2.3. Observacoes Finais 

A teoria das fman9as empresariais e, mais concretamente, a analise de investimentos 

registaram urn rapido e frutuoso desenvolvimento nos ultimos trinta anos. A maioria 

destas novas ferramentas e conhecimentos praticos resultou do aprofundamento de duas 

teorias. Em primeiro Iugar, da teoria de avalia9ao de op9oes e da abordagem dos direitos 

contingentes, desenvolvida nos artigos de Black & Scholes (1973) e Merton (1973); em 

segundo Iugar, da aplica9ao, no inicio dos anos setenta, dos conceitos da teoria de jogos 

aos problemas das fman9as empresariais, sobretudo ao nivel da informar;iio assimetrica 

entre agente e principal em artigos como os de Ross (1977), Leland e Pyle (1977), 

Bhattacharya (1979) e Myers e Majluf(1984). 

Em situac;oes de aloca9ao de capital, tais como investimentos em projectos 

envolvendo activos reais, as primeiras aplica9oes de pricing de opc;oes deram origem a 

uma revolur;iio denominada por Myers (1977) de "op96es reais". 0 desenvolvimento de 

modelos com aplica9oes praticas a gestao iniciou-se, como vimos, com os trabalhos de 

Kester (1984), Brennan e Schwartz (1985), McDonald e Siegel (1986) e Paddock, 

Siegel e Smith (1988). 

A AOR permite, como pusemos em evidencia, uma abordagem proactiva nas 

decisoes de investimento em condi9oes de incerteza, real9ando o valor da :flexibilidade 
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da gestao neste ambiente. 

Nos Ultimos anos, a literatura em materia de opyoes reais melhorou, 

consideravelmente, o nosso entendimento sobre a tomada de decisoes de investimento 

em ambiente de incerteza. Contudo, o problema do investimento sob incerteza e sob 

competiyao exigia uma abordagem mais rigorosa, dado o facto de a maioria dos 

modelos apresentados nao tomar em considerayao os aspectos competitivos e as 

interacyoes estrategicas entre OS intervenientes, 0 que se traduzia numa seria limitayaO a 

modelayao da tomada de decisoes numa determinada industria. 

A necessidade te6rica e pnitica de modelos de opyoes rerus, considerando as 

interacyoes estrategicas entre empresas - v.g. o exercicio da opyao por parte de urn 

player como modificador do valor das opyoes reais dos outros players - levou a 

introdw;ao, no inicio dos anos 90, dos conceitos da teoria de jogos aplicada a modelos 

com interacyao estrategica e, consequentemente, ao nascimento da literatura sobre 

opyoes e jogos continuos no tempo3
- enquanto intersecyao da AOR com a teoria de 

jogos- com a dissertayao de Smets, depois de urn working paper em 19914
• Quanto as 

opyoes e jogos em tempo discreto, iniciaram-se com Smit e Ankum (1993), a que se 

seguiram os contributos de Smite Trigeorgis (1993). 

A teoria de jogos e uma ferramenta bern implantada nas organizayoes industriais e 

na modela9ao de concorrencia imperfeita. Contudo, esta teoria em si mesma ignora os 

avanyos da teoria financeira ao nivel do risco-rentabilidade e do valor da flexibilidade 

de gestao em ambiente de incerteza. A teoria de jogos e a avalia9ao de op9oes 

financeiras sao, assim, abordagens complementares, fomecendo, em conjunto, uma 

ferramenta com elevadas potencialidades para aplicayao no mundo real. 

3 A expressao "option games" surgiu pela primeira vez ein Lambrecht e Perraudin (1994). 
4 Este modelo foi apresentado no influente trabalho sobre opcoes reais publicado por Dixit e Pindyck 
(1994). Os autores incluiram no seu estudo o novo modelo de opcoes e jogos de Smets (1991). 0 preco a 
pagar foram dois pequenos erros apontados por Huisman e Kort (1999). 
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Acerca da combina<;ao da teoria de avalia<;ao de op<;oes e da teoria de jogos, Ziegler 

(1999) escreveu: " [ ] ... game theory analysis of options in effect replaces the 

maximization of expected utility encountered in classical game theory models with the 

maximization of the value of an option [ ... ] option-pricing approach has the advantage 

that it automatically takes the time value of money and the price of risk into account". 

Embora tenhamos assistido a urn aumento consideravel de artigos nos ultimos anos, 

a intersec<;ao da AOR com a teoria de jogos apresenta ainda urn elevado potencial de 

desenvolvimento. 

2.3. Sintese 

Neste capitulo, procedemos ao enquadramento do tema em estudo na literatura 

publicada delimitando-lhe, assim, os contomos. Inicialmente e a prop6sito da literatura 

em op<;oes reais, sublinhamos, tambem, as limita<;oes da abordagem classica do VAL, 

bern patentes quando a gestao tern flexibilidade para alterar as decisoes planeadas a 

medida que a incerteza se dissipa com o decurso do tempo, e bern assim a metodologia 

de avalia<;ao de op<;oes, que permite quantificar o valor de urna gestao activa. Fomos, 

assim, conduzidos a introdu<;ao de urn criterio de VAL expandido, que incorpora nao s6 

o valor esperado dos fluxos de caixa resultantes do investimento imediato, mas tambem 

o valor da flexibilidade do projecto. Na segunda parte do capitulo procedemos a revisao 

de literatura em op<;oes e jogos, teoria resultante da intersec<;ao das op<;oes reais com os 

contributes da teoria de jogos. 

Por outro lado, o trabalho de revisao da literatura que efectuamos permitiu 

identificar os modelos de referenda, em tempo continuo, quer ao nivel da AOR quer no 

plano da teoria de op<;oes e jogos em duop6lio, modelos que constituem o suporte 

fundamental do nosso trabalho. 
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0 proximo capitulo sera dedicado a apresentay~o. com algumas extensoes, dos 

modelos de referenda em opyoes reais, que h~o-de constituir urn dos pilares para a 

formula~t~o. no capitulo 4, de urn novo modelo de opyoes e jogos. 
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3. Modelos de Op~oes Reais 

Como se disse, a revisao de literatura efectuada no capitulo anterior, sobre op~5es 

reais, permitiu identificar o modelo-base e alguns dos seus desenvolvimentos, que vao 

ser objecto de analise detalhada no presente capitulo e que constituirao urn dos suportes 

para o desenvolvimento ulterior do nosso modelo de duop61io. Este capitulo encontra-se 

organizado em quatro sec~5es. 

Na primeira sec~ao, introduzimos o modelo-base de op~5es reais formulado 

inicialmente por McDonald e Siegel (1986), hem como uma extensao deste modelo, 

apresentada em Dixit e Pindyck (1994), em que e tratada a possibilidade de o valor do 

projecto seguir urna evolu~ao resultante da combina~ao de um MOB com urn processo 

de Poisson. 

Nurna segunda sec~ao expomos, pela sua relevancia enquanto contraponto ao 

modelo-base, o trabalho de M01ler e Thorsen (2005) em que e tratada a existencia de 

multiplas oportunidades de investimento. Procederemos, ainda, a urna compara~ao entre 

os resultados obtidos para a regra optima de investimento, no caso de op~oes multiplas, 

com a mesma regra defmida pelo modelo-base e ainda com a sugerida pela aplica~ao do 

criterio tradicional, baseado no VAL. 

Na terceira sec~ao, revemos o modelo desenvolvido por Dupuis e Wang (2002), em 

que sao apresentadas as implica~oes induzidas, em termos das op~5es reais, por um 

enquadramento em que multiplas e sucessivas oportunidades de investimento, 

sucessivamente disponibilizadas, nao possam ser exploradas em qualquer momento, 

encontrando-se antes dependentes da ocorrencia de um processo de Poisson, i.e., a 

empresa passa a poder concretizar a sua op~ao de investimento apenas em momentos 

determinados estocasticamente. 

Concluimos, na quarta sec~ao, com urna sintese do capitulo. 
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3.1. Modelo-Base de Op~oes Reais 

Nesta sec9ao, analisaremos projectos de investimento em ambiente de incerteza com 

duas importantes caracteristicas: irreversibilidade e possibilidade de serem adiados, na 

expectativa de acesso futuro a novas informa9oes sobre pre9os, custos e (ou) outras 

condi9oes de mercado. A possibilidade de adiar urn investimento irreversivel pode 

afectar profundamente a decisao de investir, conduzindo mesmo a eventualidade de que 

possa ser racionalmente infringida a regra tradicional assente no conceito de VAL, que, 

como vimos, nao entra em linha de conta com o custo de oportunidade associado ao 

facto de abdicarmos da op9ao de esperar por nova informa9ao. Este custo de 

oportunidade deve ser considerado como parte do custo total de investimento. Apoiados 

em McDonald e Siegel (1986) e em Dixit e Pindyck (1994), iremos examinar este custo 

e as respectivas implica9oes na decisao de investimento. 

0 problema central na analise de opyoes reais consiste em determinar o melhor 

momento para suportar urn custo irreversivel, /, por contrapartida de urn projecto cujo 

valor e V, que segue urn MGB do tipo: 

dV = ,uVdt+crVdz, 

em que J.l e a constante que integra o drift, ,uV, cr a volatilidade e dz(t) representa 

incrementos de Wiener, independentes e uniformemente distribuidos de acordo com 

uma distribui9ao normal, com media zero e variancia dt. 

A equa9ao anterior implica que o valor actual de V seja conhecido, apresentando os 

seus futuros valores distribui9ao lognormal, com variancia linearmente crescente no 

tempo. 0 fluxo continuo de informa9ao com impacto econ6mico conduz a altera9oes 

constantes em V, subsistindo incerteza quanto ao seu valor futuro. 

A oportunidade de investimento e equivalente a uma op9ao de compra perpetua, i.e., 

o direito de comprar o projecto pelo montante I. A decisao de investir pode, assim, ser 
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comparada a decisao de escolha do momento de exercfcio dessa opy~o, passando o 

problema a consistir na avaliayao de urna opyao que pode ser resolvido mediante a 

utilizayao de tecnicas de programayao dinamica. 

A regra tradicional, assente no conceito de VAL, diz-nos que devemos investir 

desde que V > I. Porem, como McDonald e Siegel (1986) demonstram, em boa parte 

dos casos, esta e urna condiyao necessaria, mas nao suficiente. Uma vez que os valores 

futuros de V sao desconhecidos, existe urn custo de oportunidade associado ao 

investimento imediato. Assim sendo, a regra optima de investimento consiste em 

investir quando V for igual ou superior a urn valor critico v;; , valor-gatilho, que exceda 

claramente I. 

Como veremos adiante, este valor critico podeni, em algumas situayoes, ser duas ou 

tres vezes superior a I. No presente trabalho identificar-se-a a regra optima de 

investimento, ou seJa, o valor critico v;;, recorrendo a tecnicas de programayao 

dinfunica. 

Designando o valor da oportunidade de investimento, i.e., o valor da opyao de 

investir no instante t, por F(V) = V(t)- I, o que se pretende e maximizar o seu valor 

actual esperado: 

F(V) =maxE[(V(T) -I) e·PT], 

em que E traduz o valor esperado, T o instante em que o investimento sera feito, p a 

taxa de actualizayao ajustada ao nivel de risco do investimento, com a maximizayao a 

ser obtida seguindo Vurn MGB. 

Para que o problema tenha solw;ao e necessario que f-l < p, ja que, em caso 

contrario, crescendo o valor do activo a taxa f-l e sendo o respectivo valor actualizado a 

taxa p o valor da opyao nao teria limite - cresceria sistematicamente a medida que fosse 

incrementado T. Neste caso, continuar a esperar seria sempre a melhor escolha e a 
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solu<;ao optima nunca seria encontrada. Consideraremos assim 8 = p-p, i.e. 8 > 0. 

Embora estejamos interessados em avaliar o modo como a incerteza afecta as 

decisoes de investimento, iremos come<;ar por analisar a situa<;ao em que a = 0 e 

verificar que, mesmo assim, existe urn valor de espera. Se a= 0, entao V(t) = Va e"'' e 

Va = V(O). Dado urn determinado valor Corrente de v (que nao indexaremos port de 

modo a aligeirar o texto ), o valor da oportunidade de investimento, considerando que 

investimos num certo instante T, e dado por: 

(3.1.1) 

Se p-.::;, 0, V(t) permaneceni constante (caso p = 0) ou decresceni ao longo do 

tempo ( caso p < 0), pelo que sera 6ptimo investir de imediato se V > I, e nunca investir 

em caso contnirio; nesta situa<;ao, F(V) =max [V-I, 0] . 

Altemativamente, se 0 < p < p , entao F(V) > 0, mesmo se, no momento actual, 

V < I, ja que V podeni vir a exceder I. 

Ainda que V seja superior a I, podera ser preferivel esperar em vez de investir, o que 

poderemos constatar derivando F(V) em ordem a T: 

dF(V) ( ) v -(p-p)T I -p T 0 -""'---=--=- p-p e +p e = 
dT 

(3.1.2) 

r* = max{_!_ log [ pi ] , o} . 
Jl (p- p)V 

(3.1.3) 

Se V nao for muito superior a I, teremos r* > 0. 0 motivo para adiar o investimento 

prende-se, neste caso, com o facto de o custo do investimento, I, ser actualizado 

mediante a utiliza<;ao do factor e-pT, enquanto que o valor dos fluxos de caixa 

operacionais associados ao investimento, V, ser actualizado mediante a utiliza<;ao do 
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factor e-(p-p)T. Vejamos para que valores de v sera preferfvel investir de imediato. 

Fazendo r• = 0 em (3.1.3), obtemos: 

pelo que investiremos no instante zero sempre que V(O) > v,;, que corresponde ao nosso 

valor critico, para o qual e indiferente investir agora ou adiar. Calculemos, entilo, o 

valor critico v,; para urn instante qualquer t e nao apenas para t = 0 . Recuperando 

(3.1.2), obtemos: 

v.•_ -pt p I 
b -e . 

(p- p) 

Vemos que, quando t = 0 , a expressao de vb• se reduz ao valor critico encontrado 

anteriormente. Para obtermos a soluc;ao para F(V), vamos agora substituir e111
, tal como 

e dado pela equac;ao (3.1.2), na equac;ao (3.1.1), obtendo-se: 

F(V)= 
( 

Ip J((p-p)VJ ~ 
(p-p) pi 

V-I se V > v,•. 

3.1.1. Formulacao do Modelo-Base 

Voltemos agora ao caso mais geral em que u > 0 . 0 problema consiste em 

determinar em que instante sera 6ptimo investir I para obter urn activo de valor V. Sera 

resolvido identificando o valor critico, v,• a partir do qual sera 6ptimo investir. 

Abordaremos o problema nurn quadro de programac;ao dinfunica, recorrendo a equac;ao 

de Bellman (tambem denominada de equac;ao fundamental da programac;ao dinfunica): 

p F(x,t) = max{;r(x,u,t) +]_E[dFJL. 
u dt ~ 

(3.1.4) 
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Nesta equa9ao ;r(x,u,t) representa o fluxo de resultados, x e a variavel de estado 

que caracteriza a situa9ao actual do projecto e u representa as variaveis de controlo que 

simbolizam em cada instante, t, as altemati~as a disposi9ao da empresa. 

A resolu9ao de urn problema de optimiza9ao recorrendo a programa~ao dinfunica 

conduz a decomposi9ao do mesmo numa sequencia de problemas isolados, ligados entre 

si por via recursiva. Urn problema e susceptive! de ser abordado via programayao 

dinfunica se for decomponivel em etapas de decisao distintas, ca~o em cada decisao seja 

possivel definir o estado da solu9ao e, ainda, se em cada etapa for possivel decidir, para 

cada estado, qual o melhor estado da etapa seguinte para a solu9ao do problema. Os 

problemas de programa~ao dinfunica sao, em regra, resolvidos iniciando o processo de 

calculo na ultima etapa do problema e deduzindo a partir desta, sucessivamente, as 

decisoes 6ptimas das etapas precedentes ate se atingir a etapa inicial. Para uma 

introdu9ao a programa9ao dinfunica veja-se, por exemplo, Dixit (1990). 

Como, na regiao em causa, estamos a avaliar uma oportunidade de investimento, 

nao existe qualquer fluxo de resultados, uma vez que o investimento ainda nao foi 

efectuado; assim, o Unico retorno resultante da deten9ao da op9ao de investimento 

traduz-se em ganhos de capital. Donde, ;r(x,t,u) = 0. Considerando que a op9ao de 

investimento pode ser exercida em qualquer momento, podemos abandonar a variavel t, 

reduzindo-se (3.1.4) a: 

pFdt = E(dF]. 

A equa~ao anterior verifica-se para valores de F(V) em que nao seja 6ptimo investir 

e traduz o facto de a rentabilidade requerida pela manutenyao da op9ao pFdt (no nosso 

caso p = r ) ser igual a rentabilidade r.esultante da deten9ao do activo, que e dado pelp 

termo do lado direito da mesma equayao. Com base no Lema de Ito obtemos para dF: 
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(3.1.5) 

como V segue urn MOB, temos 

dV = pVdt + uVdz ; (3.1.6) 

substituindo (3.1.6) em (3.1.5), vern: 

Mas: E[dz]= 0, 

entao: 
d'F 1 d2F 

E[dF]=- uVdt + -- a 2V2dt · 
dV r 2 dV2 

' 

substituindo E[dF] na equa<;ao de Bellman e fazendo p = p + 8 ( 8 > 0 ), obtemos: 

1 2 2 d
2F dF 

-a V -+(p-8) V--pF=O. 
2 dV2 dV 

(3.1.7) 

A equa9ao (3.1.7) e uma equa<;ao diferencial ordinaria de segunda ordem (0ksendal, 

2000), cuja soluyao e da forma: 

sendo necessarias tres condi9oes de fronteira para a sua resolu<;ao, uma vez que nao 

conhecemos v;,*, A1 e A2 • Quanto a /31 e /32 sao constantes conhecidas, que dependem 

dos parfunetros u, 8 e p da equayao diferencial. 

0 · comportamento-limite de F(V) em tomo do valor zero permite-nos obter a 

primeira condi<;ao de fronteira, 

F(O)=O. 

De facto, quando V assume valores pr6ximos de zero, a probabilidade de que venha a 

registar aumentos capazes de lhe permitir atingir o valor critico v;,* , e muito reduzida, 
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como poderemos observar pelo MOB de V. Nesta situa~ao, se V = 0, dV = 0. Sendo 

assim, quando V = 0 nao existe qualquer op~ao de investimento. Para garantir que 

F(V) tenda para zero quando V tende tambem para zero, o coeficiente A2 tern que ser 

nulo, ja que /32 < 0 (como veremos a frente); de outra forma, F(V)tenderia para 

infinito quando V tendesse para zero. Com A2 = 0, e fazendo A1 = A obtemos: 

F(V)=AVA. 

A segunda condi~ao de fronteira e obtida analisando o comportamento de F(V) no 

ponto critico ~·.Neste ponto-limite, a decisao optima consiste em investir no projecto 

de valor V, incorrendo no custo de exercicio I. Em tal ponto, o valor da op~ao F(V) deve 

ser igual ao valor obtido com o seu exercicio, que e o valor do projecto subtraido do 

montante do investimento necessario, ~·-I (sendo esta a condi~ao de Value Matching 

- VMC); obtendo-se como condi~ao de fronteira: F(~*) =~·-I. 

Se em ~· ocorre a VMC, tambem obrigatoriamente devera ocorrer a Smooth 

Pasting Condition (SPC), que garante que F(V) e ~· -I se encontrem tangencialmente 

(Merton, 1973; Dixit e Pindyck, 1994; e Dixit et al., 1999) o que nos conduz a terceira 

condi~ao de fronteira: 

dF (V,*)=l. 
dV b 

Com as duas ultimas condi~oes de fronteira podemos calcular A e ~· : 

de 

obtemos: 

e temos ainda que, 

•_ *A- • F(~ ) -A (~ ) - ~ -I 

A-~· -I 
- c~·)P! , 

(3.1.8) 



u 

[j 

n 
n 
n 
n 

n 
0 
u 

n 

u 
0 
0 
n 
n 
n 
n 

69 

(3.1.9) 

SubstituindoA em (3.1.9), pela expressao (3.1.8), obtemos para a expressao do 

valor de gatilho do projecto, ~· : 

substituindo v;; em (3.1.8), temos: 

e para a expressao da fun9ao de valor, tanto na regiao de continua9ao (V < ~·)como na 

regiao de paragem (V ;::: ~·) : 

{

AVA 

F(V)= 

V-I 

se V <~* 

(3.1.10) 

3.1.2. Formulacao Baseada em Chogues na Procura 

0 modelo de investimento apresentado estabelece uma analogia entre a op9ao de 

investimento da empresa e uma op9ao de compra fmanceira. Neste ultimo caso assume-

se normalmente que o pre90 do activo base evolui de acordo com urn processo 

estocastico, tradicionalmente urn MOB. No nosso modelo de investimento real, a 

variavel de estado e o valor do projecto V, para o qual estipulamos uma evolu9ao 

tambem segundo urn MOB. 

Neste ponto da nossa analise, consideraremos que uma empresa monopolista dispoe 

da possibilidade de investir nurn projecto que originara urn determinado output, cuja 

procura e incerta. Dada uma determinada escala fixa de produ9ao, podemos estabelecer 

urna correspondencia directa entre a procura eo pre9o. Deste modo, o pre9o do output 
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P, sera ex6geno, pelo que poderemos admitir que segue urn MOB, o que nos permite 

determinar o valor do projecto V e a regra optima de investimento em termos do 

processo estocastico definido para P. 

Admitindo que a funyao inversa da procura, exprimindo o preyo, P, em funyao das 

quantidades produzidas por cada empresa, Q' e dada por: 

P=Y D(Q), 

em que D(Q) representa a componente deterministica da funyao de procura inversa e 

Y(lj os choques estocasticos em D(Q) que evoluem segundo urn MOB da forma: 

dY(t) = pY(t) dt + aY(t) dz(t); Y(O) = y, (3.1.11) 

com 0 < p < r e a > 0. Em consonancia com as formulayoes anteriormente expostas 

dz(t) representa, como ja referido, incrementos de Wiener, independentes e 

uniformemente distribuidos de acordo com uma distribuiyao normal, com media zero e 

variancia dt. 

Consideremos o caso mais simples em que nao existem custos operacionais. Nesta 

situayao, os :fluxos de caixa liquidos da empresa serao dados, igualmente, por 

P = Y D(Q) . Assumiremos que o mercado em causa e neutro face ao risco, logo a taxa 

de actualizayao dos :fluxos de caixa sera p = r . 0 custo associado ao investimento 

irreversivel e constante e sera representado porI. 

0 valor esperado de P cresce a uma taxa constante Jl . Se as receitas previstas forem 

descontadas a uma taxa r, entao o valor actual esperado, V, do projecto, quando o preyo 

actual for p' sera dado por: 

V=_!_=P. 
r-p 8 

Neste caso, sendo Vum mUltiplo constante de P, tambem seguira urn MOB com os 



[] 

0 

0 
n 
0 
0 
n 
n 
n 
n 
0 
0 
0 
0 
n 
n 
n 

71 

mesmos parfunetros p e o- de P, pelo que o problema se reconduz ao modelo analisado 

anteriormente. Seguindo Dixit e Pindyck (1994, pag.178), trabalharemos agora 

directamente com P, assumindo que o projecto de investimento, uma vez concluido, 

produzira urn fluxo constante e perpetuo D(l). Representaremos o valor da empresa em 

Y, por V(Y). Evoluindo Y de acordo com (3.1.11), temos: 

(,u-.!.u2 )l+uz(l) 
Y(t) = ye 2 

Como vimos anteriormente, o problema com que a empresa se defronta e urn 

problema de paragem 6ptimo. Nestas circunstancias existe urn nivel r;,•, tal que se toma 

vantajoso investir se Y;;:: r;,• e esperar quando Y < r;,• (Karatzas, 1988). 

Na regiao de paragem ( Y;;:: y;,* ), o valor da empresa e dado por: 

00 1 2 1 2 

= Y(t)D(l) f e -<r-.u+2u )r e <2u r) dr- I 

r=O 

= Y(t)D(1) _I. 
r-p 

Recorrendo, de modo ana.Iogo, a programa<;ao dinfunica para chegar a regra optima 

de investimento e ao valor da op<;ao de investimento na regiao de continua<;ao ( Y < r;,· ), 

obtemos, como seria de esperar, para V(Y): 
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se Y <~· 

se Y~~·, 

semelhante a (3.1.10), em que P1 (ver Dixit e Pindyck, 1994, pag.180), e a raiz positiva 

equa~ao diferencial (3.1.7), que analisaremos em detalhe em 3.1.3. 

As expressoes para o valor de gatilho ~· e para a constante A; sao obtidas, como 

anteriormente, a partir das condi~oes de fronteira definidas anteriormente, VMC e SPC: 

A melhor estrategia para a empresa consiste em investir no instante r• , em que 

r• = inf (t \ Y(t);::: Y;;). Quando Y for inferior a ~·, o valor da empresa sera dado por 

A;YA, que corresponde ao valor da op~ao de investimento. Tal valor aumenta com a 

incerteza, pelo que esta cria valor para a empresa. Porem, o valor-gatilho do 

investimento tambem aumenta com a incerteza, pelo que a probabilidade de a empresa 

efectuar o investimento diminui. 

3.1.3. Amilise de Sensibilidade da Forma Quadratica 

Conforme referido por Dixit e Pindyck (1994), a diferen~a entre o metodo 

tradicional baseado no conceito de VAL e a abordagem das op~oes reais e expressa pelo 

factor P1 I(P1 -1), que aparece na expressao do valor-gatilho v;;. Como P1> 1 entao 

PI !(PI -1) > 1 e v;; >I' 0 que prova que a regra tradicional assente no vAL nao e 
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exacta, sendo o factor de correc9ao /31 /(/31 -1), factor este que analisaremos, de 

seguida, em maior detalhe. 

Retomando a equa9ao diferencial obtida em (3.1.7): 

1 2 2 d
2F dF 

-u V -+(p-8) V--pF=O 
2 dV2 dV 

cuja solu9ao geral e uma combinayao linear de duas solu9oes independentes em que 

F(V) =A VP e uma dessas soluyoes. Substituindo 

e 

F(V) =AVP, 

dF = fJAVP-1 
dV 

~0 =fJ(fJ-1)AVP-
2 

na equa9ao diferencial, obtemos a forma quadrc:itica: 

cujas raizes sao: 

e 

Fazendo Jl = p-o e desenvolvendo o termo dentro da raiz, obtemos: 

(3.1.12) 

i.e., transformamos o termo dentro da raiz numa forma semelhante ao termo fora da 
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raiz, obtendo-se uma aproxima<;ao para P1 dada por: 

pelo que P1 > 1. Para P2 , temos: 

Na analise da sensibilidade da forma quadratica f relativamente a p, e do modo 

como os parfunetros p, u e o o afectam, observemos a Figura 1, em que 

representamos graficamente a forma quadratica em fun<;ao de fJ. 

Figura 1. Forma quadratica em fun<;ao de p 

f(p) 

f3 

-p 

Como o coeficiente do termo em {32 e positivo, o grafico e convexo com a forma 

quadratica (3.1.12) a tender para infinito, quando p tende para ± infinito. Tambem 

f(l) = -o e f(O) = -p; sabemos ainda que P2 < 0 e P1 > 1. 

Concentremo-nos na raiz P1 • Qual sera o seu comportamento face a oscila<;5es de 

u? Diferenciemos (3.1.12) em ordem acre avaliemos as derivadas em P1 • 
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2 [ 2 1 2 J ap ufJ - u/3 + u f3 + (p - 8) - - u - = 0 
2 au 

api = 
au A 

(3.1.13) 

Resulta de (3.1.13) que ap < 0 em /31 , ja que, como sabemos, /31 > 1 e p > Jl . a a 

Deste modo, quando u aurnenta, /31 diminui, e entao /31 /(/31 -1) aurnenta. Assim 

sendo, o aurnento da incerteza conduz ao incremento do diferencial necessario a 

realiz~ao do investimento irreversivel ( ~· - /). Efectivamente, quanto maior for a 

incerteza sobre o valor futuro, maior o potencial de valoriza~tao exigido pelo investidor 

para efectuar o investimento. 

Podemos ainda verificar a existencia de urna rela~tao inversa entre 8 e /31 /(/31 -1) e 

a existencia de urna rela9ao directa de p com este coeficiente. lgualmente, quando 

u ~ + oo, /31 ~ 1 e ~· ~ + oo, pelo que nunca sera 6ptimo investir neste caso. 

3.1.4. Introducao de Queda de Poisson no Modelo Base 

Nas sec96es anteriores apresentamos o modelo de referenda de op96es reais, em 

que considenimos uma evoluyao continua para o valor do projecto segundo urn MGB, 

com variancia constante, onde as varia96es marginais daquele valor foram representadas 

por incrementos de Wiener. A validade deste modelo depende, essencialmente, por urn 

lado, do facto de a evolu9ao do valor do projecto poder ser representada por urn 

,___ 
I 
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combina9ao de urn MGB com urn processo de Poisson. lncorporaremos, assim, no 

modelo, a possibilidade de, nurn instante aleat6rio t, a varhivel V sofrer urn salto para 

baixo5 (queda) em resultado, por exemplo, do surgimento de urna nova tecnologia ou do 

aparecimento de urna nova oportunidade de investimento, capazes de alterar 

estruturalmente o perfil da procura do produto em analise. Ou, altemativamente, em 

resultado de urna interven9ao da entidade reguladora que imponha, subitamente, urna 

redu9ao de pre9os dos servi9os disponibilizados pelo U.nico operador no mercado. 

A evolu9ao do valor do projecto sera, entao, modelada pela combina9ao de urn 

MGB com urn processo de Poisson: 

dV = pVdt + uVdz- Vdq, (3.1.14) 

em que f.J representa a taxa de crescimento esperada do MGB, 0' a volatilidade, dz o 

incremento de urn processo de Wiener e dq o incremento de urn processo de Poisson, 

com probabilidade 1-A,dt 

(3.1.15) 

com probabilidade A,dt, 

com taxa media de chegada }., , e em que dq e dz sao independentes. A equa9ao 

(3 .1.15) estipula que, se urn salto ocorrer, V caini u = tjJ V, com 0 :::;; tjJ :::;; 1. 

A equa9ao (3.1.14) diz-nos, ainda, que Vevoluira de modo continuo de acordo com 

urn MGB, mas num intervalo de tempo dt existe urna pequena probabilidade J..dt de V 

cair para (1-t/J) do seu valor original, continuando, depois, a evoluir de acordo com urn 

MGB ate ocorrer urn novo salto. 

E importante esclarecer o significado da equa9ao (3.1.14). Em pnmerro ·Iugar 

5 Consideramos apenas a situayao de saltos para baixo ja que a ocorrencia de variayoes positivas nos 
podem conduzir a possiveis descontinuidades na fronteira de exercicio da opfi:ao. 
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devemos notar que a taxa de varia«yao esperada de V nao e p, como no caso do MOB, 

mas dada por: 

E[dV]_!_ = E[pVdt+uVdz-Vdq]_!_ 
v dt v dt' 

[
dV] 1 dq V E - -=p--+u-E[clz] 
Vdt dt dt 

mas, E[dz]= 0 

e dq = t/J A, dt 

logo [
dV] 1 E V dt =p-tjJA,, 

ja que em cada intervalo de tempo dt existe a probabilidade A.dt de V cair u = tjJ V . Urn 

aurnento de A. reduz a taxa esperada de ganhos de capital em V, aurnentando a 

probabilidade de uma queda repentina de V, pelo que, nurn intervalo dt , V crescera 

menos do que Jt. Dado urn valor de t/J, urn aurnento de A. faz diminuir a taxa esperada 

de ganhos de V, uma vez que aurnenta a probabilidade de urn salto repentino do valor do 

projecto. 

Se o salto ocorrer com probabilidade zero, a variancia do processo e a variancia do 

MOB, ou seja: ( udz )
2 = a 2 dt. Se o sal to se verificar, ele causara urna grande varia«yao 

no valor de V, pelo que a sua contribui«yao para a variancia de V nao poder ser ignorada. 

Calculemos, entao, a variancia do nosso modelo: 

E[dV] = pVdt-A,tjJVdt 
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Repare-se que a variancia apresenta duas componentes. A primeira, o-2V2 dt , e a 

variancia instantanea de dV, que resulta da parte correspondente ao MOB do processo, 

sob condi<;ao de nao ocorrer o sal to. A segunda, V2 A-¢ 2 dt, incorpora as consequencias 

induzidas pela possibilidade de ocorrencia do salto. 

De modo a avaliar os efeitos de varia<;oes de A., vamos, agora, determinar o valor 

esperado de T, que e o periodo em que V vai flutuar continuamente segundo urn MOB, 

antes de sofrer urna queda. 

A probabilidade de V sofrer urn salto de Poisson no intervalo de tempo dT e dada 

por A.dT. Da mesma forma, a probabilidade de V nao sofrer urn salto em mais urn 

periodo dT e dado por 1-A-dt. 

Nurn intervalo (0, T), a probabilidade de nao ocorrer o salto e dada por e-;.,r, urna 

vez que a probabilidade de nao ocorrerem saltos durante n periodos ate o periodo T e 

dadapor: 

Assim, a probabilidade de que o primeiro salto ocorra no intervalo (T, T+dT) e dada 

por e-;.,r A-dT. Quanto ao valor esperado do tempo ate que V sofra urn salto de Poisson, e 

dado por: 

E(T) = 1 T e-;.,r A,dt = _!_, 
o A, 

Tendo em conta que o valor do investimento V evolui, como vimos, de acordo com 

a combina<;ao de urn MOB com urn processo de Poisson: 
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(3.1.16) 

o que pretendemos agora e obter a regra de investimento 6ptima, que se traduz na 

obten<;ao de ~~' valor-gatilho de investimento na situayaO com sal to de Poisson, que 

maximiza o valor actual esperado da op9ao de investimento F(V), i.e.: 

F(V) =max E [ (V (T) -/)e-rr], 

em que E representa o valor esperado , T o momento aleat6rio em que a decisao de 

investimento vier a ser tomada e r a taxa de actUalizayao, enquanto a maximiza9ao sera 

obtida considerando que Vevolui de acordo como processo apresentado em (3.1.16). 

Para obtermos o valor-gatilho de investimento eo valor da op9ao de investimento 

recorremos, uma vez mais, a programa9ao dinfunica. 

Tal como anteriormente, estamos a avaliar uma oportunidade de investimento, 

F = F(V), nao existindo qualquer fluxo de lucros, assim, e uma vez mais, o tmico 

retorno resultante da preserva9ao da op9ao de investimento traduz-se nos ganhos de 

capital. A equa<;ao de Bellman fica entao: 

pFdt = E(dF], 

e verifica-se para val ores de V em que nao seja 6ptimo investir (regiao de continua<;ao ). 

0 primeiro membro da equa9ao da-nos a rentabilidade requerida pela deten9ao da op9ao 

que devera ser igual a rentabilidade resultante· da deten9ao do activo, valor dado pelo 

segundo membro da mesma·equayao. Se os investidores forem neutros ao risco, a taxa 

de n~ntabilidade exigida para a manuten9ao da op9ao e a taxa livre de risco p = r . 

Para calcularmos E [ dF], expandimos dF, usando a versao do Lema de Ito para a 

combina9ao de urn MGB com urn processo de Poisson (ver Dixit e Pindyck, 1994, 
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pag.171 ), separando a componente continua da componente discreta. Assim: 

substituindo E [ dF] na equayao de Bellman, e considerando 1-l = r - o , temos: 

1 d 2F dF 
--2-a2V2 +(r-o)-V -(r+/t)F(V)+2F(V(1-¢))= 0, 
2d V dV 

(3.1.17) 

em que F(V) devera satisfazer as seguintes condiyoes de fronteira: 

limF(V) =0 
v~o 

(3.1.18) 

Value Matching Condition (3.1.19) 

Smooth Pasting Condition 

em que ~; eo valor-gatilho: se V(t) > ~;. o investimento devera ser iniciado. 

A equayao (3.1.18) resulta do facto de, caso o valor do projecto caia para zero, a 

opyao ficar sem valor (o zero e uma barreira absorvente). A equayao (3.1.19) postula 

que, no exercicio da opyao, o valor ~; -I e absorvido pelo investidor. Para ~;, o valor 

da opyao F(V) iguala o valor do payoff terminal, ~; -I . A Ultima condiyao, Smooth 

Pasting Condition, iguala a derivada de F(V) relativamente a V no nivel de exercicio da 

OpyaO, ~;' a derivada de v-I . 

A soluyao da equayao (3.1.17) e da forma (Dixit e Pindyck, 1994): 

em que a condiyao de fronteira (3.1.18) implica que P1 seja positivo e corresponde 

agora a soluyaO positiva de uma forma quadratica nao linear, obtida substituindo 
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F(V), 

e 

na equa~ao (3 .1.17), obtemos, 

com p =r-o: 

1 
-a2 p(p -1)+(r-o)f3 -(r+.4)+.4(1-¢)P = 0. 
2 

(3.1.20) 

0 valor de f3 que satisfaz (3.1.20) e que tambem satisfaz F(O) = 0 podeni ser obtido 

recorrendo a metodos numericos. A partir de f3 obtemos facilmente as restantes 

constantes ~: e Asp , com base nas condi~oes de fronteira VMC e SPC em ~: : 

e 

Resolvendo este sistema de duas equa~oes a duas incognitas, resulta: 

a semelhan~a dos resultados obtidos anteriormente. 

Concluida a apresenta~ao do modelo-base de op~oes reais desenvolveremos na 

proxima sec~ao uma extensao deste modelo em que consideraremos a existencia de 

mUltiplas oportunidades de investimento que podem ser exercidas a todo o momento. 
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3.2. Modelo com Op~oes Mt'iltiplas 

0 modelo-base de avaliavao de investimento em incerteza desenvolvido por 

McDonald e Siegel ( 1986) considera urna U11ica opvao de investimento que, 

naturalmente, se esgota quando o investimento e realizado, nao contemplando, assim, a 

possibilidade de surgirem novas oportunidades e, consequentemente, de se poder 

proceder a futuros investimentos. 

Na pnitica, as empresas sao constantemente confrontadas com urn vasto conjunto de 

oportunidades de investimento, muitas vezes sequenciais, que se influenciam 

mutuamente. Tais investimentos sao pelo menos parcialmente irreversiveis, 

desenvolvem-se em ambiente de in:certeza, existindo a possibilidade de serem adiados. 

Tomemos, como exemplo, uma empresa que considera a possibilidade de proceder a 

urn investimento com vista a melhorar a sua produtividade. A empresa sabe que tal 

decisao, nurn dado momento, nao constitui urn acontecimento Unico. Com efeito, dentro 

de algurn tempo, podeni vir a ser confrontada com novas oportunidades de 

investimento, facto que deveni ser tornado em consideravao, aquando da decisao. 

Quando a empresa investe, por exemplo, nurna determinada tecnologia de 

informavao, esgota a opvao corrente, mas adquire, de imediato, uma nova opvao de 

instalar tecnologia ainda mais modema. 0 timing 6ptimo deste investimento dependera 

e influenciara a escolha de investimentos futuros. 

Apresentamos nesta secvao, pelo interesse de que se reveste enquanto contraponto 

ao modelo-base apresentado na literatura de opvoes reais, o modelo desenvolvido por 

M0ller e Thorsen (2005) que incorpora urna multiplicidade de opvoes de investimento, 

analisando as suas implicavoes relativamente ao nivel de investimento 6ptimo. 

Ao considerarmos o facto de que, no mundo real, em muitas situavoes, nao existe 

apenas urna Unica opvao (mas urna variedade de opvoes que se sucedem no tempo), a 
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caracteristica de irreversibilidade normalmente associada as op~oes reais e de algum 

modo minorada. Contudo, na formula~ao deste modelo e seguida, em boa parte, a 

matriz de conhecimentos inerente a literatura em op~oes reais. 

Quando comparado com a literatura existente, o modelo apresenta urna solu~ao 

analitica para o problema de urn nfunero ilimitado de op~oes de investimento. 

Verificaremos que, existindo urn nfunero elevado de op~oes, haveni urna redu~ao no 

valor da op~ao de espera, comparativamente com o caso no qual se considera a 

existencia de urna Unica op~ao. Verificaremos ainda que a regra 6ptima de investimento 

e afectada de forma diversa por oscila~oes nos diferentes parametros. 

Seguindo a estrutura apresentada pelos autores, come~aremos por apresentar o 

modelo de op~oes mUltiplas descrevendo urna solu~ao geral para a situa~ao na qual 

tanto o valor da oportunidade explorada pela empresa como o valor das oportunidades 

existentes no mercado evoluem estocasticamente. Posteriormente, simplificaremos o 

modelo, considerando que apenas o valor das oportunidades disponiveis evolui 

estocasticamente, mantendo o valor da oportunidade em explora~ao nurn nivel 

deterministico. Confrontaremos, ainda, os resultados obtidos em materia de decisao de 

investimento com a regra de investimento do modelo-base, bern assim como com a 

regra tradicional baseada no conceito de VAL. 

3.2.1. Modelo com dois MGB's 

Tal como na literatura classica de op~oes reais, o modelo que iremos apresentar e 

urn modelo em tempo continuo, em que a empresa maximiza o VAL de todos os fluxos 

de caixa, dependentes da evoluc;ao da produtividade das oportunidades de investimento, 

sendo apenas considerado o custo associado ao investimento a efectuar nurna nova 

oportunidade, ignorando-se assim outros inputs, de modo a que o problema se mantenha 

analiticamente tratavel. 
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Comecemos por apresentar a formulac;ao do modelo, considerando que, tanto a 

evoluc;ao da produtividade da oportunidade em explorac;ao pela empresa, X, como a 

dinfunica de produtividade da oportunidade disponivel no mercado, Y, evoluem de 

acordo com MGB's, possivelmente correlacionados6
: 

dX = J.iJ.Xdt + o-1Xdz1 , evoluc;ao da produtividade da oportunidade em explorac;ao, 

dY = p 2Ydt + o-2Ydz2 , evoluc;ao da produtividade da oportunidade disponivel, com custo 

KY,em que f-lJ.,O"p e p 2 ,o-2 sao os parfunetros dos respectivos processos, e dz1 e dz2 

os incrementos de processos de Wiener. 

Em cada instante a empresa tera que decidir se continua com a oportunidade que 

tern em explorac;ao, X, ou se aproveita a nova oportunidade disponivel no mercado, Y. 

Assumimos, ainda, que o custo de investir na nova oportunidade e dado por K Y , em 

que K e uma constante positiva, e r > Jl2 , p 1 < 0, e K< ll(r- p 1). A escolha de uma 

estrutura de custos proporcional: I= KY, foi feita de modo a, no fim da nossa analise, 

podermos obter soluc;oes analiticas simples. Como veremos, a forma como e definido o 

modelo implica que 0 problema e estacionario, i.e., a decisao optima nao depende do 

tempo, constituindo os niveis relativos de Y e X os Unicos elementos relevantes para a 

tomada da decisao optima. Neste contexto E(dz1dz2 ) = p. 

A func;ao de valor quando X e Y evoluem estocasticamente e dada por: 

{ 
E[V(Y +dY,X +d¥)!Y,X J E[V(Y +dY,Y +d¥)!Y,X = Y J} 

V(Y,X) =max Xdi+ ,Ydi-KY + . 
(1 + rdi) (1 + rdi) 

Na regiao de continuac;ao verifica-se a seguinte equac;ao diferencial parcial, 

(3.2.1) 

6 No caso de nao haver correla9ao, p = 0 , e considerando fJ = p2 - Jl,., a 2 = a; + a: e r = r - f-lJ. , a 

solu9ao obtida e equivalente a solu9lio do modelo em que apenas X ( ou Y) evolui estocasticamente. 
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A homogeneidade de V(Y,X), i.e., o facto de V(A.Y,A.X)=A.V(Y,X), permite-nos 

definir uma fun~ao f/J( u) , com u = .!:.. , do seguinte modo: 
X 

V(Y,X) = V(uX,X) =X V(u 1) = "'(u) = V(Y,X) 
x x x'., x' com 

av = df/J B
2
V = 1 d

2
f/J B2V u d2f/J 

e --=----
BY du ' 8Y2 X du2 

' BYBX X du2
• 

Substituindo V e as suas derivadas na equa~ao (3 .2.1 ), obtemos: 

cuja solu~ao geral (0ksendal, 2000) e dada por: 

Substituindo esta solu~ao em (3.2.2), obtemos: 

E=-1-, 
r- f-l1 

sendo 81 e 82 , respectivamente, as raizes positiva e negativa de: 

( 2 2J ( 2 2J 0"1 0"2 2 0'"1 0"2 
Peru---- 8 + n-11 -po-u +-+- 8+r-n=0 

12 2 2 rJ.r'2 12 2 2 r'l' 

dadas por: 

1 
8., =-

1 2 

(3.2.2) 

Tal como no modelo-base, C2 = 0. De outro modo, V tenderia para infinito a medida 

que u tendesse para zero. 

Deste modo a fun~ao valor na regiao de continua~ao pode ser escrita na forma: 
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(3.2.3) 

faltando agora determinar a constante C1 bern como,(), a regra de paragem 6ptima 

definida em funyao do quociente entre Y eX 

Recorreremos, para a obtenyaO daqueles parfunetros, as condiyoes de fronteira, 

VMC e SPC , neste caso dadas por: 

¢(8) = -KB +B¢(1) 

drjJ (B)= -K + r/J(l). 
du 

(3.2.4) 

(3.2.5) 

A partir de (3.2.5), obtemos ¢(1) que inserido em (3.2.4) em conjunto com a 

equayao (3.2.3) nos permite obter, ap6s algumas simplificayoes, o seguinte resultado: 

que, substituido na condiyao de VMC (3.2.4), nos permite obter a expressao para o valor 

de gatilho (neste caso dado pela relayao, e, entre Y eX): 

3.2.2. Modelo Simplificado com um MGB 

Este modelo considera urn s6 MGB e sera agora formulado do seguinte modo: o 

valor da empresa no instante t e funyao do nivel de produtividade nao estocastico, X , 

da oportunidade em explorayao. A empresa podera, a todo o momento, melhorar o seu 

nivel de produtividade, investindo numa nova oportunidade disponivel no mercado. Se 

assim proceder, a partir do momento em que investe, a empresa obtem o nivel de 

produtividade, Y(t), do processo tecnol6gico adquirido. Nivel (a partir daqui nao 

estocastico ), que mantera ate ao investimento seguinte. 

Assumiremos, entretanto, que o nivel Y(t) do processo ex6geno evolui, tal como 
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anteriormente, de acordo com o MGB, 

dY = p2Ydt + a 2Ydz2 

e que o custo de investir na nova oportunidade e dado por KY, tal como anteriormente. 

A empresa deve ponderar, permanentemente, se continua a explorar a oportunidade 

corrente, X, ou adopta a oportunidade ex6gena Y(t). 

Seja V(A:}) a fun~ao de valor da empresa quando o nivel de produtividade da 

oportunidade em explora~ao e X e o da oportunidade ex6gena e Y. A fun~ao de valor 

vern dada por: 

V(Y,X) =max Xdt+ ,Ydt-KY + . { 
E[V(Y +dY,X)iY] E[V(Y +dY,Y)iY]} 

(1 + rdt) (1 + rdt) 

0 primeiro termo do segundo membro da equa~ao tern como pnmetro 

elemento, Xdt, que corresponde a componente de valor na hip6tese da empresa 

prosseguir com a explora~ao da oportunidade X, pelo menos durante urn certo intervalo 

de tempo dt. Se assim acontecer, obter-se-a urn output de Xdt e uma altera~ao do nivel 

de produtividade da oportunidade ex6gena para Y + dY , o que, por seu lado, altera o 

valor esperado da fun~ao de valor, que e actualizado mediante a aplica~ao do factor 

11 (1 + rdt) . 0 segundo termo do segundo membro da equa~ao corresponde ao valor 

inerente a possibilidade de aproveitamento imediato da nova oportunidade, i.e., o valor 

correspondente a mudan~a para a oportunidade ex6gena Y, que tern associado o 

investimento de K Y e produz uma componente de valor Y dt, num intervalo de tempo 

dt. Esgotado este intervalo, a fun~ao de valor sera V(Y + dY,Y), uma vez que o nivel de 

produtividade da oportunidade ex6gena se altera e a produtividade da oportunidade 

aproveitada e agora Y. Para assegurar que o problema tenha solu~ao devera verificar-se 

A estrutura defmida para o problema implica a existencia de uma fronteira, Y(X), 
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que separa a regiao de paragem da regiao de continua9ao. Para valores de Y acima 

daquela fronteira, sera vantajoso investir, enquanto que para valores inferiores sera 

preferivel continuar com a oportunidade em explora9ao. 

A formula9ao apresentada mostra que o problema e a respectiva solu9ao sao 

estaciomirios no tempo, o que implica que os niveis relativos de Y e X constituem os 

Unicos elementos relevantes para a tomada da decisao 6ptima. A multiplicayao, de Y e 

X, pelo mesmo factor nao alterara o problema de decisao da empresa, afectando apenas 

o valor 6ptimo, pelo mesmo factor. Assim, V(Y,X) e uma fun9ao homogenea de grau 

urn em YeX, devendo a regiao de paragem ser dada por Y(X) = BX, para() > 1. Isto e, 

() e o Unico parametro que caracteriza toda a decisao de paragem 6ptima, ou seja, a 

condi9ao 6ptima de mudan9a da oportunidade em explora9ao para a nova oportunidade 

disponivel. Se, num determinado momento, o nivel de produtividade da oportunidade 

em explora9ao for X, sera 6ptimo investir quando Y atingir ()X, e, ulteriormente, 

investir de novo quando Y atingir ()X 1 = () 2 X , e assim sucessivamente, em que 

X I = ()X e 0 valor da oportunidade explorada ap6s 0 primeiro investimento. 

Simplificaremos a nossa analise, considerando a versao do problema em que apenas 

Y evolui estocasticamente. Neste caso, a regra 6ptima de paragem, (), vern dada por: 

o-e -8 o-! =(l-8 )(1-nc), (3.2.6) 

com 8 = a, dado por: 

( )

2 
1 J.l J.l 1 2r - f.J 

8=---+ - +-+ >1. 
2 CF

2 a 2 4 a 2 
(3.2.7) 

Como vimos em (3.2.3), a fun9ao de valor V(Y,X)pode ser representada por: 

(3.2.8) 

com () e 8 dados por (3.2.6) e (3.2.7), respectivamente. 0 ultimo termo em (3.2.8) e 0 

VAL da oportunidade instalada, enquanto o primeiro termo representa o valor da op9ao 
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de investir na nova oportunidade. Note-se que este termo diminui com o aumento da 

produtividade da oportunidade explorada e aumenta com o valor da produtividade das 

novas oportunidades. 

3.2.3. Analise Comparativa 

Procederemos, de seguida, a comparac;ao da regra de investimento obtida, em 

(3.2.6), para a situac;ao de opc;oes multiplas, com as regrade decisao a que chegamos no 

modelo-base (opc;ao Unica), e ainda com a regra inerente a analise tradicional assente no 

conceito de VAL. 

A regra tradicional de decisao no dominio do investimento em activos reais postula 

que urn investimento devera ser realizado se o valor actualizado dos respectivos fluxos 

de caixa esperados exceder o seu custo. Tal corresponde a afirmar que o valor 

actualizado dos aurnentos dos fluxos de caixa em consequencia da mudanc;a da 

oportunidade em uso, X, para urna nova oportunidade disponivel no mercado, Y, dado 

por (Y- X) I r , e superior ao seu custo que, como vimos, e dado por K: Y . Obtemos, 

assim, urn valor de paragem 6ptimo para e' dado por: 

B=-1-. 
1-rK: 

(3.2.9) 

De acordo com o VAL, custos maiores, K:, e maiores taxas de juro, r, levam ao 

adiamento do investimento, urna vez que tais aumentos conduzem, inevitavelmente, a 

urna diminuic;ao do valor actual dos fluxos de caixa liquidos do investimento. 

Como sabemos, o valor de B na equac;ao (3.2.9) e independente do drift Jl, e da 

incerteza a , urna vez que a analise tradicional baseada apenas no VAL nao toma em 

linha de conta a dinfunica futura de Y e a sua evoluc;ao de acordo com urn MGB. 

0 modelo de McDonald e Siegel incorpora a dinfunica de Y na determinac;ao da 

regra optima de investimento, mas nao considera a possibilidade de multiplos 
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investimentos. Na nota~ao do modelo desenvolvido nas sec~oes 3.2.1. e 3.2.2., a regra 

optima de investimento, em que existe uma fulica op~ao, e dada por: 

B=~ 1 
e-1 (1-rrc)' 

(3.2.10) 

em que e e dado por (3.2.7). Note-se que o valor de B dado por (3.2.12) e sempre 

superior ao dado por (3.2.9), reflectindo a diferen~a o valor da op~ao de espera. De 

acordo com esta regra, o criterio do VAL conduz a investimentos prematuros, urn 

aspecto, alias, repetidamente sublinhado pela literatura em op~oes reais. 

Fazendo e = Y(X) I X, a expressao anterior pode ser reescrita do seguinte modo: 

(3.2.11) 

0 primeiro membro da igualdade representa a rentabilidade associada a 

possibilidade de manter a op~ao, i.e., de continuar a operar aproveitando a oportunidade 

com nivel de liberta~ao de fundos X, sendo o nivel de liberta~ao de fundos pela 

oportunidade ex6gena dada por Y(X). 

Esta rentabilidade tern duas componentes: a primeira correspondente a evolu~ao da 

produtividade de X; a segunda ao aumento do valor actualizado liquido resultante da 

paragem (altera~ao da oportunidade explorada). Nesta segunda componente, 

Y (X) ( 11 r - K) representa o valor actualizado liquido associado a "paragem" e 

aproveitamento da nova oportunidade que permite obter uma produtividade Y(X), e 

r I & a taxa esperada de crescimento deste valor. 

Note-se que r I & cresce de forma mon6tona de J-l para r, a medida que u tende 

para infmito. Assim, na situa~ao deterministica, o valor associado a paragem cresce a 

taxa J.l , mas, em . ambiente de incerteza, este valor e suposto crescer a uma taxa 

superior. Isto prende-se como facto de a incerteza ter urn efeito assimetrico sobre os 
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fluxos financeiros resultantes da decisao de investimento, urna vez que o decisor, no 

caso de urna variayao negativa em Y, pode optar por adiar o investimento, eliminando as 

respectivas consequencias negativas. 

0 termo correspondente ao segundo membro de (3.2.11) corresponde ao custo de 

manter a op<_;ao de investimento quando o valor da oportunidade ex6gena for Y0). Este 

custo e dado pela rentabilidade sobre o valor de paragem: 

r Y(X)(.!-TC). 
renta'ttlidde r 

Valor de Paragem 

Assim, para valores de Y em que o segundo membro de (3.2.11) seja inferior ao 

primeiro, i.e., em que o custo de manter a op<;ao e inferior ao seu retorno, e vantajoso 

mante-la em aberto e continuar a produzir com a oportunidade X Na regiao de paragem, 

os dois valores coincidem. 

A expressao (3.2.11) mostra que a regrade paragem () = Y(X)I X e crescente em 

K • Uma vez que r > r I & , urn aurnento de K tern como consequencia a redu<;ao do 

custo de manuten<;ao da op<;ao nurn valor superior ada rentabilidade que seria obtida 

caso a mesma permanecesse em aberto. De modo semelhante, () cresce com p e a, 

uma vez que p e a aumentam com r I & , o que implica uma maior rentabilidade, 

mantendo a op<;ao viva. 0 efeito da varia<;ao de r e menos claro: em primeiro Iugar, 

uma taxa de actualiza<;ao superior implica uma redu<;ao no VAL associado a paragem: 

o que diminui o custo de manter a op<;ao num montante superior ao decrescimo na sua 

rentabilidade; em segundo Iugar, urn valor superior de r aumenta directamente o custo 

de a manter, tal como verificamos no primeiro factor do primeiro membro de (3 .2.11 ); 

em terceiro Iugar, a taxa de actualiza<_;ao tern urn efeito pouco claro na taxa esperada de 



u 
D 

0 
D 
0 
0 
0 
0 
D 

0 
n 
n 
0 
0 
0 
D 

D 

n 
n 
n 
n 

93 

crescimento r I & do valor associado a paragem. Considerando simultaneamente todos 

estes efeitos, obtemos um efeito agregado ambiguo para as varia9oes em r. 

A expressao para B, obtida em (3.2.6), pode ser apresentada do seguinte modo: 

X+: Y(x{;-K )=rY(x{;-K )+ ~ Y(xy-s xs. (3.2.12) 

A tmica diferen9a entre esta expressao e a expressao (3 .2.13) reside no ultimo termo do 

segundo membro, que pode ser interpretado como urn custo lfquido adicional associado 

a manuten9ao da op9ao e que resulta da existencia de novas op9oes de investimento. 

Note-se que esta componente pode ser apresentada de uma forma mais simplificada: 

~ Y(xy-s X 8 =(r- :)[v(Y(X),Y(X))- Y~X)} 

em que o termo entre parentesis rectos corresponde a diferen9a entre os valores de 

paragem na situa9ao em que se considera a existencia de op9oes multiplas e no caso em 

que se considera uma op9ao tmica. 0 factor (r- (r I&)) corresponde ao custo liquido, 

i.e., o custo r deduzido da rentabilidade esperado, r I & , de manter a op9ao em aberto. 

0 primeiro aspecto a ter em conta e que o valor de B e menor na situa9ao em que se 

considera a existencia de op9oes multiplas do que no cemmo de uma Unica op9ao. De 

facto, reescrevendo (3.2.12) na forma: 

X-Ycx{-; )G-K)=: Y(X)'-" X' 

dado X, o valor de Y(X), que faz com que o lado esquerdo da igualdade seja nulo, 

corresponde ao ponto de paragem no cemirio de uma Unica op9ao. Uma vez que o 

primeiro membro da equa9ao e sempre positivo e o segundo membro decresce 

monotonamente em Y(X), o valor de Y(X), que e solu9ao da equa9ao, deve ser 

inferior ao valor que faz com que o segundo membro seja igual a zero. 
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Deste modo, no cemrrio de op9lio Un.ica, os investimentos sao efectuados de uma 

forma lenta, quando comparados com a situa9lio em que se consideram op9iSes multiplas 

devido a redu9lio do valor da op9ao de espera na situa9lio em que as op9iSes de 

investimento se repetem. 

Em segundo Iugar, a envolvente de op9oes multiplas reage de forma 

n consideravelmente diferente a altera9oes nos parfunetros a, J.l e r. Eventuais 
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altera9oes num destes parfunetros tern urn efeito mais pronunciado no valor-gatilho no 

caso de op9lio Unica do que no cenario de op9oes multiplas. 

Apresentamos, de seguida, nas Figuras 2 a 4, a analise de sensibilidade da regrade 

investimento 6ptimo aos parfunetros a, p e r , para tres modelos diferenciados: 

modelo-base de op9oes reais, modelo de op9oes reais que considera a existencia de 

op9oes multiplas e ainda o modelo tradicional baseado no conceito de VAL. Na analise 

efectuada tomamos como valores base, a= 0.2; r = 0.05 e p = 0.03. 

A Figura 2 apresenta a analise de sensibilidade do valor-gatilho a a (volatilidade) 

para os varios modelos considerados. 

Figura 2. Analise de sensibilidade do valor-gatilho a cr 
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Na Figura 3 e apresentada a analise de sensibilidade do valor-gatilho a 1-L· 

Veri:ficamos que aumentos no drift provocam urn forte aumento no valor-gatilho num 

quadro de op<;ao Unica, ao contnirio do que sucede quando se trata de urn modelo que 

considera op<;oes multiplas. 

Figura 3. Analise de sensibilidade do valor-gatilho a f..L 

9 

8 

7 

6 

€ 
~ 5 
·~ 

~4 
~ 
> 3 

2-t-----

0 0,01 

Op~!io Unica 

0~15es Multiplas 

VAL 

0,02 0,03 0,04 

Drift (f..L) 

A Figura 4 mostra claramente a elevada sensibilidade do valor-gatilho a r num 

cenario de op<;ao Unica. 

Figura 4. Analise de sensibilidade do valor-gatilho a r 
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Note-se ainda que conforme podemos observar na Figura 4, que apresenta a analise 

de sensibilidade do valor-gatilho a varia<;oes de r, a diferen<;a entre os valores-gatilho 

tende a ser mais pronunciada para niveis reduzidos de r (pr6ximos de p ). A medida que 

r aumenta, o factor tempo toma-se menos importante e a regra de investimento num 

ceml.rio de op<;oes mUltiplas converge para a regra de investimento num cenario de 

op<;ao Unica. 

Finalmente, urn maior valor para K acarreta a redu<;ao do valor de op<;oes futuras e, 

consequentemente, do custo de manter a op<;ao adicional, valor esse que e dado pelo 

ultimo termo em (3 .2.11 ). Assim, quanto maior for K , maior sera o efeito positivo em 

B no enquadramento de op<;oes multiplas e menor no cenario de op<;ao simples. 

Em resumo, a regra de investimento 6ptimo num modelo em que se consideram 

op<;oes multiplas e muito menos sensivel a altera<;oes nos parametros do que a regra de 

investimento 6ptimo num modelo em que se considera uma tinica op<;ao. 

Esta constata<;ao aproxima-se do comportamento da regra classica baseada no VAL, 

que nao depende de varia<;oes em a e p e apenas aumenta ligeiramente com r. Este 

facto sugere que, caso sejam consideradas op<;oes multiplas, talvez seja mais apropriado 

encontrar uma regra optima de investimento mais simples do que caso se considere uma 

Unica op<;ao. Uma solu<;ao possivel para quem pretender, na pratica, utilizar o metodo 

tradicional baseado no conceito do VAL, podera passar por aplicar urn spread ao custo 

de capital com base no qual, em moldes tradicionais, o VAL seria calculado. 
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3.3. Modelo com Op~ao de Investimento Condicionada no Tempo 

No modelo base de Opyoes Reais abordarnos a decisao de investimento em 

ambiente de incerteza, considerando que a opyao de investimento poderia ser exercida 

livremente, em qualquer momento. No entanto, na vida real, existem, em muitos casos, 

restriyoes quando se trata de concretizar os investimentos. 

De modo a incorporar tais restriyoes na nossa abordagem vamos agora apresentar o 

modelo de investimento em ambiente de incerteza desenvolvido por Dupuis e Wang 

(2002), em que nao existe liberdade total sobre o momento do investimento, 

encontrando-se este dependente da ocorrencia de urn evento ditado por processo de 

Poisson ex6geno, com parfunetro A(> 0). Por outras palavras, o investimento s6 pode 

ser efectuado nos instantes aleat6rios ~ < r; < ... T, < ... , em que { ~, r; - ~, 7; - r;, .... } 

sao variaveis aleat6rias exponenciais independentes e identicamente distribuidas de 

acordo com uma distribuiyao exponencial com media 1 I A . 

Pode, por exemplo, ser o caso de concursos em que a entidade reguladora ou o 

Estado impoem determinadas restriyoes temporais na alienayao de detenninada licenya 

ou activos, as quais o monopolista pode ou nao responder num primeiro momento, 

ponderando tomar a sua decisao numa oportunidade (momento) ulterior. 

Pode ainda ser o caso de o investimento apenas ser possivel no momento em que 

certos activos fiquem disponiveis, ou em que determinada tecnologia esteja acessivel. 

Embora, por via de regra, a introduyao de restriyoes relativamente aos momentos em 

que se podera efectuar o investimento resulte numa versao discreta para o problema, 

poderemos chegar a uma soluyao fechada. 

Pretende-se, assim, com a revisao desta importante extensao do trabalho de 

McDonald e Siegel (1986), preparar o leitor para o modelo central a apresentar em 4.2. 

A presente secyao encontra-se estruturada do seguinte modo: em 3.3.1. formulamos 
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o problema da op~ao de investimento sujeita a salto de Poisson; em 3.3.2. derivamos 

uma solu~ao fechada para o problema, considerando uma evolu~~o temporal continua; 

finalmente, em 3.3.3., apresentamos uma analise assimpt6tica para o mesmo problema, 

fazendo A. (a intensidade do processo de Poisson ex6geno) convergir para infinito, de 

modo a relacionar a fonnula~ao obtida com o modelo-base apresentado em 3 .1. 

3.3.1. Opcao de Investimento Sujeita a Saito de Poisson 

Comecemos por considerar o problema classico de investimento irreversivel, que e 

equivalente ao problema de avalia~ao de uma op~ao perpetua Americana. 

Nesta envolvente, quando uma empresa avalia uma detenninada oportunidade de 

investimento, pode, em qualquer momento t, optar por suportar urn custo fixo, I (>0), 

para implementar o projecto de investimento em causa, cujo valor de mercado V e 

estocastico e se presume evoluir de acordo com urn MGB: 

dV(t) --= udt + udz V(O) = v,· 
V(t) ,- ' 

t~O. (3.3.1) 

0 valor desta op~ao de investimento, no instante t, e dado, como vimos, por: 

F(V) =(V-I) = max{V -I,O}, 

em que o objectivo da empresa consiste em maximizar o seu valor actual esperado, 

escolhendo criteriosamente o momento de investimento. Esta situa~ao e equivalente a 

urn problema de paragem 6ptima: 

F(V) = maxE[ e-n (V(r) -I) I V(O) = v ], 

em que r e a taxa de actualiza~ao (r > p) , sendo o calculo do valor esperado 

condicionado a urn valor inicial para V(O) = v. 

Admitimos uma evolu~ao continua para o processo, sendo S o conjunto de todos os 
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momentos de paragem, tomando val ores em [ 0, oo[, o que quer dizer que a empresa 

pode proceder ao investimento I, e realizar o projecto em qualquer momento, o que nos 

permitiu obter, em 3.1., uma solu<;ao fechada. 

Evoluindo V de acordo com (3.3.1), consideremos que, num instante aleat6rio 

ocorre um evento ditado por um processo de Poisson, de parfunetro A , com incremento 

dq, dado por: 

com probabilidade 1- Adt 

com probabilidade Adt, 

sendo A, a intensidade media de ocorrencia do evento. Ao Iongo da nossa analise 

assumiremos que dz e dq sao independentes (como resulta do processo de Wiener e de 

Poisson). 

0 nosso objectivo consiste em obter, para esta nova situa<;ao, a fun<;ao de valor para 

a op<;ao de investimento e o valor-gatilho para a realiza<;ao desse mesmo investimento. 

Verificaremos que a introdu<;ao de restri<;oes quanto ao momento em que ocorrem as 

oportunidades reduz o valor da op<;ao de investimento, assim como o valor-gatilho. 

Retomemos, entao, o problema de optimiza<;ao, apresentado em 3.1. A estrategia 

optima deveni consistir em tentar investir, quando Vexceder um valor-gatilho v• >I, e 

continuar na situa<;ao de partida, em caso contnirio. Por outras palavras, esta estrategia 

sera dada por: 

Sera vantajoso prosseguir quando a variavel de estado do processo se encontrar 

abaixo de v• , em que se verifica, tal como vimos anteriormente: 

1 2 2 fiF oF 
-rF(V)+-V a -+jiV-=0 

2 oV2 av 
se 0 :::; v :::; v· . (3.3.2) 
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Quando V > v* , s6 poderemos concretizar a op9ao caso o processo de Poisson sofra 

urn salto. Note-se que, num intervalo de tempo dt, tal salto tern a probabilidade A,dt de 

ocorrer, i.e., com probabilidade A,dt, o processo sera parado com urn payoff V-I, 

enquanto devera prosseguir com probabilidade 1- A,dt . Assim, para V > v•, 

F(V) = A,dt(V -I) +(1-A,dt)E[e-rdt F(V )I Y0 = v J 

mas, 

[ J [ 1 8
2
F 8F ] E e-rdtF(V)i Y0 =v = F(V)+(-rF(V)+-V2a 2

-
2 
+pV-)dt 

2 av av 

logo, substituindo a expressao para o valor esperado, obtemos para F(V): 

[ 
1 8

2
F 8F ] F(V) = A,(V- I)dt + (1- A,dt) F(V) + ( -rF(V) +-V2a 2 

-
2 

+ pV-)dt 
2 av av 

o que nos conduz a : 

Sera de esperar que F(V) >V-I para todo o V < v• (caso contrario, deveriamos 

procurar parar em vez de prosseguir) e, de modo analogo, F(V) <V-I para todo o 

v > v· ( aqui a desigualdade resulta do facto de 0 decisor nao ter liberdade total e nao 

poder parar arbitrariamente ). Se o principio de smooth-fit continuar a verificar-se (i.e. a 

fun9ao de valor F (V) ser continua ao longo da fronteira V = v• ), en tao F (V*) = v• -I, 

o que por seu lado implica que F(V) e duplamente continua ao longo da fronteira de 

exercicio optima v•, das equa9oes (3.3.2) e (3.3.3) para F(V). 
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A partir daqui, o nosso problema consiste em calcular F(V), e v• >I, tais que: 

F(O) =0, (3.3.4) 

F(V*) -(V*- It= 0, (3.3.5) 

1 2 2 82 F 8F • 
-rF(V)+2V u 

8
V2 + pV 

8
V = 0 se 0 ~ V < V , (3.3.6) 

1 82 F(V) 8F(V) 
-rF(V)+-V2u 2 

2 +pV )+A-[(V -I)-F(V)]=O se V~v·, (3.3.7) 
2 8V 8V 

F(V)-(V -I)> 0 se 0 s; V < v•, (3.3.8) 

F(V)-(V -I)< 0 se v > v·. (3.3.9) 

0 conjunto de condi~oes (3.3.4) a (3.3.9) admite uma Unica solu~ao (F(V),V*), para a 

fun~ao de valor, F(V), e para o valor de gatilho 6ptimo, v•. 

3.3.2. Obtencao de F(V) e V* 

Vamos agora procurar obter uma expressao para F(V), o valor da op~ao, para todos 

os valores de V ~ 0 e para o valor critico v• que, uma vez atingido, da origem ao 

exercicio da op~ao de investimento. Iremos ainda mostrar que a solu~ao encontrada para 

F(V), v*, converge para o modelo base quando o parfunetro do processo de Poisson, 

A,, tender para infinito. 

Para resolvermos o problema definido pelas equa~oes (3.3.4) a (3.3.9), comecemos 

por observar que a equa~ao (3.3.6) implica: 

se Os;V <V*, 
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em que P1 e P2 sao as duas raizes do polin6mio de segundo grau, 

(3.3.10) 

dadas por: 

e 

Uma vez que P2 < 0, obtemos da equac;ao (3.3.4) que ~ = 0. Assim, 

se o~v ~v·. 

A soluc;ao da equac;ao (3 .3. 7) para V > v• , e dada por 

se v > v·' (3.3.11) 

em que p; e p* sao as duas raizes do polin6mio quadnitico 
2 

dadas por: 

e 
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Como facilmente se demonstra, p; > 0, uma vez que r > p . Assim, obtemos da 

equa~ao (3.3.9) e da condi~ao de V positivo que B1 = 0. Substituindo em (3.3.11), 

temos: 

(3.3.12) 

e a fun~ao de valor sera entao dada por: 

se V <V* 

F(V)= (3.3.13) 

se v;?: v·. 

Temos, assim, tres incognitas ( A1, B2 , v•) . Contudo, a continuidade de F (V) e dF 
dV 

no ponto de exercicio optimo v•, bern como a equa~ao (3.3.5), conduzem-nos a: 

F(V*+) = F(v*-) = v• -/, 

com v*+ = lim v e v·- = lim v ' 
v,!,v* vtv• 

isto no pressuposto de que v• > I . Ficamos, assim, com urn sistema de tres equa~oes a 

tres incognitas: 

A (V*)/31 - v• -/ 
1 - ' 
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o que nos permite obter uma soluyao fulica para v* : 

(3.3.14) 

sendo o par de coeficientes (A1,B2 ) dado por: 

r-p v• __ r_I 
B = r-p+A, r+A 

2 (V*)p; 

3.3.3. Amilise Assimptotica 

Apresentaremos agora as implicayoes induzidas pela existencia de restriyoes 

quanto aos momentos de investimento, ao nivel da soluyao encontrada. Por outras 

palavras, vamos analisar de que modo e que a soluyao agora encontrada difere do 

problema classico de investimento 6ptimo em tempo continuo, que pode ser encarado 

como o modelo limite da situayao analisada quando A, tende para infinito. 

Vimos no capitulo 3.1., quando analisamos o modelo classico de McDonald e Siegel 

(1986), que a funyao de valor F(V) = F;,(V) eo valor-gatilho ~· ai obtidos foram: 

{

AVP 

F;,(V) = ' 
V-I 

se O<V <~* 

(3.3.15) 

se v~~·. 

em que: 
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(3.3.16) 

Vamos agora estudar os resultados a que chegamos quando A, (a intensidade do 

processo de Poisson ex6geno) tende para in:finito, ou o tempo medio entre saltos h = A.-1 

tende para zero. Sera natural esperar que a funyao de valor e o valor critico de exercicio 

obtidos em (3.3.13) e (3.3.14) se aproximem dos valores correspondentes apresentados 

em (3.3.15) e (3.3.16). De modo a simplificar a exposiyao, fayamos, r = .Jh. 

Comeyaremos por obter a assimptota do valor critico v• obtido em (3.3.14), que pode 

ser apresentado na seguinte forma: 

rr ( *) P~- 1 + 2 rP2 
V,,* = rr I, 

13 _ (r-p)r (rP*)- 1 
I 1 + (r- f-l )r2 2 1 + (r - f-l )r2 

embora p2. ~ -00 ' a medida que h ~ 0, temos: 

Deste modo, o numerador e o denominador de v• convergem, respectivamente, para P1 

e para PI -1' a medida que h ~ 0 e, consequentemente, v· ~ v;; . 

Por outro lado, como h = y2
, e facil verificar que: 

A terceira igualdade resulta de f(/31) = 0, sendofo polin6mio definido em (3.3.10), e a 

Ultima igualdade de (3 .3 .15). Com base no resultado obtido, podemos entao exprimir 

v,; em funyao de v;; : 
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Estamos, agora, em condi9oes de calcular as assfmptotas da fun9ao de valor F(V) a 

medida que h ~ 0 ( ou r ~ 0). Comecemos por observar que v,• :::;; ~· , para todo o 

valor de h > 0, uma vez que ~ (V) ~ (V-I) , para todo o V < v• . Analisamos, de 

seguida e separadamente tres casos: 

1) Primeiro caso: 0 < V < ~· 

Uma vez que v,• ~ ~·, podemos considerar h suficientemente pequeno de modo a 

que V < v,*. Obtemos, entao: 

A =v,·-1 em que h 

(v,*t . 

De (3 .3 .15) resulta 

e 

1 2 ( • )-PI 1 2 A 1 2 
=--a ~ fJ/ =--a • fJ/ = -- fJ1 (fJ1 -1)a A. 

2 2 ~-I 2 
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Podemos, assim, exprimir a fun~ao de valor ~ (V) em fun~ao de F;, (V) na regiao 

1 
~ (V) = F;, (V) -- /31 (/31 -1 )o-2 F;, (V)h + o( h) . 

4 

2) Segundo caso: V > ~·. 

Temos F;,(V) =V-I, e, devido a (3.3.12): 

Basta observar que: 

converge para zero de forma exponencial, uma vez que Jh p; ~ - .Ji . 
0" 

F,(V) = F;,(V) + [ri -(r- ,u)V]h +o(h). 

3) Terceiro caso: V = ~·. 

Temos F;, (~*) = ~· -I, 

e F. (V.*) = B (v.*)p; + 1 v.• --1-I. 
h b h b 1 + (r - ,u )h b 1 + rh 

Falta demonstrar que: 

Porem, sabemos das propriedades assimpt6ticas de V,,* que: 
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[ 
J2 ]-p; 

= 1--fO'Jh+o(Jh) [((r-,u)v;,• -rl)h+o(h)] 

em que a Ultima igualdade resulta de 

Podemos, entao, chegar a igualdade: 

3.4. Sintese 

Este capitulo centrou-se na apresenta~ao de urn conjunto de modelos matematicos 

de op~oes reais. 

Come~amos por apresentar o modelo-base desenvolvido inicialmente por McDonald 

e Siegel (1986) e retomado por Dixit e Pindyck (1994), bern como urna extensao deste 

modelo, considerando a possibilidade do valor do projecto poder sofrer quedas 

acentuadas provocadas por urn evento ditado por urn processo de Poisson. 

Numa segunda parte, tomando como referenda de base o trabalho de M01ler e 

Thorsen (2003), apresentamos urn outro modelo, em que consideramos, relativamente 

ao modelo-base, a situa~ao-limite de existencia de sucessivas op9oes de investimento e 

em que a empresa e dada a possibilidade de equacionar, a todo o momento, a 

possibilidade de mudan~a de oportunidade. Verificamos, neste modelo, que o valor da 

op~ao de espera diminui significativamente e que as implica~oes induzidas por 



-u 
u 
[] 

n 
0 
0 
n 
0 
n 
0 
n 
0 
n 
n 
n 
0 
D 
0 
n 
n 
n 

109 

altera9oes dos parfunetros nos valores-gatilho de investimento sao de menor amplitude, 

quando comparadas com aquelas que se obtem no modelo-base. Constatamos, ainda, 

que, perante novas e sucessivas op9oes de investimento (i.e. quando a irreversibilidade 

dos investimentos e a situa9ao de agora ou nunca forem de certo modo abandonadas ), o 

criterio de decisao proximo do VAL ganha nova relevancia, o que pudemos comprovar 

na analise de sensibilidade efectuada. 

0 modelo apresentado na terceira sec9ao, tern como referenda essencial o trabalho 

de Dupuis e Wang (2002) na area do controlo estocastico. A op9ao de investimento nao 

pode ser exercida em qualquer momento, encontrando-se este acto condicionado a 

ocorrencia de urn evento de Poisson. Introduz-se, assim, urn novo quadro na analise de 

investimentos no ambito das op9oes reais - facto que constitui urn dos contributos deste 

trabalho de investiga9ao - e estabelecem-se as bases para o desenvolvimento, no 

proximo capitulo, de urn modelo inovador de investimento no dominio das op9oes e 

jogos em duopolio, que constitui o objecto central da presente tese de doutoramento. 

Este novo modelo incorpora interac<;oes competitivas, para alem de duas dimensoes de 

incerteza (a primeira ligada a evolu9ao do valor do projecto e a segunda associada ao 

momento em que o investimento pode ser implementado ). 
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4. Um Novo Modelo de Op\'Oes e Jogos ~<Iii~ .,"' 

Tal como e referido em Trigeorgis (1996), em ambientes dinamicos a capacidade d~ 4§-t. ~ 
adapta~ao estrategica e essencial para que as empresas se revelem capazes de reagir a 

movimentos competitivos, adaptando-se, com sucesso, a futuras oportunidades de 

investimento. Essa mesma capacidade de adapta~ao e tambem fundamental para lhes 

permitir limitar as respectivas perdas face a desenvolvimentos adversos do mercado. 

A intersec~ao da AOR com os contributos da teoria de jogos veio ajudar a modelar e 

avaliar as capacidades que melhoram a adaptabilidade das empresas e o seu 

posicionamento estrategico. V arias aplica~oes reunindo op~oes reais e contributos da 

teoria de jogos foram apresentadas no capitulo dedicado a revisao da literatura. 

0 presente capitulo encontra-se organizado do seguinte modo: uma primeira sec~ao 

e dedicada a apresenta~ao do modelo de referencia de op~oes e jogos em ambiente de 

duop61io, sendo desde logo estabelecidas as fun~oes de valor da empresa lider e da 

seguidora, num quadro em que se considera apenas uma oportunidade de investimento; 

na segunda sec~ao, que constitui o ponto central da presente tese, desenvolve-se urn 

modelo inovador de investimento em ambiente de incerteza e de competitividade, 

tambem em duop61io, no qual as empresas se confrontam nao s6 com urna oportunidade 

de investimento, mas tambem com a possibilidade de que posteriormente lhes surjam 

novas oportunidades, mais vantajosas. 

0 nosso trabalho assenta, essencialmente, nos contributos de Smets (1991 ), Dixit e 

Pindyck (1994), Huisman (2001), bern como na Teoria do Controlo Optimo. 

Recorremos ainda ao software Mathematica para a formula~ao e desenvolvimento do 

nosso modelo, em que op~oes reais e principios da teoria de jogos se cruzam com vista 

a obten~ao de urn modelo que, incorporando os contributos anteriores, permite construir 

n urn ferramenta de apoio a decisao de investimento por parte das empresas. 

n 
n 
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4.1. Introdu~ao 

Na presente secc;ao analisaremos o modelo de referencia de duop61io em ambiente 

de incerteza, originalmente proposto por Smets (1991) e tambem apresentado por Dixit 

e Pindyck (1994). Este modelo constituira urn dos pontos de partida para o 

desenvolvimento do nosso modelo em 4.2. 

A formulac;ao da questao-base e relativamente simples. Se, por urn lado, a incerteza 

e irreversibilidade associadas ao investimento influenciam a opc;ao de espera e, 

consequentemente, levam as empresas a hesitar na tomada de decisoes, por outro lado, o 

receio de antecipac;ao por parte de urn concorrente sugere a necessidade de agir mais 

rapidamente. 0 modelo que iremos apresentar permite ilustrar, de forma simples, este 

dilema, combinando o efeito da incerteza com o efeito induzido pelas interacc;oes 

estrategicas no valor da opc;ao de diferimento e, consequentemente, no timing do 

investimento. 

Neste modelo a competic;ao por urna oportunidade de investimento diminui o valor 

da opc;ao de diferimento, pelo que empresas em situac;ao de duop6lio investirao mais 

cedo que empresas em situac;ao monopolista, obtendo-se urn equilibrio de antecipac;ao, 

resultante do facto de as empresas se encontrarem inicialmente inactivas. Sempre que o 

equilibrio de investimento simultaneo for o resultado mais provavel, as interacc;oes 

estrategicas resultarao nurn adiamento do investimento por parte das empresas. 

0 modelo e formulado em 4.1.1.; de 4.1.2. a 4.1.4. apresentamos, respectivamente, 

as func;oes-valor para o seguidor, lider e investimento simultaneo; em 4.1.5. procedemos 

a analise de equilibrio; fmalmente, em 4.1.6., apresentamos as observac;oes finais. 

4.1.1. Formulacao do Modelo de Referencia 

Consideremos a situac;ao em que duas empresas similares tern a possibilidade de 

efectuar urn investimento na perspectiva de aurnentar os seus resultados. Nao e possivel 
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conhecer, antecipadamente, o valor deste aumento, face a incerteza que caracteriza o 

mercado em que as empresas se propoem operar. Denominaremos a empresa que 

investe em primeiro Iugar de "lider" e a outra de "seguidor". Resolveremos o modelo, 

considerando que ambas as empresas se encontram inicialmente inactivas no mercado, 

isto e, a decisao de investimento por parte do lfder nao afectara, de imediato, OS 

resultados do seguidor. 

Assumiremos, tambem, que os investidores sao neutros ao risco, pelo que a taxa 

utilizada na actualizayao dos fluxos de caixa liquidos sera a taxa de juro sem risco, r 

(> 0). 0 custo associado ao investimento irreversivel e constante e sera representado 

por I(> 0). Designaremos uma empresa por i, e a outra por j, com i, j e { 1, 2} e i '* j. 

No instante t (~ 0 ), as empresas confrontam-se com uma curva de procura 

(inversa), dada por: 

tr(t) = Y(t) DN N ' 
I } 

(4.1.1) 

em que Y(t) eo impacto estocastico na procura que consideraremos evoluir (tal como 

em 3.1.) de acordo com urn MGB, 

dY(t) = pY(t) dt + uY(t) dz(t), (4.1.2) 

Y(O) = y, (4.1.3) 

em que y > 0, 0 < Jl < r, u > 0, e dz(t) sao incrementos de Wiener, independentes e 

distribuidos de acordo com uma distribui((ao normal, com media zero e variancia dt, e 

DN,N
1 

urn parfunetro deterministico, caracterizador da procura inversa para a empresa i, 

que depende tambem da situa9ao da empresa j. Os possiveis valores de DNN- sao: 
I J 

1) D00 , situayao em que ambas as empresas ainda nao investiram ( aqui, D00 = 0 , pois, 

como se disse, as empresas, inicialmente, nao se encontram activas no mercado ); 

2) D10 , situac;ao em que a empresa i investiu e e lider, uma vez que a empresa j 
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ainda nao investiu; 

3) D01 , aqui a empresa i e o seguidor porque a empresa j ja investiu, tomando-se 

lider; tambem neste caso D01 = 0 ; e 

4) D11 , situa<;ao em que ambas as empresas investiram em simultaneo. 

Nao existem, por hip6tese, custos variaveis de produ<;ao ( ou ja estao inclufdos em 

DN·N· ) e admitimos que a procura e suficientemente elastica para absorver toda a 
I J 

capacidade de produ<;ao, qualquer que seja o seu nfvel, pelo que 1r(t) e interpretado 

como o fluxo de lucros (em vez do pre<;o ). 

Tendo presente que o investimento irreversivel aumenta o fluxo de resultados e 

que a empresa obtem maiores resultados se o seu competidor nao investir, e assumindo, 

por outro lado, a existencia de uma first mover advantage (i.e., o ganho de uma 

empresa, quando se toma lider, e superior ao ganho verificado quando se toma 

seguidor), obtemos a seguinte desigualdade: 

DIO > Dll' (4.1.4) 

Repare-se que consideramos apenas o caso em que existem extemalidades negativas no 

investimento; ou seja, e preferivel para a empresa que a outra nao tenha ainda investido 

( D10 > D11 ). Quando D11 > D10 , existem extemalidades positivas, que poderao resultar, 

por exemplo, do facto de as empresas fabricarem produtos complementares. 

Como os jogos dinfunicos tendem a ser, por via de regra, resolvidos de tnis para a 

frente, come<;amos por admitir que o lider ja efectuou o investimento de entrada, I. Com 

base neste pressuposto, pretendemos chegar a decisao optima de entrada para a empresa 

seguidora. Tomando por born o resultado obtido neste primeiro passo, analisaremos a 

situa<;ao em que nenhuma empresa ainda investiu e definiremos os valores de entrada 

para o lider, assumindo que o seguidor teni o comportamento anteriormente previsto. 
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4.1.2. Funs:ao-Valor do Seguidor 

Assurniremos, inicialmente, que o lider ja investiu. Seguindo os passos que ja 

conhecemos (ver situa~tao monopolista em 3.1.), podemos encontrar o valor Y8 que 

desencadeara o investimento por parte do seguidor e que satisfaz: 

(4.1.5) 

Se Y ~ Ys, o seguidor investira, I, e obtera o valor YD11 /(r- p,)- I. 

Se Y < .fs, o seguidor esperara ate que o nivel (/31 1(/31 -l))I seja atingido, momento 

em que obtera .fs.D11 /(r- p,)- I. Assim, o seu valor actual esperado sera: 

(4.1.6) 

em que T (aleat6rio) eo primeiro momento em que o processo estocastico subjacente 

(modelador do choque na funyao procura deterministica da empresa) atinge .fs, tendo-se 

iniciado em y. 0 payoff esperado actualizado de T para o momento actual e 

exactamente o valor actual da opyao de investir. A soluyao do problema passa pela 

obtenyao de F(Y), factor de actualiza~tao estocastico esperado em tempo continuo. 

Assumindo que o valor presente de Y e inferior a .fs, e escolhendo urn intervalo dt 

suficientemente pequeno em que seja pouco provavel atingir o valor de gatilho .fs no 

intervalo dt, o problema reinicia-se a urn novo nivel (Y + dY). Obtemos, entao, a 

seguinte expressao recursiva, do tipo programa~tao dinfunica: 

F(Y) = e-rdt E[F(Y +dY)IYJ = e-rdt {F(Y)+E[dF(Y)]}. 

Como Y segue urn MGB com drift p, e volatilidade u , recorrendo ao Lema de Ito para 

expandir dF(Y), obtemos: 
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dF 1 d 2F 
dF =-(,uYdt+aYdz)+--2 (a 2Y2dt). 

dY 2 dY 

Admitindo urn horizonte temporal infinito para a opyllo de investimento ( opyllo 

perpetua); e substituindo dF na equayao anterior, sabendo que E [ dz] = 0, e 

considerando ainda e-rdt = 1-rdt para valores pequenos de dt, obtemos, simplificando e 

fazendo dt ~ 0, a seguinte equayllo diferencial: 

1 2 2 d 2F dF 
-a Y --+ uY--rF=O 
2 dY2 ,... dY ' 

cuja solul(llo geral e do tipo, F(Y) = A1YP1 + ~yPz , em que {J1 e /32 sao, respectivamente, 

as raizes positiva e negativa da equayllo quadnitica: 

Aplicando as condiyoes de fronteira: F(Ys) = 1 , ja que a medida que Y se aproxima do 

valor-gatilho Ys, T e provavelmente pequeno e o factor de actualizayao F(Y) aproxima-

se de 1, logo F(Ys) = 1; F(O) = 0 pois quando Y se encontra proximo de zero, T e 

possivelmente elevado e o factor de actualizayllo proximo de zero. Com estes 

resultados, A1 = (1 I Ys )A , ~ = 0, obtendo-se para o valor esperado: 

(4.1.7) 

e para a funyllo-valor do seguidor: 

(~n:~;-JJ se Y <Ys 

S(Y)= (4.1.8) 

YDu -1 se Y~Ys, 
r-,u 
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sendo o valor de gatilho Ys ( obtido de 4.1.5) o valor da varia vel estocastica, em que 

coloca o seguidor numa posic;ao de indiferenc;a relativamente a decisao de investir ou 

nao investir conforme podemos observar na Figura 5, na qual 6 apresentada a func;ao-

valor do seguidor S(Y). 

Figura 5. Func;ao-valor do seguidor 

S(Y) 
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Quando Y e inferior a Ys, o valor do seguidor iguala o valor da opc;ao de investir, 

BYA ·B-v-A (YsDn JJ S, - , · 'd · · 
1 , com. 1 - 1 8 --- • era, entao, optlmo para o segu1 or mvestrr no 

r-p 

momento T8 , em que: T8 = inf (t \ Y(t) ~ Y8 ) • 

4.1.3. Fun£aO-Valor do Lider 

Suponhamos, agora, que nenhuma das empresas investiu e que uma delas considera 

a possibilidade de se tomar lider. A empresa lider tomara em linha de conta o 

comportamento da empresa seguidora, ap6s esta ter constatado a entrada do lider. Ou 

seja, a potencial empresa lider esperara que o seguidor tome a respectiva decisao nos 

moldes apresentados na sub-secc;ao anterior. 
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Assim, se Y ~ Ys , o seguidor investira e o fluxo de resultados do Hder vira tambem 

dado por YD11 , sendo o seu valor igual ao do seguidor. Se Y < Ys , entao o seguidor 

esperani ate Y atingir Ys. Enquanto isso nao acontecer, o Hder tera urn fluxo de 

resultados maior YD10 , cujo valor esperado e dado por: 

(4.1.9) 

em que, tal como anteriormente, T e o pnmetro momento em que o processo 

estocastico, que descreve o choque, atinge Ys, ap6s ter-se iniciado em y. Calculemos 

agora o primeiro valor esperado de (4.1.9), E[fye-"dt l Diferentemente do valor 

esperado ja calculado, o valor deste integral, no intervalo entre 0 e dt, apresenta urn 

dividendo OJ (como que urn lucro) dado pelo integral: 

Assurnindo, tal como anteriormente, que no momento actual Y < Ys - e escolhendo 

urn intervalo dt, de modo a que seja pouco provavel atingir o valor de gatilho Ys - o 

problema reinicia-se a urn novo nivel (Y + dY), obtendo-se a seguinte expressao 

recursiva do tipo programayao dinfunica: 

G(Y) = OJ(Y)+e-rdtE[ G(Y +dY)IYJ. 

0 termo e-rdtE[ G(Y +dY)IY]e obtido recorrendo ao Lema de Ito, tal como fizemos 

para o primeiro valor esperado. 

Assim: 
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{ 
dG 1 d

2
G } G(Y) = Ydt+(1-rdt) G+-pYdt+--
2 

0'
2Y2dt . 

dY 2 dY 

Recorrendo ao calculo algebrico, obtemos a equa~ao diferencial ordimiria: 

1 2 2 d
2G dG 

-(]' Y -+uY--rG+Y=O 
2 dY2 r dY ' 

cuja solu~ao e a soma da solu~ao geral homogenea com a solu~ao particular: 

0 valor das constantes e calculado recorrendo as condi~oes de fronteira para Y = 0 

e para Y = Ys , respectivamente: G(O) = 0 que implica B2 = 0 , e G(Y8 ) = 0 (porque 

T = 0 ), B1 = -(Ys y-/31 l(r- p ), o que nos conduz a: 

obtendo-se para a fun9ao de valor do lider: 

L(Y)= 

S(Y) = YDu -1 
r-p 

(4.1.10) 

se Y <Ys 
(4.1.11) 

Para valores de Y inferiores a .fs, o valor do lider excede o do seguidor, uma vez 

que aquele dispoe de urn fluxo de resultados superior antes de o seguidor investir. 

Contudo, para uma gama de valores de Y baixos, o valor para o lider e inferior ao do 

seguidor, ja que o lider teve de fazer investimentos com urn fluxo de resultados 

inicialmente limitado. 

Na Figura 6, e apresentada a fun9ao-valor do lider L(Y), que se cruza em Yz, com a 
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fun~ao-valor do seguidor S(Y) (a tracejado ), momento a partir do qual L(Y) > S(Y). 

Figura 6. Fun~ao-valor do lfder 

L(Y) 

S(Y) 

-I 

-: ,, , : , ' , : , ' , : , ' , ' , : 
... ' ... ' ... ' ,, : 

... ' ,., : 
,,. 1 

y 

Se o lider investir quando Y ~ Ys , o seguidor tambem investira, pelo que o valor 

esperado do lider igualara o valor de investimento simultaneo U(Y), dado por: 

U(Y) = y Du -I. 
r-p 

4.1.4. Investimento Simultaneo 

(4.1.12) 

Assumiremos que as duas empresas investem, neste caso, no instante Tc, em que: 

Tc = inf (t \ Y(t) ~ Yc), para urn valor de Yc > 0. 0 valor esperado de cada empresa no 

instante t ( < Tc) e dado, seguindo passos analogos aos de 4.1.2., por: 

C (Y)= 
(~n:~-~ J 
y Du -I 
r-p 

(4.1.13) 

Note-se a semelhan~a da expressao obtida para a fun~ao-valor na situac;ao de 
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investimento simultaneo e a fun<;ao-valor obtida para o seguidor. Na Figura 7 e 

apresentada a fun<;ao-va1or de investimento simultaneo. 

Figura 7. Fun<;ao-valor de investimento simultaneo 

C(Y) 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

y 

Note-se que o momento 6ptimo de investimento simultaneo Tc e dado por: 

Tc = inf ( t \ Y (t) :2: Yc ) , sendo o valor-gatilho neste cemirio, Yc , identico ao valor-

gatilho do seguidor Ys ( obtido em 4.1.2. ), dado por: 

(4.1.14) 

4.1.5. Eguilibrio 

Analisaremos dois cemirios. Nurn primeiro cenario surge urn equilibria de 

antecipa<;ao, em que os momentos de investimento das duas empresas sao distintos, i.e., 

existe urn valor de Y, para o qual urna das empresas possui vantagem em se tomar lider. 

Por outras palavras, para tal valor de Y, o payoff do lider, L(Y), que poden:l. ser obtido 

investindo de imediato, excede o payoff obtido no investimento simultaneo pela 

empresa quando espera ate que Y atinja o valor Yc, momento em que as duas empresas 
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investem em simultaneo. Isto implica que: 3Y e [O,Yc ], L(Y) > C(Y,Yc). Este primeiro 

cenario verifica-se sobretudo quando da ocorrencia de first mover advantages. Num 

segundo cenario, nao e possivel identificar valores de Y com tais caracteristicas, pelo 

o que L(Y) ::; C(Y,Yc) para todo o Y e [O,Yc], e as duas empresas investem 

simultaneamente quando a procura e suficientemente elevada. 
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Nao elegeremos, a priori, uma dada empresa como lfder. Sera o resultado da analise 

da situac;ao de cada uma, num dado instante, que ditara a respectiva preferencia pelo 

papel de lider ou seguidor, sendo as decisoes func;ao das condic;oes iniciais de Y. 

Se o valor Y inicial for inferior a Yz. , nenhuma das empresas investira. Quando Yz. e 

atingido, uma das empresas, escolhida aleatoriamente, efectua o investimento, obtendo 

deste modo o valor do lider. A outra aguardara ate que Ys seja alcanc;ado, procedendo 

nesse momento ao investimento e obtendo o valor do seguidor. 

Existem, de facto, dois equilibrios deste genero, em que os papeis sao trocados entre 

as empresas. Uma vez que as empresas sao identicas, na nossa analise nao 

distinguiremos estes equilibrios. Na pratica, serao algumas pequenas diferenc;as entre as 

empresas a definir qual delas investira primeiro. Em Yz., L(Yz.) = S(.Yz.) > 0, pelo que a 

equac;ao (4.1.11) vern 

(4.1.15) 

isto e, Yz. D10 > (r - Jl )I ; o prrmetro investimento s6 acontecera quando o fluxo de 

resultados do primeiro investidor resultar num retorno supranormal sobre o 

investimento irreversivel efectuado. Embora o valor de espera seja nulo, a empresa, 

considerando a hip6tese de sera primeira a investir, reconhece que a posterior entrada 

de outras empresas diminuira o fluxo de resultados, razao pela qual exige urn premio de 
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compensa9ao no momento de investir. 

Suponhamos agora que Y se encontra no intervalo [li, Ys]. Nesta situa9ao am bas as 

empresas tern vantagem em assumir o papel de lider, nao devendo nenhuma delas optar 

por esperar, sob risco de ser antecipada pela outra. Ambas as empresas desejam o maior 

payoff (isto e, o do lider), mas temem a possibilidade de ficarem prejudicadas no caso 

do investimento simultaneo. 0 payoff no exercicio simultaneo da op9ao e ainda menor 

que o payoff do seguidor. 

No equilibrio de antecipa9ao surgem situa9oes em que e vantajoso para uma das 

empresas investir, mas o investimento deixara de ser atractivo se ambas as empresas o 

fizerem. De facto, uma vez que as empresas sao identicas, existe a possibilidade de 

investirem no mesmo instante, devido a uma falha de coordena9ao entre os jogadores 

quando o payoff do lider for substancialmente superior ao do seguidor, o que conduz a 

urn menor payoff para ambas. 

As principais contribui9oes nesta area - Grenadier (1996), Dutta et a/. (1995) e 

Weeds (1999) - admitem hip6teses pouco satisfat6rias, ignorando a possibilidade de 

investimento simultaneo em momentos em que tal nao seja vantajoso. Grenadier (1996) 

assume que, se ambas as empresas procurarem investir primeiro, uma delas ganhara 

aleatoriamente a corrida (atraves do lan9amento de uma moeda ao ar), enquanto em 

Dutta et a/. (1995) e assumido que, se as duas empresas tentarem entrar no mercado 

num mesmo momento t, apenas uma sera bern sucedida. 

Assumindo que nao existem contactos entre as empresas, a Unica maneira 16gica de 

tratar este problema no contexto da teoria de jogos e recorrer a estrategias mistas7
• 

Recorrendo a estas estrategias, as empresas calculam, racionalmente, a probabilidade 

7 Quando a comunicac;:ao entre jogadores e possivel, existe a altemativa do jogo de partilha (partilha do 
excesso L - S), em que os intervenientes acordam quem sera lider, evitando-se o erro do investimento 
simultaneo. A implementac;:ao pratica de acordos deste tipo tende a originar situac;:oes ilegais ou contrarias 
as praticas eticamente aceites. 
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optima de investir com o intuito de obterem o payoff do Hder, sem afastarem a 

possibilidade de urn investimento simultaneo. As empresas jogarao urnjogo simulttineo 

(com possibilidade de urn nfunero infinito dejogadas), em que a empresa i (com i = 1 

ou 2) pode escolher investir com a probabilidade p1 , e nao investir com probabilidade 

1-p;. Para urna abordagem detalhada, veja-se Fudenberg e Tirole (1985). 

Como vimos, no modelo em analise, os valores 6ptimos de investimento para o 

seguidor Ys e para o investimento conjunto Yc coincidem. A razao de ser desta 

coincidencia reside no facto de o momento de investimento do lider nao afectar o fluxo 

de resultados do seguidor, pelo que este nao tera necessidade de investir mais cedo de 

modo a ganhar quota de mercado ao lider, o que aconteceria se as duas empresas 

estivessem inicialmente activas no mercado. 

Quando os papeis do lider e do seguidor sao exogenamente pre-definidos, a situa9ao 

acima descrita altera-se. Aqui, o seguidor s6 podera investir ap6s o lider o ter feito, pelo 

que este tern a possibilidade de esperar e urn valor associado a esta op9ao de espera. 

Na Figura 8, sao apresentadas as fun9oes-valor do lider e seguidor, bern como o 

valor da op9ao de espera para o lider. 

Figura 8. Fun9oes-valor do lider e seguidor 

L(Y) 

S(Y) 

y 

-I 
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Assim, o lider investini se Y se encontrar no intervalo ( Ji , Y8 ), enquanto que o 

seguidor teni de aguardar ate que Y atinja .fs = Yc , agindo de imediato. Para valores de Y 

inferiores a Ji, o lider preferini esperar. Para determinados valores dos parfunetros, a 

curva do valor da op~ao encontra-se totalmente acima de L (Y), levando o lider a 

esperar durante todo o intervalo ( 0 , Yc = Y8 ). 

4.1.6. Observas:oes Finais 

Comparando a situa~ao de duas empresas com a situa~ao de monop6lio, o valor

gatilho e, como vimos, inferior para o primeiro investidor no equilibrio de antecipa~ao. 

Assim, de modo a poder antecipar-se ao rival, a empresa contenta-se com resultados 

mais modestos gerados pelo seu investimento. Deste modo, os fluxos de caixa 

actualizados, resultantes do investimento efectuado, que igualam o valor estrategico da 

op~ao de espera, sao inferiores ao valor da op~ao de espera na situa~ao de monop6lio. 

No caso em que o Unico equilibrio possivel for do tipo antecipa~ao, o ambiente 

competitivo acelera o investimento relativamente a situa~ao de monop6lio. 

Por outro lado, o valor-gatilho da procura na situa~ao de investimento simultaneo e 

superior ao da situa~ao de monop6lio, o que fica a dever-se ao facto de o mercado ter de 

ser partilhado por duas empresas. Neste caso, o valor estrategico da op~ao de espera e 

exactamente igual ao valor da op~ao de espera na situa~ao de monop6lio. Na situa~ao 

em que urn equilibrio resultante de urn investimento simultaneo for o mais provavel, as 

interac~oes estrategicas conduzem ao adiamento do investimento por parte das 

empresas. A Teoria de Jogos encontra-se implicitamente presente na metodologia e 

abordagem de resolu~ao dos modelos de duop6lio. 

Com a introdu~ao da incerteza, o problema do timing de investimento da empresa 

tern de considerar o valor da op~ao de espera: quando uma empresa realiza urn 
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investimento irreversivel perde a possibilidade de explorar nova informayao que, ao 

surgir, pode afectar o interesse e o timing do investimento. E claro que urn elevado valor 

da op9ao de espera, que surge em ambientes econ6micos de grande incerteza, resulta 

num consideravel adiamento do investimento. 
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4.2. 0 Novo Modelo 

Ao decidir explorar urna detenninada oportunidade de investimento, urna empresa 

corre o risco de, a curto prazo, ser confrontada com novas e melhores altemativas para 

satisfazer a mesma necessidade de mercado. Tal facto pode constituir urn incentivo ao 

protelamento daquela decisao. 

De modo a analisarmos esta situa<;ao, vamos agora alargar o modelo do capitulo 

anterior, incorporando novas oportunidades de investimento, a ocorrerem em momentos 

desconhecidos. 

0 novo modelo contempla a possibilidade de as empresas investirem em duas 

oportunidades de investimento, isto e, na oportunidade de investimento ja existente no 

mercado (primeira oportunidade ), ou nurna outra, de urn con junto de oportunidades 

mais favoraveis, que surgirao em momentos aleat6rios (segunda oportunidade). 

Por forma a sermos capazes de identificar claramente o efeito de considerar novas 

oportunidades de investimento, simplificaremos o modelo, considerando que as 

empresas se encontram inicialmente inactivas, entrando no mercado no momento em 

que investem. 

Neste modelo - em que recorremos as tecnicas de programa<;ao dinfunica, ao 

ca.Iculo estocastico e ao software Mathematica -, a possivel ocorrencia de tais 

oportunidades aurnenta o valor da op<;ao de diferimento associada ao investimento na 

oportunidade inicial; porem, a presen<;a de urn competidor pode levar a empresa a 

investir desde logo, nao obstante a no<;ao de que novas oportunidades de investimento 

irao surgir no mercado. 

0 presente capitulo esta organizado do seguinte modo: em 4.2.1. apresentamos o 

modelo que nos propomos desenvolver; em 4.2.2. obtemos, nurn cenario introdut6rio 

mais simples - tambem apresentado em Huisman (200 1) e que nos servira como tenno 
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de compara<;ao -, as fun<;oes-valor para o lider e seguidor, admitindo que a nova 

oportunidade (a segunda oportunidade) ja se encontra disponfvel e permanecera 

disponfvel; em 4.2.3. apresentamos as fun<;oes-valor para o seguidor e para o lider no 

cemirio em que o seguidor aguarda pelas novas oportunidades, investindo numa delas; 

em 4.2.4. desenvolvemos as fun<;oes-valor para a situa<;ao em que o seguidor equaciona 

o investimento na primeira oportunidade; em 4.2.5. analisamos o investimento 

simultaneo numa das novas oportunidades; em 4.2.6. procedemos a uma analise 

comparativa dos resultados obtidos com a literatura relevante, nomeadamente com o 

modelo de Huisman (2001); em 4.2.7. analisamos os equilibrios possiveis e procedemos 

a uma breve analise de sensibilidade, terminando em 4.2.8. com a analise global dos 

resultados obtidos e as conclusoes finais. 

4.2.1. Apresentadio do Modelo 

0 modelo que nos propomos estudar desenvolve-se num ambiente de duop6lio, em 

que duas empresas neutras ao risco e maximizadoras do seu valor podem efectuar, 

apenas uma vez, urn investimento I, para se tomarem activas num determinado 

mercado. 

As empresas dispoem inicialmente de uma determinada oportunidade de 

investimento. No inicio do jogo, ambas se encontram inactivas- pelo menos na area de 

investimento em causa-, pelo que entrar no mercado, de imediato, significa aproveitar a 

oportunidade de investimento inicialmente disponivel. 

0 motivo que nos levou a optar pela situa<;ao em que as empresas nao se encontram 

inicialmente activas prende-se com a preocupa<;ao de poder chegar a solu<;oes fechadas 

e a resultados comparaveis com o modelo de referenda. 

Contudo, a decisao de investir na oportunidade ja disponivel (primeira) sera 

influenciada pela possibilidade de que surja, posteriormente, uma serie de novas e 
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melhores oportunidades de investimento passiveis de aproveitamento (segunda 

oportunidade). Neste tipo de contexto, investir na primeira oportunidade sera uma ma 

decisao, caso pouco tempo depois surJam possibilidades de investimento 

economicamente mais atraentes. Estas oportunidades de investimento surgidlo em 

momentos aleat6rios futuros ~, r;, I;, ..... ~, com { ~, r; - ~, I; - T2, ••••• } 

independentes e identicamente distribuidos de acordo com uma variavel aleat6ria com 

distribui~ao de probabilidade exponencial de media (1/A.), pelo que a ocorrencia de 

novas oportunidades de investimento segue um processo de Poisson com parametro A.. 

Deste modo, e em moldes semelhantes aos apresentados em 3.3., nao existe 

liberdade total sobre o momento em que as empresas poderao efectuar o investimento, 

encontrando-se este dependente da ocorrencia de um evento de Poisson ex6geno. 

Se, quando do aparecimento de uma nova oportunidade, no momento estocastico ~ , 

o respectivo valor for superior ao valor-gatilho de investimento, a empresa investira. 

Caso contrario, equacionara a realiza~ao do investimento na oportunidade inicialmente 

disponivel ou aguardara ate a chegada de uma nova oportunidade no instante r; , em 

que estabelecera a mesma comparayao com o valor-gatilho, e assim sucessivamente. 0 

processo conclui-se no momento em que a empresa investe. 

Assumimos, deste modo, que as empresas podem investir apenas uma vez e que os 

custos de investimento associados a ambas as oportunidades sao iguais. Paralelamente, 

admitimos que o fluxo de resultados evolui estocasticamente, ao Iongo do tempo, de 

acordo com um MGB. 

0 nosso modelo contempla, assim, duas dimensoes de incerteza: uma relacionada 

com o momento em que se tornara possivel o aproveitamento de cada (nova) 

oportunidade; outra associada a evolu~ao do valor das mesmas oportunidades. 

Recorrendo a nota~ao usada por Dixit e Pindyck (1994), o fluxo de resultados da 
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empresa i no instante t (> 0) sera dado por: 

em que DN
1
N

1 
representa a componente detenninistica da fun<;iio de procura inversa 

(que depende das oportunidades de investimento adoptadas por cada uma das duas 

empresas em cada instante) e Nk identifica a oportunidade de investimento explorada 

pela empresa. Deste modo, N K e { 0, 1, 2} , significando 0 a situa<;iio em que a empresa 

ainda nao esta activa. Os possiveis valores de DN
1
N

1 
sao: 

1) D00 , situa<;ao em que am bas as empresas ainda nao investiram ( aqui, D00 = 0 , pois, 

inicialmente, as empresas nao se encontram activas no mercado ); 

2) D10 , situa<;ao em que a empresa i investiu na primeira oportunidade e e lider, uma 

vez que a empresa j ainda nao investiu; 

3) D01 , aqui a empresa i e o seguidor porque a empresa j ja investiu, tomando-se 

lider; tambem neste caso D01 = 0 ; 

4) D11 , situa<;ao em que am bas as empresas investiram na primeira oportunidade; 

5) D12 , situa<;ao em que a empresa i investiu na primeira oportunidade ( e neste caso 

lider) e a empresaj aguardou pela segunda oportunidade; 

6) D20 , situa<;ao em que a empresa i investiu na segunda oportunidade e e lider, uma 

vez que a empresa j ainda nao investiu; 

7) D21 , situa<;ao em que a empresa i investiu na segunda oportunidade ( e empresa 

seguidora) e a empresaj investiu na primeira (e a lider); 

8) D22 , situa<;ao em que ambas as empresas investem na segunda oportunidade. 

Nao existem, por hip6tese, custos variaveis de produ<;ao (ou ja estao incluidos em 

DN.N-) e admitimos que a procura e suficientemente elastica para absorver toda a 
I J 
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capacidade de produ«;ao, qualquer que seja o seu nivel, pelo que n(t) e interpretado 

como o fluxo de lucros (em vez do pre«;o ). 

No nosso modelo, Y(t) segue, entao, o seguinte processo estocastico: 

dY(t) = p,Y(t) dt + o-Y(t) dz(t), 

Y(O) = y, 

em que p,Y, com Jl E [ 0, r], e o drift, o- (> 0) a volatilidade, y (> 0) o valor do 

processo no instante inicial, e dz (t) e urn incremento de urn processo de Wiener (com 

distribui«;ao normal de media zero e variancia dt). 

Estabelecemos ainda dois pressupostos relativamente aos parfunetros 

deterministicos da procura inversa DN
1
N

1
• 

Em primeiro Iugar, uma empresa obtem maiores rentabilidades se investir enquanto 

a outra empresa se mantem inactiva. Escolhida a primeira oportunidade de 

investimento, o fluxo de resultados da empresa e menor quando o seu competidor optar 

pelo investimento numa segunda oportunidade: 

D2o > D2I > n22 

DIO >Dn >DI2. 

Dada a op«;ao do concorrente, a empresa obtem maiores resultados quando investir 

na segunda oportunidade: 

D20 > DIO 

D2I >Du " 

D22 > Dn · 

Em segundo lugar, uma vez que no nosso modelo as empresas nao se encontram 

inicialmente activas, nao obtem qualquer payoff enquanto nao concretizarem uma 

oportunidade de investimento, o que implica para N K E { 0, 1, 2}, D0Nk = 0 . 
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As empresas controlam a evoluyao do valor do projecto e, com base neste 

acompanhamento, podem investir, a todo o momento, na oportunidade que ja se 

encontra disponivel, mas terao de aguardar a ocorrencia de urn evento ditado por urn 

processo de Poisson para poderem equacionar o investimento na segunda oportunidade. 

As empresas sabem que o investimento e irreversivel, i.e., que nao conseguem recuperar 

o montante investido no caso de o projecto se revelar desfavoravel. As empresas sabem, 

ainda, que s6 podem escolher urna das oportunidades. 

Neste contexto, o problema consiste em saber em que instante e mais vantajoso 

proceder a urn investimento irreversivel /, nurn projecto cujo valor e funyao de Y, 

sabendo que Y segue urn MGB. 

Considerando a oportunidade de investimento como equivalente a uma opyao 

perpetua, a decisao de investimento pode ser comparada a decisao relativa ao momento 

de exercicio dessa mesma opyao. Analisaremos, entao, a opyao de investimento 

F(V) =V-I, no sentido de obter v• que maximize F(V), bern como as funyoes-valor 

de ambas as empresas. 

A relevancia pnitica do modelo que pretendemos desenvolver pode facilmente ser 

exemplificada como processo de escolha de urna determinada tecnologia, com vista a 

entrada nurna nova area de neg6cio. E frequente nestes casos existir a possibilidade da 

soluyao tecnol6gica inicial poder vir a ser ultrapassada por novas plataformas 

tecnol6gicas, mais eficientes e capazes de tomar obsoleta a tecnologia ( oportunidade) 

inicial. Qual a decisao a tomar? Investir na tecnologia actualmente disponivel e correr o 

risco de que surja, bruscamente, urna outra mais eficiente? Ou aguardar pela chegada 

das novas tecnologias e ser antecipado pelo concorrente? 

Se, por urn lado, a incerteza e irreversibilidade associadas ao investimento sao 

geradores de valor para a opyao de espera e, consequentemente, aconselham o 
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adiamento das decisoes de investimento, por outro lado, o receio de antecipayao na 

decisao de investir por parte de urn concorrente, sugere a necessidade de agir mais 

rapidamente. A precedencia de cada urna das questoes depende das condiyoes do 

problema e do estado actual da variavel subjacente Y. 

A nossa analise de equilibrio sera desenvolvida partindo do princfpio de que as duas 

empresas sao identicas, nao sendo assim definido, a priori, qual delas investira 

primeiro. Contudo, para a obtenyao das funyoes-valor de lider e seguidor, bern como 

dos valores-gatilho, fixaremos exogenamente o papel de cada urna. 

Conduziremos urna analise te6rica centrada na aplicayao da teoria de Opyoes e 

Jogos, em que sera desenvolvido urn modelo abrangente passivel de avaliar decisoes de 

investimento em ambiente de incerteza e competitividade. Para urna situayao de 

investimento sequencia!, analisar-se-a em primeiro Iugar o comportamento do seguidor 

e, de seguida o comportamento do lider, ap6s o que sera estudado o comportamento de 

ambos na situayao de investimento simultaneo. Neste contexto, em conformidade como 

que anteriormente se afirmou, obter-se-ao as funyoes-valor para lider e seguidor, bern 

como os respectivos valores-gatilho de entrada, considerando quatro cenarios distintos. 

Num cenario inicial e introdut6rio- que corresponde a urna situayao-limite e a urna 

versao simplificada do nosso modelo -, admitimos que a segunda oportunidade de 

investimento ja se encontra disponivel e que os jogadores podem equacionar a 

possibilidade de nela investirem nurn horizonte temporal alargado8
. Nesta situayao, as 

empresas disputam urn jogo similar ao apresentado em 4.1., no qual sao consideradas 

apenas duas oportunidades de investimento. Este cenario ser-nos-a duplamente util: por 

urn lado, permitir-nos-a introduzir, de urna forma mais simplificada e com urna etapa 

8 Note-se que no nosso modelo, como se disse, os jogadores comparam o valor da oportunidade no 
instante em que esta surge com o valor-gatilho e s6 investem se aquele for superior a este. Caso seja 
inferior, aguardam pela nova oportunidade, que surgini num momento estocastico posterior. 
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intermedia, o novo modelo; por outro, corresponde a situayao limite para a qual 

convergirao alguns dos cenarios que constituem o modelo propriamente dito, servindo 

assim como quadro explicativo. 

Num segundo cenario, o seguidor aguardara pela chegada das novas oportunidades 

de investimento, enquanto que o lider investe na primeira oportunidade. 

No terceiro cenario, analisar-se-a a situayao em que investindo o lider na 

oportunidade inicialmente disponivel o seguidor equaciona tambem o aproveitamento 

desta oportunidade. Investimento este que se pode revelar 6ptimo para determinados 

valores de A.. 

Finalmente, determinaremos os payoffs esperados, caso ambas as empresas 

aguardem por novas oportunidades de investimento. 

4.2.2. Cenario Introdutorio 

Neste cenario introdut6rio (que nos servira de referenda para melhor compreensao do 

nosso modelo apresentado nas sub-secyoes seguintes), obtemos, como se disse, as 

funyoes-valor para o lider e seguidor, admitindo a existencia de apenas duas 

oportunidades de investimento, sendo que a segunda ficou disponivel no instante T. 

Tres situayoes distintas serao analisadas: investimento simultaneo na segunda 

oportunidade, investimento do lider, antes de T, na primeira oportunidade; lider e 

seguidor investem ambos, antes de T, na primeira oportunidade. 

Investimento Simultaneo 

Nesta situayao, a segunda oportunidade de investimento ficou disponivel no 

momento T, ficando doravante disponivel, sem que qualquer das empresas tenha ate ai 

investido. Uma vez que nos situamos num instante t C: T, a segunda oportunidade de 

investimento ja podeni ser explorada. Como esta oportunidade e mais vantajosa do que 
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a primeira, as empresas nunca investirao na primeira oportunidade. Deste modo, surge 

urn jogo em que ambas as empresas consideram entrar no mercado, aproveitando uma 

oportunidade de investimento em que o fluxo de resultados evolui estocasticamente. 

Esta situac;ao foi ja analisada em 4.1. quando abordamos o investimento simult§.neo 

das duas empresas numa oportunidade. Vimos tambem em 4.1.4. que, oeste cemirio, em 

que ambas as empresas investem simultaneamente na nova oportunidade, o valor 

esperado para cada iguala o valor do seguidor (ver equac;ao 4.1.5): 

em que: 

YD22 -1 
r-p 

se Y <~~ 

se Y~~~ 

(4.2.1) 

e /31 e a raiz positiva da forma quadratica, ~ a 2 f3 2 + ( p- ~ a 2
) f3- r = 0, dada por 

(4.2.2) 

e em que ~~ e o valor-gatilho de investimento do seguidor na segunda e melhor 

oportunidade, quando o lider tambem nela investiu, valor em que se verifica: 

0 lider investiu antes de T 

Nesta situac;ao, aquando do aparecimento da segunda oportunidade no momento T, 

o lider ja realizou o seu investimento. 0 problema do seguidor e agora identico ao 
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problema de um monopolista que considera entrar num mercado em que o fluxo de 

resultados e dado por YD21 . Este problema de investimento foi tambem analisado em 

4.1., tendo sido obtida a seguinte expressao de valor para o seguidor: 

At,(y D,t r ~( ~ nJ;~D,t -/] se y <I;~ 
S12 (Y) = r- Jl 1;2 r - Jl (4.2.3) 

YD21 -I se y ~ r;~. 
r-p 

com 

e P1 , tal como anteriormente, definido por (4.2.2). 

I;~ e o valor-gatilho de investimento do seguidor na segunda oportunidade, quando 

o lider investiu na primeira. 0 respectivo valor e dado por: 

y:s _ r - Jl ___fl_ I 
12- D p -1 , 

21 I 

(4.2.4) 

n obtendo-se, neste caso (uma vez que a funyaO do lider e continua em 1;~ ), para a 

n 
n 
u 
n 

n 
n 
n 

expressao de valor do lider: 

com 

~2 ( ID12 )A + IDw = ( ~)A [J-;:~ D12 - Dw] + J11o 
r - Jl r- Jl :l-;:2 r- Jl r - Jl 

ID12 -I 
r-Jt 

se Y <1-;:~ 

(4.2.5) 
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Enquanto Y < ~~ , o fluxo de resultados manter-se-a demasiado baixo para o 

seguidor investir, pelo que o lider goza de uma posi~ao monopolista nesta fase. Se o 

lider recebesse perpetuamente os payoffs resultantes da situa~ao monopolista, o valor 

actual total dos fluxos de caixa seria dado por YD10 • No entanto, temos de levar em 
r-p 

linha de conta que Y podera vir a atingir ~~ num determinado momento. Neste ponto, o 

seguidor entra no mercado e os lucros do lider, ate entao na situa~ao de monop6lio, ver-

se-ao diminuidos. 0 termo ( ~ )P
1 

[~~ D12 ~ D10 
] corresponde ao factor de correc~ao 

~2 r J.l 

que incorpora a redu~ao no payoff da empresa para Y < ~~ . 0 factor de correc~ao e 

negativo, pois D12 - D10 < 0 . 

As duas empresas investem antes de T 

Quando ambas as empresas investem na primeira oportunidade, a expressao de valor 

para cada uma vern dada por: 

YDII 

r-p 

Concluida a apresenta~ao do cenario introdut6rio, desenvolvemos nas sec~oes 

seguintes o novo modelo de op~oes e jogos em que, para alem de uma oportunidade de 

investimento ja disponivel, as empresas se deparam com a possibilidade de surgirem 

multiplas oportunidades de investimento. Serao obtidas, como se disse, as fun~oes-valor 

para o lider e seguidor em tres cenarios distintos: num primeiro cenario, o seguidor 

aguarda pelas novas oportunidades tendo o lider investido na primeira; num segundo 

cenario, o seguidor equaciona investir na primeira oportunidade; finalmente, num 

terceiro cenario, ambas as empresas aguardam pelas novas oportunidades. 
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4.2.3. Seguidor Aguarda pelas Novas Oportunidades 

Quando o seguidor decide aguardar pela chegada das novas oportunidades, tendo o 

lider ja investido na primeira, fica dependente da ocorrencia do salto de Poisson e a sua 

0 
0 

situa9ao e equivalente a situa9ao de uma empresa monopolista analisada em 3.3. Nesta 

situa9ao, o respectivo fluxo de resultados e dado por YD21 sendo a fun91io-valor do 

D 

0 

seguidor, s;2 (Y), dada por: 

Funcao-Valor do Seguidor 

s;2 (Y) = 
p' 

B*s ( YD21 J z + A YD21 - ___3::__ I 
12 

r - J.l r +A - J.l r - J.l r + A 

•s se Y <~2 

u 
u em que /31 e, como ja se disse, a raiz positiva da forma quadnitica familiar 

dadapor: 

D Pl=G-;, )+ (;,-~)' +:,' 
D p; a raiz negativa de: 

n 1 2 *2 ( 1 2) . U 2 a f3 + p- 2 a f3 - (r + A) = 0 

n dadapor: 

(4.2.6) 

n e ~;s e 0 valor-gatilho de investimento do seguidor, quando este aguarda pelas novas 

n 
rJ 
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oportunidades de investimento e o lider investiu na primeira oportunidade. 0 seguidor 

investe assim no momento, r;;s , em que se verifica a ocorrencia de uma nova 

oportunidade (salto de Poisson). 

As expressoes para A;; e B,•; e para o valor-gatilho de investimento do seguidor, 

~;s, sao obtidas com base nas condi9oes de igualdade de valor (value matching) 

continuidade e diferenciabilidade de s;2 em y = ~;s' 

~2 D2, -I= B;; ~2 D2, + A ~2 D2, -~I 
( 

•s J ( •s Jp; •s 
r-p r-p r+A-J.l r-p r+A 

sendo dadas por: 

e 

com: 

( 

•s 
A•s _ ~2 D21 

12 -
r-p 

(4.2.7) 

Note-se que quando o parfunetro A tende para infinito, i.e., quando o modelo com 

salto de Poisson converge para o modelo de referenda de duop6lio (em que a op9ao de 

investimento pode ser exercida em qualquer momento ), o valor-gatilho ~;s , que 

despoleta o investimento por parte do seguidor, converge para o valor-gatilho do 
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modelo de referenda de duop6lio indicado em (4.2.4), ~~: 

=(r-p) p1 I 
D21 P1 -1 

Substituindo A;{ e B;{ em ( 4.2.6) obtemos: 

(-;JA (~~21 IJ 
~ r f.J 

(4.2.8) 

y Iu D21 r I A ID21 A I ( J
p; ( T7*S J 

~s r - f.J +A - r +A + r - f.J +A r - f.J - r +A 

Na equac;ao ( 4.2.8) constatamos que, para valores da variavel estocastica inferiores 

ao valor-gatilho ( Y < ~;s ), o valor esperado do seguidor e semelhante ao obtido em 

(4.2.3)- correspondente ao valor da possibilidade de adoptar a segunda oportunidade de 

investimento (quando esta oportunidade de investimento se encontrava disponivel). A 

diferenc;a que se regista resulta do facto de a segunda oportunidade ainda nao se 

encontrar disponivel. 

0 seguidor so adoptara a nova oportunidade de investimento, no ambiente definido 

para o nosso modelo, no momento em que esta surgir, caso o valor da variavel 

estocastica Y seja superior ou igual ao valor-gatilho ~;s, definido em ( 4.2. 7). Esta 

ultima constatac;ao explica os segundo e terceiro elementos da equac;ao ( 4.2.8) para 

Y;;:::: ~;s. 0 segundo elemento corresponde ao valor actualizado do fluxo esperado de 

lucros gerados a partir do instante T. 
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E[e-rT Y(T)D21 Y(O)=Y]= D21 E[e-rTY(T)jY(O)=Y] 
r-p r-p 

= A YD:H 
r+A-pr-p 

(4.2.9) 

0 terceiro termo e o valor actualizado do investimento esperado que a empresa teni 

de suportar no instante T, de modo a aproveitar uma segunda oportunidade, 

"' 
E[Ie-rTJ =I J Ae-Aie-71 dt 

1=0 

A 
=--!. 

r+A 
(4.2.10) 

Note-se a diferenya entre as equayoes (4.2.9) e (4.2.10), i.e., entre os factores 

A e ~. Na equayao (4.2.9) p e subtraido ao denominador, de modo a tomar-
r+A-p r+A 

se em linha de conta o crescimento esperado de Y. 

Mesmo que num determinado momento Y ;?. ~;s, pode vir a verificar-se no futuro 

uma descida de Y para valores inferiores ao valor-gatilho ~;s, aquando da chegada da 

segunda oportunidade de investimento. Assim, o termo de correcyao 

B;i (YD21 l(r- f.J) )p; e adicionado ao valor do seguidor. Este termo e positivo, uma vez 

que reflecte o facto de a empresa, nesta situayao, nao se encontrar obrigada a fazer o 

investimento. Nao sera vantajoso efectuar o investimento quando Y < ~;s no instante 

em que a segunda oportunidade surgir. Assim, como vimos, o termo 

B;i (YD21 /(r- p) )p; e a componente de valor associada a flexibilidade. Este factor de 
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correc<;ao desaparece quando Y tende para infinito, uma vez que a probabilidade de 

Y(t) ser inferior a ~;s tende para zero. 

Fun(:io-Valor do Lider 

Neste contexto, em que o seguidor aguarda por novas oportunidades, 

determinaremos agora a fun<;ao-valor do lider, considerando que este investiu na 

oportunidade inicialmente disponivel. 

A empresa lider tomani em linha de conta o comportamento da empresa seguidora, 

ap6s esta ter constatado a entrada do lfder, o que nao e mais que a decisao do seguidor 

apresentada anteriormente. Logo que se verifique Y > ~;s , e a segunda oportunidade 

surja, o seguidor investira e o fluxo de resultados do lider sera alterado, passando a ser 

tambem dado por YD12 , sendo o seu valor igual ao do seguidor. Se Y < ~;s, entao o 

seguidor esperani ate Yatingir ~;s. Enquanto isso nao acontecer, o lider continua numa 

situa<;ao monopolista correspondente a urn fluxo de resultados maior. 

Assim, quando o seguidor aguarda pela segunda oportunidade, o valor do lfder e 

dado por: 

em que T e o primeiro instante em que o processo estoccistico que descreve o choque 

atinge ~;s, tendo-se iniciado em Y(O) = Y, o que conduz a seguinte expressao para a 

fun<;ao-valor do lfder, 

A;f(~2 )A+ ~o -1 
r-p r-p 

~ 
~·L(~2) + ~0 + A ~ -1 

2 r-p r+A--p r+A--pr-p 



u 
u 
u 
D 

u 

0 
0 

u 
n 
0 
n 
0 

] 

] 

l 
l 

143 

As expressoes para A;{ e B;{ sao obtidas recorrendo as condi~oes de continuidade 

e diferenciabilidade de r;2(Y) em Y = r;;s: 

resolvendo em ordem a A;{ e B1*{ obtemos: 

Substituindo as expressoes obtidas para A;{ e B;{ em r;2 (Y) , obtemos: 

(4.2.12) 

Os tennos A;{ (YD12 /(r- p) t e B;{ (YD12 l(r- p) )p; sao termos correctores pelo 
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facto de uma nova oportunidade poder surgir antes de o seguidor estar em condi9oes de 

a aproveitar e a fun9ao-valor do lider se alterar. Quanto mais tempo demorar ate a 

chegada da nova oportunidade de investimento, mais tempo o lfder goza da situa9ao 

privilegiada de monop6lio. Tal como em ( 4.2.5), Atf ( YD12 (r- ,u) )PI reflecte a 

possibilidade de Y exceder ~;s , situa9ao em que o seguidor adopta a segunda 

oportunidade de investimento, terminando com o periodo de monop61io do lider. 

Consequentemente, tal como podemos observar de ( 4.2.11 ), A1*f e negativo. A 

componente B;f ( YD12 (r - ,u) }"; corresponde a possibilidade de Y descer para val ores 

inferiores a ~;s . Esta situa9aO e favonivel ao lider, pois se, y < ~;s' 0 seguidor nao 

investe e o lider continua a gozar de uma situa9ao monopolista, o que explica o facto de 

B;f ser positivo. 

Obtidas as fun9oes para o seguidor e lider, em ( 4.2.8) e ( 4.2.12), respectivamente, 

passaremos de seguida a sua analise assimpt6tica, fazendo o parfunetro A, do processo 

estocastico de Poisson convergir para in:finito. Verificaremos, ainda, a convergencia das 

fun9oes de valor obtidas para as fun9oes valor obtidas no modelo de referencia de 

duop6lio apresentadas em (4.2.3) e (4.2.5). 

No caso da fun9ao-valor do seguidor: 

lim s;2 (A,)= lim 
A.~co A.--+co 

( J
p; ( •s J _I_ ~2 D21 _r_1 + A. YD21 -~I y Y.*s 

•s se ;::: 12 ' 
~2 r - Jl +A, r + A, r - Jl + A, r - ,u r + A, 

n mas como vimos em ( 4.2. 7), ~;s converge para ~~ quando o parfunetro A, tende para 

n 
n 
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infinito, logo: 

= 
( ~JA(~~~2I_JJ ~2 r Jl 

YD2I -1 
r-p 

se Y <~~ 

se Y;;:::~~ 

confrrmando-se assim a convergencia da fun<;ao-valor do seguidor. 

No caso da fun<;ao-valor do lider: 

p; 
JfL ( :fq_2 ) + :fq_o + A :fq_2 _I 

2 r-p r+A-p r+A-pr-p 
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Comecemos por calcular os limites das constantes A;J' e B;J' quando A tende para 

infmito: 
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=0. 

Substituindo os valores acima obtidos para A;f e B;f na expressao de valor obtida 

para o lider, acima apresentada, obtemos: 

= 

Y.qo + A, Y.q2 -1 
r+A--p r+A--pr-p 
'-..r----' '----v----' 

~o ~~ 

IDI2 -1 
r-p 

se y <~~ 
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verificando-se, assim, a convergencia assimpt6tica da fun~ao-valor do Hder para o 

modelo de referenda. 

4.2.4. Seguidor Eguaciona Investir na Primeira Oportunidade 

Quando Y aumenta, o custo de oportunidade associado a espera tambem aumenta, o 

que podeni implicar que, sendo relativamente baixa a probabilidade de surgir no 

mercado, a curto prazo, uma melhor oportunidade de investimento, o seguidor 

aproveitani a primeira oportunidade para elevados valores de Y. Assim, no caso de A. 

suficientemente baixo, existira urn valor-gatilho ~~s tal que o seguidor nao investira se 

Y < ~~s, mas adoptara a primeira oportunidade de investimento se Y ~ ~~s. Neste caso, 

a fun~ao-valor do seguidor sera representado por s;1 (Y) e vira dado por: 

Fun(:io-Valor do Seguidor 

p; p; 
s;1(Y) = n•s(~1 J +~s(YD21 J + A, YD21 -~I -.7*s -.7*s ( 13 -'-1.1 '-11 se 112 ~ Y < 111 4.2. ) 

r-~ r-~ r+A--~r-~ r+A-

~~-I 
r-~ 

se 

0 termo A;f (YD21 /(r- ~) t corresponde ao valor da op~ao de adoptar uma 

oportunidade de investimento. A interpreta~ao de c;f (YD21 /(r- ~) l; e identica a 

interpreta~ao do factor B;; (YD21 /(r- ~) l; na equa~ao (4.2.6), com c;f > 0. 0 termo 

B;f (YD21 l(r- ~) lt iguala o valor da op~ao de adoptar a primeira oportunidade. 

A equa~ao ( 4.2.13) e obtida resolvendo o problema de paragem optima para o 
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seguidor. A partir das condic;oes de continuidade e diferenciabilidade de s;, em J;;s e 

das condic;oes de value matching e smoothpasting de s;, em y;~s : 

~I 
r+A. 

fl.*B*S y;1 D21 a*c*S y;1 D21 A. D21 _J3L 
( 

•s )Pt -1 ( •s )p;-1 
1 11 + P2 11 + -

r-p r-p r+A.-pr-p r-p 

e recorrendo ainda ao software Mathematica e a manipulac;ao matematica, obtemos as 

*S *S *S constantes A11 , B11 e C11 : 

.{1 ~ A~cr e~: n. r ( ~rus +(I{~ ~)b (ti (~: r (r~Ia'c-lx:LJI(~a-LJ.)J;;S +~Aa!JD.J;;S 
-»4J;i'))+ ([1, ~f{)b (~(~:r (rf{ Jdc-bciJ"(f{ a-LJ.Jlii + f{ AmLJ.J;;8 -~J;;8)))] 

( 

T>*S )-A.· ( p· 1 2 b . 1"\ ({1* D )""*S a* 1 -bD .. l'*S 1 z.n2 Tl'*S) B;f = In :21 r 21a c- C.vn 2a- 21 In + fJ2AU 21In - /W 21In 

(A.* - p; )a2 be 
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com: a = r - p , b = r + A , c = r - p + A e tal como anteriormente: 

I. 

Quanto ao valor de 1';~8 resulta das condi~5es de fronteira VMC e e dado 

implicitamente por: 

(4.2.14) 

0 valor-gatilho 1';~8 e caracterizado por: 

1. 1';~8 s6 existe se a probabilidade de chegada de uma nova oportunidade for muito 

reduzida, i.e., se o parfunetro de processo de Poisson, A , for inferior a urn valor critico 

(bastante reduzido ), ~* • 

2. 1';~8 aproxima-se do valor-gatilho do seguidor para adoptar a primeira oportunidade, 

num modelo sem segunda oportunidade (ver capitulo 4.1.), se A se aproximar de zero, 

1.e.: 

limY.*8 (A) =__A_ (r- p) I. 
Jl~O 11 fJ - 1 D 

1 11 
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3. ~~s tende para infmito quando A se aproxima de ~·. 

Afigura-se que o valor-gatilho ~~s aumenta com A , mas devido a complexidade de 

expressao (4.2.14) toma-se dificil encontrar uma demonstrayao analftica para esta 

afirmayao. Urn valor maior de A significa que as novas oportunidades de investimento 

deverao ocorrer mais cedo, pelo que e do interesse do seguidor protelar o investimento. 

Assim, o valor-gatilho para adoptar a primeira oportunidade de investimento sera mais 

elevado. 

0 seguidor protela indefinidamente a adopyao da primeira oportunidade quando ~~s 

se aproxima de infinito. Nesta situayao a equayao (4.2.13) transforma-se na equayao 

(4.2.8). 

Fundio-Valor do Lider 

Analisemos agora a situayao em que o lider investe na primeira oportunidade, com o 

seguidor a equacionar tambem a possibilidade de investir na mesma oportunidade. 

Neste caso, a funyao-valor do lider vern dada por: 

4f(lllz )A+ il:lo -/ 
r-p r-p 

4lY)= l{f lllz +Gf lllz + il:lo + A lllz -1 ( )/{ ( )~ 
r-p r-p r+A-p r+A-pr-p 

il:ll_J 
r-p 

se 

(4.2.15) 

se 

As condiyoes de continuidade e diferenciabilidade em ~;s e em ~~s : 

n 
n 

l 
l 



u 
a 
[] 

[] 

n 
0 
n 
D 

151 

f3t4*f(~s D,2JA-1 ~o = A·~·f(~s ~2 JA'-1 + p;c;{- (~s ~2 J.a;-1 + ~o + A ~2 
r-p r-p r-p r-p r+A-p r+A-pr-~ 

r.l*B*L ~1 Dn p·c·L ~1 Dn A D21 - ...!;1_ 
( 

•s JP..'-1 ( •s Jp;-1 
P111 +211 + - ' 

r-p r-p r+A-pr-p r-p 

permitem obter o valor das constantes, A*1 
, B*1 e c*1 

: 
II II II 

4t ~ fl~c[ e;;~ JlAlh -cll.l41n
8 
+ (!1. ~ ,4) [ 11 Wa-~X aLl.-~.+ Alhllits(~: n 
l1 ~ ,4 ( .4 (!1. a-~XaLlo -~, + Alhllits(~: n)] 

n com a = (r- p) e c = (r +A-p) , 

u 
n 
0 

n 
n 
n 
n 

A constante B;f reflecte a possibilidade de Y poder ultrapassar ~~s antes de as 

novas oportunidades de investimento ocorrerem. Porum lado, tal situac;ao e vantajosa 

para o lider, uma vez que o seguidor podeni adoptar a primeira oportunidade e nao uma 

das futuras; por outro lado, toma-se-lhe prejudicial, ja que deixa de estar numa situac;ao 



u 
a 
[] 

[] 

0 
0 
0 
n 
D 

0 
0 
n 
0 

n 
n 
n 
n 

152 

monopolista. A inequayao (4.2.16) define em que condi9oes B;1L e negativo. 

Quando o ganho relativo que o seguidor pode obter ao adoptar a segunda 

oportunidade de investimento for superior a perda relativa com que o lfder entao se 

confronta, i.e., quando: 

(4.2.16) 

o coeficiente B;f < 0. Se aquela inequa9ao nao se verificar, o sinal de B;{ pode ser 

positivo ou negativo. 

A desigualdade ( 4.2.16) tern maior probabilidade de se verificar quando para o lider 

for irrelevante, ou quase, a escolha de oportunidade de investimento por parte do 

seguidor. Porem, numa situa9ao de indiferenya, nao e conveniente para o lider que o 

seguidor adopte, de imediato, a primeira oportunidade de investimento em vez de 

esperar pelas novas, pois tal prolongani a situa9ao monopolista do lider. 

Tal como anteriormente, procederemos agora a analise assimpt6tica das fun9oes-

valor para o seguidor e lider obtidas em (4.2.13) e (4.2.15), fazendo o parfunetro do 

processo estocastico de Poisson convergir para infinito. Recorreremos tambem aqui ao 

programa Mathematica na avalia9ao dos limites das fun9oes e parfunetros. 

No caso da funyao-valor do seguidor: 

p,_• p; 

s: n*!S ( }1)21 ) +rf*IS ( YD21) + A }1)21 -~/ u*S y T7*S lim 11(Y) =lim ~ '-1· se I 12 ~ <I11 
A~ A~ r-p r-p r+A.-pr-p r+A. 

~~-/ 
r-p 

se 
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A medida que A aumenta e tende para infinito, o timing ate a chegada de novas 

oportunidades, 1 I A , tende para zero, reduzindo-se assim o valor esperado do interval a 

entre ocorrencia de oportunidades. Neste contexto, ~~s perde sentido, deixa de existir, e 

o seguidor deixa de equacionar o investimento na primeira oportunidade, reduzindo-se o 

problema ao caso apresentado em 4.2.3., em que o seguidor passa a equacionar de novo 

o investimento nas novas oportunidades. 

Recorrendo a analise matematica e ao calculo algebrico, obtemos: 

1• Y,*S vS rm 12 =.L12 
A,~oo 

1i Y.•s m 11 =+oo 
A,~oo 

Pt 
1. c•s ( YD2t J 2 - 0 lffi II - . 
A,~oo r- f-l 

Substituindo os valores obtidos na expressao de s• (Y), vern: 
11 

A;f ( YD2t Jp.. 
r-p 

se Y<~s 

Pt p; 
· • lim n•

1
s ( YD2t J +C

1
•
1
s ( YD2t J + A YD2t _......£__ 1 T7*S < y Tl'*S lrm 811 (Y) = "'"'~ se I 12 _ < I 11 

2~ 2~ r-p r-p r+A-pr-p r+A 

YDn -I 
r-p 

se 
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= 

( ~ t~(l:~,-~.) + ~. -1 se Y<~~ 
~2 r-p r-p 

lims;l(Y)= 
J~ 

~2-J se y~~. 
r-p 

Verificamos, uma vez mais, a convergencia para as fun9oes-valor obtidas no 

modelo de referenda de duop6lio apresentadas em 4.1. 

4.2.5. Investimento Simultaneo na Segunda Oportunidade 

No caso de ambas as empresas aguardarem pelas novas oportunidades de 

investimento, o payoff esperado de cada uma vira dado por: 

•s se Y < J;2 

As condi9oes de continuidade e diferenciabilidade de v;~ em J;~8 permitem-nos 

• • •s obter A;_2 , B22 e .Y;2 : 
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v•s _ (r- f.l) f3t -A+ r /32 
1 22 - ----~....:......:...---:--I. 

D22 f3 - r- f.l fl" - __ A_ 
1 r-p+A 2 r-p+A 
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Note-se que estamos numa situac;ao de new market (as empresas encontram-se 

inicialmente inactivas, logo, o investimento por parte do lider na primeira oportunidade 

de investimento nao e gerador de perdas para o seguidor), o lider comec;a a realizar 

lucros ap6s efectuar o investimento e do ponto de vista do seguidor e melhor que o lider 

invista na primeira oportunidade, pelo que s;2 (Y) > s;2 (Y) . 

Finalizaremos com a amilise assimpt6tica da func;ao-valor agora obtida para a 

situac;ao de investimento simultaneo quando o parfunetro de Poisson tende para infinito: 

limV2~ =lim 
A.~oo A.~oo 

~2 (YD22 JA 
r-p 

p• 

B* (YD22 J 2 + A YD22 -~1 
n r-p r+A-pr-p r+A 

~o 
~ 

r * 
( ) flt ---;----- /32 

1. v•s 1' r- f.l /L + r I lm .122 = tm-=----'-~------=-=-..:._:_____ . 
A.~"" A.~"" D R r - p 

11
• A 

22 PI- ----
1 r-p+A 2 r-p+A 

'--------v----- '---r---' 
~o ~1 

= (r- p) /31 I. 
D22 fJ1 -1 
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2-+co 2-..+co 

=0. 

-+Y~ ,_,._., 
y;~s D22 

r-p 

-/Ja 

-+Y2~ 
..-"--, 

y;~s D22 

r-p 
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Substituindo os valores obtidos para lim ¥;~8 , lim A;2 e lim B;2 na fun~ao-valor de 
2-+co A.-+cc A.-+cc 

investimento simultaneo, obtemos: 

limv;~ = 
2-+co 

= 

YD22 -I 
r-p 

se Y <¥;~ 

ou seja, a fun~ao-valor obtida em 4.2.1 para o investimento simultaneo no cemlrio 

introdut6rio. 
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4.2.6. Analise Comparativa 

A revisao de literatura em Op~toes e Jogos efectuada no capitulo 2 permitiu-nos 

identificar urn conjunto de modelos de op~toes e jogos em duop6lio, em que o modelo de 

Huisman (200 1) assume, urna importancia especial, tanto mais que e aquele que mais se 

aproxima e mais afinidades apresenta com a nossa abordagem. Nesta sec~ao 

procederemos a uma amilise comparativa do nosso modelo com o de Huisman (200 1 ). 

Huisman (200 1) tam bern desenvolve urn modelo em duop61io, em que as empresas, 

inicialmente inactivas, tern a possibilidade de efectuar urn investimento para aumentar 

os seus fluxos de caixa. Neste modelo, as empresas confrontam-se com a possibilidade 

de investir numa oportunidade que ja se encontra disponivel ou de optar por aguardar 

pela chegada de uma segunda, melhor (e Unica) oportunidade, num momento 

estocastico T , defmido, tambem aqui, por urn processo de Poisson. 

0 modelo de Huisman considera duas fases: a primeira corresponde ao periodo que 

termina no momento em que a nova oportunidade se toma acessivel aos agentes 

econ6micos em causa, altura em que o investidor compara o respectivo valor ( da nova 

oportunidade) com o valor-gatilho do modelo de referenda, investindo se aquele for 

superior a este; a segunda fase, inicia-se com a chegada da nova oportunidade, em que 

caimos no modelo de referenda de Dixit e Pindyck, com as empresas ajogarem o jogo 

apresentado como cenario introdut6rio (ver 4.2.2.), aguardando ate que o valor da 

variavel estocastica atinja os valores-gatilho para cada cenario. Note-se que, 

contrariamente ao que acontece no nosso modelo, Huisman (200 1) considera que, ap6s 

a chegada da segunda oportunidade, esta fica doravante disponivel aos jogadores. 

Diferentemente, o nosso modelo, para alem de contemplar uma multiplicidade de 

oportunidades de investimento, apresentando, assim, maior abrangencia, agrega ainda as 

duas dimensoes de incerteza no valor-gatilho, o que constituira urna nova dimensao nos 
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modelos de opc;oes e jogos em duop6lio. 

Comparemos, entao, as func;5es-valor obtidas por Huisman e as por n6s obtidas para 

os tres principais cemirios considerados, i.e., investimento do lfder na primeira 

oportunidade, aguardando o seguidor pelas novas oportunidades; idem, mas o seguidor 

equaciona o investimento na primeira; finalmente, investimento simultaneo. 

Comec;ando pela situac;ao em que o seguidor aguarda pela segunda oportunidade, 

Huisman obteve, respectivamente, as seguintes func;oes de valor para o seguidor e para 

o lider: 

l 
'Y y.o, +A y.o, 

I 12 

s~uisman (Y) = 
Y .o; A YD21 A I 'Y + ---

1 r+A-pr-p r+A 

se Y <~~ 

• YD e.YA +B yA +_1_o -I 
I 12 se Y <~~ 

r-p 
~uisman (Y) = 

Y rl YD10 A YD12 I 
& 2 + + -2 r+A-J.l r+A-pr-p 

se Y~~~. 

enquanto que no nosso modelo chegamos a : 

b*Lyp;_ IDIO A IDI2 -I 
12 + +---

r+A-jl r+A.-pr-p 

com: vS _ (r - J.l) fJ1 I 
.112-

D21 fJ1 -1 
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e 

Resulta, de imediato, a semelhanya das funyoes-valor obtidas por Huisman com as 

fun9oes do nosso modelo para valores da variavel estocastica Y acima do valor-gatilho, 

~~, isto tanto para a fun9ao-valor do lider como para a fun9ao do seguidor. Tal seria de 

esperar, ja que adma deste valor gatilho os jogadores chegam a estados de natureza 

identicos (embora tenham percorrido traject6rias distintas), i.e., tiveram de aguardar 

pela chegada da(s) nova(s) oportunidade(s) (de urn processo de Poisson) e, para a 

aproveitarem, o seu valor tern, em ambos os casos, de ultrapassar urn valor-gatilho. 

0 que acontece e que, como vimos na analise assimpt6tica, o valor-gatilho do 

modelo de Huisman (2001) e mais elevado que o do nosso modelo, i.e., 

~~ > ~;s VA E lR , sendo as fun9oes-valor identicas Vt: Y(t) > ~~. 

Note-se, contudo, a diferen9a ao nivel dos valores-gatilho, ~~ e ~;s , que resulta do 

modo como os modelos sao definidos. 0 valor-gatilho de Huisman (200 1) e identico ao 

do modelo de referenda apresentado em 4.1. e independente do parfunetro A, enquanto 

que no nosso modelo este parfunetro influenda o valor-gatilho. 

Para valores da variavel estocastica inferiores a ~~, as funyoes-valor diferem, i.e., 

os termos relativos ao valor da op9ao de investimento sao divergentes. Em Huisman 

(200 1) encontramos o modelo de referenda adicionado de uma componente que 

incorpora a possibilidade da segunda oportunidade surgir, o que nao era contemplado no 

modelo de referenda, em que as empresas disputavam apenas uma oportunidade de 

investimento. 

Refira-se ainda que no nosso modelo estamos como que numa situa9ao interpretavel 

a luz do modelo de referencia; note-se a semelhan9a entre as fun9oes-valor que 
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traduzem o valor da opyao ( abaixo do valhor gatilho) obtidas no nosso modelo e as 

obtidas no modelo de referenda apresentado em 4.2.2. 

Tal resulta do facto de o nosso modelo reunir nurn todo o Processo de Poisson eo 

MGB (em bora considerando-os independentes urn do outro ), o que origina urn valor-

gatilho incorporando ambos os processos e urna funyao-valor para a opyao (Y < ~;s) 

muito semelhante a obtida no modelo de referencia. 

0 modelo de Huisman (200 1 ), por outro lado, tern, como se disse, urn tempo de 

Poisson ate a chegada da oportunidade e depois urna evoluyao segundo urn MGB ate ao 

instante T , em que se atinge ~~ e o seguidor investe. 0 efeito do processo de Poisson 

nao e incorporado no valor-gatilho ~~ . 

Num segundo cenario, em que o seguidor equaciona o investimento na primeira 

oportunidade, Huisman (2001) obteve, respectivamente, para o seguidor e lider: 

se Y <~~ 

se Y <~~ 

se Y;;::~~' 

em que o valor-gatilho ~f e obtido resolvendo a equayao: 

• s • 
CP1 -1)(~1 )Dn + r P1 I = 0 . 

(r- p) r +A, 

Tal como vimos, a comparayao das funyoes-valor obtidas por Huisman (2001) com 

as que resultam do nosso modelo, para o cenario em que o seguidor equaciona o 
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investimento na primeira oportunidade, leva a conclus5es semelhantes as anteriores. 

Finalmente, no caso de ambas as empresas aguardarem pela segunda oportunidade 

de investimento, o payoff esperado, obtido por Huisman (200 1) para cada urna das 

empresas, W(Y), e dado por: 

enquanto no nosso modelo obtivemos 

~2 ( YD22 )Pt 
r-p 

p' 

B* ( YD22) 2 + A, YD22 -~1 22 r-p r+A--p r-p r+A-

se Y <~~ 

se Y~~~. 

E, tambem aqui e uma vez mais, evidente a semelhanya dos resultados obtidos com 

urna diferenya para valores da variavel estocastica inferiores a ~~ resultantes da forma 

como os modelos sao formulados. 

Os nossos resultados diferem dos obtidos por Huisman (2001), ja que estamos a 

resolver urn problema diferente. De facto, embora os pressupostos matematicos se 

encontrem relacionados, os modelos sao distintos. Esta e a razao para as diferenyas 

entre as funyoes-valor abaixo do valor-gatilho e entre os valores-gatilho. 

No modelo desenvolvido na presente tese, o investimento e efectuado no momento 

da chegada do seguinte evento de Poisson, desde que nesse momento o valor da 

oportunidade, V(t), seja superior ou igual a urn valor-gatilho v•. Em caso contrario, o 

seguidor aguarda ate a chegada do proximo salto e verifica, de novo, se V(t) e ou nao 

superior ao valor-gatilho, e assim sucessivamente ate que se concretize o investimento. 

Em Huisman (200 1 ), o seguidor decide adoptar a oportunidade que fica disponivel 

n ap6s a chegada do primeiro processo de Poisson, ignorando possiveis oportunidades 

n 
n 
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futuras. Assim, apos urn periodo de tempo exponencial, a empresa cai no modele 

standard de Dixit e Pindyck. 

0 seguidor tern assim de aguardar ate que o proximo salto de Poisson aconte~a: no 

momento do salto, o seguidor investe se V(t) for superior ou igual ao valor-gatilho. Se 

assim nao acontecer, o seguidor aguarda, so investindo quando V(t) atingir o valor

gatilho pela primeira vez. Este tempo de espera e independente do processo de Poisson. 

Quer isto dizer que, apos a chegada deste processo, caimos no modelo de referencia de 

Dixit e Pindyck (1994) apresentado em 4.1. 

Os modelos sao identicos para valores de V acima de v•, uma vez que em ambos os 

modelos temos de aguardar urn intervalo de tempo exponencial antes de o investimento 

acontecer. Para valores de V inferiores a v• , os modelos diferem, uma vez que, no 

nosso modelo, primeiro V tem de crescer ate v• e depois acontecer o evento de Poisson, 

i.e., temos de aguardar urn intervalo de tempo exponencial, enquanto que no modelo de 

Huisman temos de aguardar o maximo de V crescer ate v• e o timing exponencial. 

Na situa~ao em que v e superior a v· (que sao diferentes em ambos OS modelos) e 0 

seguidor ainda nao investiu, os modelos sao identicos. Mas, se V for inferior ao valor-

gatilho V", OS modelos sao diferentes, obtendo-se urna equa~ao diferencial distinta e 

urna fun~ao-valor tambem diferente. 

0 nosso modelo reconduz-se ao modelo analisado por Huisman se considerarmos 

apenas a existencia de urna nova oportunidade de investimento e em que esta, a partir do 

momento em que surge, permanece a disposi~ao dos jogadores. Embora nos pare~a 

termos dado urn passo signi:ficativo na modela~ao dinfunica de investimentos em 

ambiente de incerteza e competitividade, seria interessante comparar ambos os modelos 

atraves de urn caso pnitico, de modo a aferir da sua consistencia e robustez o que 

pensamos desenvolver nurn futuro proximo. 
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4.2. 7. Eguilibrio e Analise de Sensibilidade 

Na amilise de equilibrio, nao escolheremos antecipadamente qual das duas empresas 

sera a primeira a investir. Apresentaremos, assim, apoiados em Huisman (2001) e 

Fudenberg e Tirole (1991), urna abordagem te6rica dos possfveis equilfbrios resultantes 

das escolhas das oportunidades de investimento, antes da chegada de nova(s) 

oportunidade(s). Verificaremos que o tipo de equilfbrio estabelecido depende, em 

grande parte, do parfunetro A . 

Os cenarios de equilibrio que de seguida se apresentam sao construidos a partir de 

tres valores possiveis para o parfunetro definidor da chegada de novas oportunidades: 

A.;,~ e ~,com: 

Para val ores de A no intervalo [ 0, ~· [ , existe urn equilibrio de antecipayao 

(preemption). 

Para valores de A no intervalo [ ~·, ~ [ , em que ~· corresponde ao valor limite 

superior de A , a partir do qual o seguidor deixa de equacionar o investimento na 

primeira oportunidade, continua a existir urn equilibrio de antecipa9ao (preemption). 

Para valores de A no intervalo [ ~ ,~[, existe urn equilibrio de desgaste (attrition). 

Para valores de A no intervalo [~,ex{ , ambas as empresas aguardam pelas novas 

oportunidades, concretizando a sua op9ao logo que possivel. 

Caracterizemos, agora, com mais detalhe, para cada urna das quatro regioes 

identificadas, os tipos de equilibrios resultantes. 

No primeiro caso, em que o parfunetro A esta contido no intervalo [ 0,~*[, o 

seguidor adoptara a primeira oportunidade de investimento para valores de Y 
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relativamente elevados, existindo urn valor-gatilho de antecipayao, tal que: 

Nesta situayao, a curva de valor do lider excede a curva de espera de investimento 

simultaneo e a probabilidade de chegada da segunda oportunidade e muito reduzida, 

podendo assim ser ignorada (se, apesar da reduzida probabilidade, a segunda 

oportunidade surgir antes de urna das empresas investir na primeira, o resultado 

apresentado devera ser reanalisado ). Ficamos, assim, em presenya de urn jogo no qual 

duas empresas devem determinar o seu timing 6ptimo de investimento nurna 

determinada oportunidade. Este e o jogo desenvolvido por Dixit e Pindyck (1994), que 

apresentamos em 4.2.1. 

Analisemos, entao, o jogo com y ::;; ~~A • Em equilibria, o lider adopta a primeira 

oportunidade no instante ~~A e o seguidor opta pela mesma oportunidade em ~~s , 

desde que a segunda oportunidade nao surja antes do instante ~~s. Devemos, ainda, 

notar que, se ~~A< y < ~~s, existe a probabilidade de as empresas investirem em 

simultaneo, no instante 0. Em equilibria, o valor esperado de cada urna das empresas 

iguala o valor do seguidor. 

A oportunidade de investimento e negligenciavel se Y for nulo. Assim, em Y = 0, a 

funyao-valor do lider e a funyao-valor de investimento simultaneo igualam o 

investimento em valor absoluto, mas com sinal contrario, sendo que a funyao-valor do 

seguidor em Y=O e nula. 

Consideremos o jogo com Y(O)::;; ~~. Admitamos, ainda, que ambas as empresas 

passam por ~~A, sem terem investido, com o valor, nesse instante, de Y, i.e. Y(t), a 

exceder ~~A. Nesta situayao e vantajoso para urna das empresas investir no instante t, 

urna vez que a funyao-valor do lider e superior a funyao-valor do seguidor neste ponto, 
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o que significa que, investindo primeiro, se obtem urn payoff superior ao que se 

alcan~aria se investissemos em segundo lugar. A outra empresa, conhecedora da 

[) situa~ao, tentara antecipar o seu competidor, investindo em t- s. Neste contexto, 

aquela empresa tentara antecipar-se no instante t- 2s. Este processo de antecipa~ao 

para em ~~A, uma vez que para Y <~;A se verifica S(Y) > L(Y), deixando assim de 

existir incentivos para as empresas se tomarem lideres. 

n No segundo caso, em que o parametro A esta contido no intervalo [ .-\• ,A.~'[ a 

0 probabilidade da segunda oportunidade de investimento surgir a muito curto prazo e 

relativamente elevada, preferindo entao o seguidor esperar pela chegada desta 

n oportunidade. Tal como na situa~ao anterior, tambem aqui existe urn valor-gatilho de 
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n 
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antecipa~ao ~;A , tal que: 

Definimos y;_;A do mesmo modo que definimos y;_;A, i.e., y;_;A = inf (t \ Y(t);;:::: ~;A) e 

y;_;s = inf (t;;:::: T \ Y(t);;:::: ~;s). Nesta gama de valores de A, em equilibrio, o lider adopta 

a primeira oportunidade no instante y;_;A eo seguidor a segunda em y;_;s. Como vimos 

anteriormente, a adop~ao da primeira oportunidade, por parte do lider, fica condicionada 

ao facto de a segunda oportunidade nao surgir antes de y;_; A • Se, inicialmente, Y se 

encontra acima de ~;A, entao existe a probabilidade de ambas as empresas adoptarem a 

primeira oportunidade no instante t = 0, com o valor esperado para cada uma das 

empresas a igualar a fun~ao-valor do seguidor. Como ~;A cresce com A, podemos 

afirmar que a probabilidade do lider adoptar a primeira oportunidade de investimento 

diminui com este parametro. 

0 terceiro caso e caracterizado por val ores de A pertencentes ao intervalo [A;, A; [ . 
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Nesta situa~ao, a probabilidade de a segunda oportunidade de investimento surgir, a 

curto prazo, e ainda maior que no caso anterior, em que ja era suficientemente elevada 

para que o seguidor ficasse a aguarda-la. Neste intervalo de valores de A., nao existe um 

valor-gatilho de antecipa~ao, i.e., a curva de valor do seguidor encontra-se situada 

acima da curva de valor do lider para todos os valores de Y, com urn fulico valor de Y, 

*L ~2 , tal que: 

Em equilibrio, o lider adopta a primeira oportunidade em r;_; = inf (t \ Y(t) ~ :t;:;L) 

(desde que a segunda oportunidade nao tenha chegado antes de r;_;L), enquanto o 

seguidor opta pela segunda oportunidade em r;_;s . 0 lider sabe que o seu competidor 

investira na segunda oportunidade logo que disponivel, com Y > :t;:;s , beneficiando de 

uma situa~ao monopolista ate que o seguidor invista na segunda oportunidade, 

passando, no entanto, para uma situa~ao de desvantagem a partir desse momento. Por 

outro lado, ambas as empresas poderao decidir aguardar pela chegada da segunda 

oportunidade. 0 lider s6 investira na primeira oportunidade a partir do momento em que 

a fun~ao-valor do investimento na primeira oportunidade ultrapassar o valor da op~ao 

de espera (de ambas as empresas) pela segunda. 0 jogo de desgaste inicia-se, assim, no 

, T,L mstante 12 • 

Neste jogo, a fun~ao-valor do seguidor e sempre superior a do lider, sendo que esta 

e, por sua vez, sempre superior a fun~ao-valor de investimento simultaneo, para todos 

os valores de Y (Y > 0), o que se traduz na inexistencia de urn equilibrio simetrico para 

este tipo de jogo. Existem, sim, dois equilibrios assimetricos, com igual probabilidade 

de ocorrencia (uma vez que as empresas sao identicas), em que cada empresa assume o 

papel de lider ou de seguidor. 
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Uma vez que ~;L cresce com A, a probabilidade de o lfder adoptar a primeira 

oportunidade diminui com este parfunetro (tal como sucede com ~;A). 

Na quarta e ultima situa~ao, caracterizada por valores de A pertencentes ao intervalo 

[A; ,oo [, a probabilidade de a segunda oportunidade de investimento surgir a curto 

prazo e de tal modo elevada que ambas as empresas decidem aguardar pela sua chegada. 

Nesta situa~ao, a fun~ao-valor de investimento simultaneo na segunda oportunidade e 

sempre superior a fun~ao-valor do lfder. Logo que a segunda oportunidade de 

investimento ocorre, inicia-se urn jogo em que am bas as empresas consideram a entrada 

no mercado, investindo em simultaneo (a primeira oportunidade de investimento pode 

ser ignorada, urna vez que e menos interessante do que a segunda). 

Amilise de Sensibilidade 

De modo a melhor compreender os efeitos do aparecimento de novas e mais 

vantajosas oportunidades nos timings 6ptimos de investimento por parte dos jogadores, 

procedemos ainda a analises estaticas de sensibilidade aos outros parfunetros do modelo. 

Comecemos pelo efeito da volatilidade das receitas. A literatura em Op~oes Reais 

postula que quanto maior for o nivel de incerteza nos fluxos de receitas maior sera o 

valor-gatilho, o que provocara urn efeito negativo no investimento. No nosso modelo, 

urn valor-gatilho mais elevado significa que o investimento na primeira oportunidade 

devera ser adiado. Assim, cresce a probabilidade de a segunda oportunidade de 

investimento surgir antes de o investimento ser efectuado. Logo, o incremento da 

incerteza ao nivel dos resultados, aurnenta, como ja sublinhamos, a probabilidade da 

segunda oportunidade vir a ser explorada e nao a oportunidade ja disponivel. 

Analisemos agora o efeito da taxa de crescimento esperado do mercado, contido no 

parfunetro p. Urn aurnento de Jl reduz o valor dos parfunetros A:. De urn modo geral, 
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isto significa que aurnenta a probabilidade de a empresa adiar ou mesmo abandonar o 

investimento na oportunidade disponivel. A razao prende-se com o facto de, em 

mercados com elevado crescimento, as empresas procurarem aproveitar ao maximo este 

crescimento, explorando apenas as oportunidades mais interessantes. A empresa estara, 

assim, disposta a aguardar por oportunidades de investimento mais vantajosas, 

aproveitando em pleno situa96es de expansao dos mercados. 

0 efeito da taxa de actualiza9ao, r, varia na razao inversa da taxa de crescimento 

esperado do mercado. Uma taxa de desconto mais elevada implica que os resultados 

imediatos sejam mais importantes para a empresa, pelo que esta preferira investir na 

oportunidade disponivel, em vez de aguardar pela chegada de uma segunda 

oportunidade, com timing incerto. 

Consideremos, seguidamente, o efeito dos varios fluxos de resultados. Em primeiro 

Iugar, e de referir que A~ aurnenta com Dn e diminui com D21 , o que pode ser 

explicado pelo facto de a segunda empresa a investir ter urna propensao maior a faze-lo 

na primeira oportunidade se D11 for elevado, enquanto preferira aguardar pela chegada 

da segunda oportunidade se D21 for tambem elevado. Quanto a A;, aumenta com D10 e 

D12 e diminui com D21 , o que significa que A; sera tanto maior quanto maior for o 

payoff da estrategia "adoptar a prime ira oportunidade de imediato", quando comparado 

com o payoff da estrategia "aguardar pela chegada da segunda oportunidade e adopta

la de imediato". Note-se que, se esta ultima estrategia fomecer urn maior payoff, 

estamos em presen9a de urn jogo de desgaste, que ocorre para val ores de A e [A;, A; J . 

Finalmente, A~ aurnenta com D10 e D12 e diminui com D22 • Assim, se for esperado urn 

maior resultado quando ambas as empresas investirem na segunda oportunidade, ao 

inves de "investirem na primeira oportunidade imediatamente e gozarem de uma 
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situar;iio de monop6lio ate surgir a segunda oportunidade", vao aguardar por esta 

Ultima oportunidade, que e o que acontece quando A > A;. 

4.2.8. Conclusoes 

0 parfunetro de Poisson A eo factor determinante dos resultados, sendo preferlvel 

aguardar por nova oportunidade de investimento sempre que a probabilidade de ocorrer, 

a curto prazo, for suficientemente elevada. Se, ao contrario, tal probabilidade for muito 

pequena, ambas as empresas optarao apenas pelo investimento na oportunidade 

existente, ignorando uma eventual segunda oportunidade. Nesta situas:ao estaremos em 

presens:a de umjogo de antecipa9ao (ver Dixit e Pindyck e Fudenberg e Tirole). 

Se a probabilidade da segunda oportunidade ocorrer a muito curto prazo nao for 

muito pequena, i.e., se o parfunetro de Poisson exceder A,*, estaremos ainda numa 

situa9ao de jogo de antecipa9ao, em que cada uma das empresas procurara ser a 

primeira a investir. Contudo, a empresa que investir em segundo lugar devera aguardar 

pela segunda oportunidade, em vez de investir na oportunidade inicialmente disponivel. 

Se A for maior, i.e., se exceder ~, o jogo de antecipa9ao transforma-se num jogo 

de desgaste. Tal como na situa9ao anterior, uma das empresas escolhe a oportunidade 

existente no mercado, enquanto a segunda aguardara pela nova oportunidade, com a 

diferens:a do payoff do segundo investidor ser agora superior. Assim, nesta situayao, 

nenhuma das empresas querera ser a primeira a investir. Contudo, se ambas decidissem 

aguardar, os respectivos payoffs seriam ainda menores do que aqueles que obteriam 

caso optassem por investir na primeira oportunidade. Nesta situa9ao, existe urn Unico 

equilibria assimetrico, em que os timings de adop9ao sao aleat6rios. 

Se A exceder A::, entao a probabilidade de a segunda oportunidade de investimento 

surgir a curto prazo e de tal modo elevada que ambas as empresas aguardarao que 
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ocorra, ignorando a possibilidade de investir na oportunidade ja disponfvel. 

E claro que se A = 0 , o nosso modelo e identico ao apresentado por Dixit e Pindyck, 

modelo em que existe apenas urna oportunidade pelo que a probabilidade de surgir uma 

nova oportunidade de investimento e nula. Ambas as empresas tern apenas de 

considerar o investimento na oportunidade existente, pelo que o problema se centra na 

identifica9ao do momento 6ptimo em que devem entrar no mercado com fluxo de 

resultados estocasticos, tomando em linha de conta o comportamento de urn concorrente 

identico. 0 jogo resultante e urn jogo de antecipayao, tal como o obtido para valores de 

A positivos, mas inferiores a A;. 

A analise comparativa da situa9ao de A = 0 (modelo com urna s6 oportunidade) com 

o modelo com novas oportunidades de investimento, em que os valores de A se situam 

no intervalo [A;, A; [, mostra-nos que a possivel chegada de uma nova oportunidade 

pode transformar urn jogo de antecipayao num jogo de desgaste. 

A possibilidade de surgirem novas oportunidades de investimento, mrus 

interessantes do que a primeira, fara aumentar o valor associado a opyao de espera. 

Porem, a presen9a de urn competidor podera levar a empresa a investir de imediato, 

esquecendo urna eventual futura oportunidade. 

Sera de esperar que o comportamento dos jogadores, nomeadamente quanto ao 

timing 6ptimo de investimento, seja fortemente influenciado pelo grau de probabilidade 

de ocorrer urna nova oportunidade nurn determinado lapso de tempo, sendo o parfunetro 

de Poisson, 'A, decisivo para os resultados esperados. Como vimos, a possibilidade de 

surgir uma nova oportunidade protela a decisao de investir na oportunidade disponivel. 

Uma pequena probabilidade de surgir uma nova oportunidade pode fazer com que 

os fluxos de caixa liquidos obtidos com urn investimento imediato sobrelevem os 

restantes, i.e., os ganhos durante a fase monopolista sejam decisivos, investindo as 
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empresas na oportunidade inicialmente disponfvel, ignorando uma futura, mas para elas 

algo improvavel oportunidade. Neste caso sera de esperar urn jogo de antecipa9llo 

(preemption). 

Pelo contrario, nurna situa9lio em que as empresas prevejam a ocorrencia de urna 

segunda (nova) oportunidade de investimento, sera de esperar urn adiamento do 

investimento, podendo o jogo de antecipa9lio transformar-se nurn jogo de desgaste 

(attrition), em que o segundo investidor obtem urn payoff mais elevado. Isto podera 

acontecer quando a primeira empresa a investir aproveita a primeira oportunidade, 

enquanto que o seguidor aguarda e investe aquando da chegada da nova oportunidade 

de investimento, com a diferen9a de que o payoff do seguidor sera agora superior. 

Comparada com a estrategia do seu competidor, os beneficios da primeira empresa a 

investir resultam do aproveitamento da situa9lio de monop6lio obtida durante o periodo 

que se inicia no momento do investimento e se prolonga ate que o concorrente invista. 

Contudo, estes resultados em monop61io podem ser superados pelos ganhos de 

eficiencia que a segunda empresa a investir obtiver pelo facto de ter optado por urna 

oportunidade de investimento mais vantajosa. 

Nesta situa9lio, nenhurna das empresas querera ser a primeira a investir, mas se 

ambas adiarem por muito tempo a sua decisao, os seus fluxos de caixa serao ainda 

menores que os obtidos com urn investimento imediato. 

Se a probabilidade de ocorrer urna nova oportunidade for muito elevada, entao 

ambas as empresas ficarao a aguarda-la. 

De igual modo, a queda provocada na evolu9lio dos payoffs gerados pela primeira 

oportunidade devido ao surgimento da segunda oportunidade de investimento, assurnira 

urn papel importante na tomada de decisao por parte de ambas as empresas. Se existir 

urna expectativa, por parte de ambas as empresas, de elevada queda na fun~tlio-valor 
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provocada pelo o surgimento da nova oportunidade, tal constituira mais uma razao para 

o adiamento da concretizac;ao do investimento, transformando-se o jogo de antecipac;ao 

num jogo de desgaste. 

Da AOR sabemos que o valor da opc;ao de espera cresce com o aumento da 

incerteza nos resultados do projecto. No nosso modelo, isto conduz ao adiamento da 

adopc;ao da oportunidade existente, aumentando assim a probabilidade de uma nova 

oportunidade surgir no mercado. 

Assim, urn aumento da incerteza dos resultados induz uma maior probabilidade de 

vir a ser adoptada uma nova oportunidade de investimento, em vez da oportunidade ja 

disponivel no mercado. Deste modo, a incerteza, na medida em que leve a melhor 

ponderar todos os factores de decisao, pode concorrer para o aumento do nivel de 

eficiencia das empresas, designadamente, atraves do aproveitamento de oportunidades 

de investimento mais vantajosas. Da mesma forma, em mercados caracterizados por 

fortes mudanc;as e elevadas taxas de crescimento, as empresas apresentam maior 

propensao para se manterem na expectativa, igualmente com vista a adopc;ao de 

oportunidades de investimento mais lucrativas. 
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5. Conclusoes e Pistas de Investiga~ao 

De tudo quanto fica exposto na presente tese, importa, agora, extrair as principais 

conclusoes e apontar algumas pistas de investigayao futura. 

A globalizayao, com a intemacionalizayao das empresas, tern aumentado, 

significativamente, o nivel de incerteza e competitividade nos mercados. Muitos lideres, 

habituados a reduzidos niveis competitivos, veem-se agora confrontados com ambientes 

de maior incerteza - em grande parte resultante de factores como a volatilidade dos 

preyos e da procura, a diminuiyao de margens e a inovayao tecno16gica -, bern como 

com acyoes e reacyoes estrategicas por parte dos concorrentes, o que exige das empresas 

que conduzem anruises mais aprofundadas na tomada de decisoes de investimento. 

De acordo com a abordagem classica, urn investimento devera ser realizado se o 

valor actualizado dos respectivos fluxos de caixa esperados exceder o seu custo. 

Contudo, esta abordagem negligencia a incerteza e a irreversibilidade inerente a maioria 

dos projectos de investimento e considera a existencia de apenas duas altemativas: 

investir agora ou nunca investir. 

A abordagem das opyoes reais e bastante mais realista, oferecendo uma terceira 

possibilidade, esperar para ver, que se encaixa bastante bern num cenario de 

monop61io, fomecendo uma ferramenta poderosa na analise das decisoes de 

investimento baseada na teoria de avaliayao de opyoes fmanceiras. 

A analise das decisoes de investimento em termos de opyoes reais trouxe urn 

progresso substancial a modema afectayao de recursos, uma vez que as tecnicas de 

avaliayao de opyoes permitem quantificar, contrariamente a abordagem centrada no 

VAL e nas tecnicas dos FCA, o valor dos varios tipos de flexibilidade presente em 

muitas decisoes de investimento: opyao de adiamento, de expansao, de abandono, de 

investimento sequencia!, de suspensao, ou de troca. 
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Embora a AOR se tenha revelado util ao fornecer uma ferramenta para analisar o 

timing das decisoes de investimento em ambiente de incerteza, esta abordagem falha 

claramente na medida em que nao considera ( ou quase) as interacyoes competitivas. 

Nos modelos classicos de opyoes reais, as decisoes de investimento sao formuladas num 

ambiente de exclusividade de oportunidade, sem tomar em linha de conta o potencial 

impacto da adopyao de acyoes ou reacyoes competitivas por parte das outras empresas. 

Contrastando com a flexibilidade inerente a uma estrategia de esperar para ver, 

propria das opyoes reais, as empresas podem, em ambiente competitivo, tentar 

antecipar-se aos concorrentes de modo a beneficiarem de urna posiyao monopolista, 

pelo menos durante urn certo lapso de tempo. Esta constatayao remeteu-nos para uma 

nova abordagem- opc;oes e jogos -, centrada na intersec9ao da AOR com os principios 

da teoria de jogos. 

Baseados no modelo de referenda de Dixit e Pindyck (1994) e recorrendo ainda aos 

resultados de Dupuis e Wang (2002), apresentados no terceiro capitulo, conseguimos 

construir urn novo modelo, em duop6lio, em que as empresas sao identicas e se 

encontram inicialmente inactivas. 0 modelo e desenvolvido em tempo continuo, com o 

timing 6ptimo de investimento das empresas a constituir o principal objectivo da nossa 

analise. 

No nosso modelo, duas empresas confrontam-se nao s6 com urna oportunidade de 

investimento ja existente, mas tambem com a possibilidade de novas e melhores 

oportunidades que possam ocorrer. A questao que se coloca e a do comportamento de 

ambos os players. Se, por urn lado, investir na oportunidade disponivel, antecipando o 

concorrente, pode constituir urna vantagem, no curto prazo e na medida em que o lider 

gozara de urn periodo monopolista, por outro o receio de perda de competitividade pelo 

eventual surgimento de novas e mais vantajosas oportunidades de investimento podera 
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levar a empresa a esperar. 

Este modelo contem duas dimensoes de incerteza, modeladas por dois processos 

estocasticos: a primeira associada a evolu'):ao do valor das oportunidades de 

investimento, de acordo com urn MGB; a segunda associada aos momentos em que 

novas oportunidades de investimento se tomam disponiveis, para o qual recorremos a 

urn processo de Poisson. 

No desenvolvimento do modelo conseguimos chegar a solu'):oes fechadas para as 

fun'):oes-valor tanto para a empresa lider como para o seguidor e para os valores-gatilho 

do seguidor. 

Com o nosso modelo, demonstramos que a introdu'):ao de limita'):oes ao nivel do 

timing de adopyao de novas oportunidades reduz o valor da opl):ao de espera, e ainda que 

o tipo de equilibrio resultante do jogo entre as empresas e fortemente influenciado pelo 

parfunetro A. do processo de Poisson. 

Ao Iongo do nosso trabalho ilustramos o modo como a intersec'):ao da AOR com os 

principios da teoria de jogos pode fomecer novos e poderosos contributos para o estudo 

do comportamento de agentes econ6micos em ambiente de incerteza. Se e verdade que 

o paradigma das opl):oes reais contribuiu fortemente para a nossa compreensao das 

decisoes de investimento na vida real, ele encontra-se algo limitado pela falta de 

enfoque ao nivel das interacyoes competitivas. Ao incorporar nos modelos de opyoes 

reais o largo corpo de investiga'):ao desenvolvido na teoria de jogos, podemos chegar a 

modelos mais ricos e a previsoes de comportamento mais consistentes. 

Ao considerarmos no nosso modelo a possibilidade de ocorrerem multiplas e 

sequenciais oportunidades de investimento, julgamos ter dado urn contributo de relevo 

para a teoria de opyoes e jogos, uma vez que, ate agora, os modelos de opyoes e jogos 

em duop6lio, abordados na revisao da literatura a que procedemos abrangem apenas 
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uma oportunidade ou, quando muito, a possibilidade de surgir uma segunda. 

Na verdade, a incorporac;ao de multiplas oportunidades no novo modelo confere a 

nossa abordagem te6rica urn maior interesse, na medida em que a aproxima da realidade 

em que se movem as empresas. Quando estas equacionam, por exemplo, urn 

investimento numa determinada tecnologia, deparam-se, frequentemente, com a 

possibilidade de, a curto prazo e devido ao acelerado progresso tecno16gico 

caracteristico das sociedades modemas, surgirem novas e mais vantajosas altemativas. 

Aqui, as empresas comparam o seu valor com o valor-gatilho de investimento e 

decidem. Em sintese, e este o quadro geral em que foi desenvolvido o nosso modelo. 

Julgamos desta forma, ter oferecido as empresas uma importante ferramenta no 

apoio ao processo de tomada de decisoes na materia em causa. 

Convini, porem, nao esquecer que, tendo sido formulado numa base te6rica, o 

modelo a que chegamos careceni, em todo o caso, de validac;ao experimental, de modo a 

aferir a sua real adequac;ao a realidade. Esperamos num proximo trabalho poder aplicar 

o novo modelo a urn caso pnitico. 

Para alem do interesse do modelo em si mesmo, o nosso trabalho de tese nao 

deixara de contribuir para o alargamento da literatura ate agora disponivel sobre opc;oes 

reais, designadamente por nesta incorporar os resultados obtidos por Dupuis e Wang 

(2002). Por outro lado, julgamos que o nosso trabalho possa vir a sensibilizar os 

gestores e outros intervenientes no processo de decisao das empresas para uma materia 

ainda pouco explorada no nosso pais. 

Finalmente, vamos apresentar algumas sugestoes de pistas de investigac;ao futura, 

tanto ao nivel de possiveis extensoes da teoria, como do teste experimental das suas 

implica96es e eventuais aplicac;oes. As sugestoes que de seguida se apresentam 

constituem, a nosso ver, oportunidades para o desenvolvimento de novas abordagens em 
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consonancia com o nosso trabalho de investigayao. 

Nao obstante a incorporayao da teoria de jogos na AOR, os autores continuaram a 

considerar constante o efeito da incerteza (volatilidade), quer para o primeiro quer para 

o segundo concorrente a entrar no mercado. Sabemos, contudo, que, com a entrada da 

primeira empresa no mercado (lider) e subsequente afluxo de informa9ao, o nivel de 

incerteza altera-se para todos os intervenientes, sobretudo para o lider, sendo certo que 

este ja realizou o investimento. A incorpora9ao de possiveis altera9oes nos parfu:netros 

ate aqui considerados constantes - volatilidade, drift, parfu:netros de procura 

deterministica DN;N
1

- constitui, por si s6, urna area de extensao possivel do modelo. 

Tambem a possibilidade de o valor do projecto evoluir de acordo com urn processo 

estocastico diferente do MGB - urn processo de reversao a media ou a combina9ao de 

urn processo de Poisson com urn MGB - fomecera urna segunda pista de futuro 

desenvolvimento te6rico. Quanto a chegada das novas oportunidades, podera tambem 

ter urna evoluyao estocastica distinta do processo de Poisson ou, mantendo-se o 

processo de Poisson, poder-se-a considerar a situa9ao em que o parfu:netro do processo 

deixe de ser constante, de modo a aproximar o modelo te6rico da realidade pratica. 

No nosso trabalho, os jogadores sao identicos e encontram-se inicialmente inactivos. 

Seria aliciante estudar a situa9ao em que se apresentassem diferentes e/ou inicialmente 

activos. 

0 alargamento e generaliza9ao do modelo aN jogadores seria urna outra pista de 

investiga9ao a considerar; permitir, ainda, a entrada e saida dos jogadores no modelo 

conduzir-nos-ia a uma outra dimensao de analise, qual seja a do nfunero 6ptimo de 

empresas num determinado sector. 

Na presente tese analisamos, em simultaneo, o valor de espera e a dimensao 

estrategica do mesmo associada a decisoes de investimento em ambiente de duop6lio. 

l: 
I 
i 
! 
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Em muitas situas:oes podem, contudo, existir outros tipos de ops:oes tais como de 

abandono, de investimento sequencia! ou de troca. A identificas:ao e a avalias:ao destas 

ops:oes podeni ser materia de futura investigas:ao. 

Uma verificas:ao experimental rigorosa seria, sem duvida, urna interessante e 

privilegiada area de investigas:ao no sentido de validar o modelo e os resultados a que 

chegamos. Como vimos, alguns autores abordam o gap entre a anaJ.ise das ops:oes reais 

e os resultados empiricos, recomendando o teste das implicas:oes da teoria. Tais 

implicas:oes, envolvendo incerteza, informas:ao incompleta e interacs:ao competitiva, 

podem ser testadas atraves do comportamento das empresas. Existe, assim, urn largo 

campo de aplicas:ao dos contributos do nosso modelo a realidade do mercado, 

nomeadamente as industrias oligopolistas, com elevados indices de inovas:ao, tais como 

as industrias de processadores, de electr6nica e de biotecnologia. 

Resulta claro que, se olharmos para o incremento de literatura em ops:oes reais e 

para o crescente interesse e atens:ao por parte das empresas na sua aplicas:ao, o uso 

pnitico da intersecs:ao da AOR com os contributos da teoria de jogos e urn campo 

altamente promissor. 

Constitui nossa intens:ao estender a nossa analise a avalias:ao de investimentos em 

mercados oligopolistas, urna vez que estamos convencidos de que esta linha de 

investigas:ao nao s6 permitini melhorar o entendimento te6rico do timing de 

investimento 6ptimo em condis:oes de incerteza e competitividade, mas podeni ainda 

contribuir para o desenvolvimento de novas e mais modemas metodologias e praticas na 

aplicas:ao de recursos pelas empresas. 
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