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RESUMO 

O dinamismo e a complexidade das organizações, envoltas em ambiente de 
constante mudança e de forte competitividade, impulsionam projetos estratégicos de 
pesquisa e desenvolvimento, na busca de soluções inovadoras de produtos, 
serviços e modelos de negócios, as quais exigem o emprego intensivo de recursos 
de TI, especialmente em empresas do setor financeiro. Nesse contexto, a avaliação 
dos projetos de TI reveste-se de suma importância para a gestão do expressivo 
volume de recursos investidos, motivando a realização do presente estudo, o qual 
teve como objetivo verificar se a Teoria das Opções Reais (TOR) estava sendo 
empregada na análise de viabilidade econômica dos projetos de TI de um grande 
banco brasileiro. Utilizando técnicas de natureza exploratória e quantitativa, o 
trabalho contemplou como objetivos específicos, a identificação e a descrição das 
metodologias utilizadas, além da verificação quanto à utilização da Teoria das 
Opções Reais. Os resultados obtidos evidenciam que a TOR não está incluída no rol 
de métodos de avaliação utilizados pela empresa sob estudo, ainda que todos os 
projetos do período pesquisado, à exceção daqueles de caráter mandatório, tenham 
sido submetidos à avaliação de viabilidade econômico-financeira. Ao agregar o 
componente da flexibilidade gerencial aos métodos tradicionais de avaliação de 
investimentos, a abordagem das opções reais pode contribuir para um maior 
aproveitamento das oportunidades existentes e para a geração de oportunidades 
futuras, além de evitar situações indesejáveis, ao considerar, na precificação, o valor 
adicionado pelas opções existentes nos projetos, tornando mais robusto o processo 
decisório que envolve a gestão de portfólio dos projetos de TI. 

 

 

Palavras-chave: Teoria das Opções Reais. Avaliação de Investimentos. Pesquisa e 
Desenvolvimento. VPL estendido. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização do Assunto 

Possuir todas as informações para decidir pela melhor opção de onde 

investir os recursos financeiros, é o sonho de consumo dos gestores de fundos de 

pensão; de fundos de investimento e demais investidores institucionais de todo o 

mundo. Esse sonho de consumo, entretanto, se torna, também, o desejo de 

empresários, diretores de grandes corporações e pequenos investidores, ávidos em 

encontrar um método infalível que direcione seus orçamentos para os projetos que 

trarão maior retorno financeiro.  

São encontrados alguns modelos de avaliação de investimentos na literatura 

científica que se preocupam em dar respostas para esses anseios. Alguns desses 

modelos estão voltados para avaliação de projetos, outros são voltados para 

determinar o preço a ser pago por um ativo financeiro e, de maneira geral, calcular o 

valor de um empreendimento ou organização. 

Essas avaliações devem levar em conta os fatores de inflação da moeda e o 

custo de oportunidade. É um erro lastimável tratar retornos de caixa em momentos 

distintos sem considerar a desvalorização da moeda no período. Outra falha 

imperdoável é considerar como lucrativo os retornos financeiros sem levar em conta 

o custo de oportunidade. Conforme Martins (2000), qualquer investidor sabe que, um 

retorno positivo inferior ao proporcionado por títulos de alta liquidez e menor risco 

não pode ser considerado como tendo sido lucrativo. 

São usados, até hoje, na avaliação de investimentos, os tradicionais 

modelos da Taxa Interna de Retorno(TIR), Valor Presente Liquido(VPL), Retorno 

Sobre o Investimento(ROI) e o Payback. Eles são modelos mais simples e por isso 

mais fáceis de serem usados. No entanto, eles sofrem críticas por não 

contemplarem as flexibilidades das decisões que podem ser tomadas ao longo do 

ciclo de vida dos investimentos. Principalmente se estes investimentos forem 
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projetos do tipo pesquisa e desenvolvimento. Esses modelos tradicionais de 

avaliação não se aplicam bem nessas situações por apresentarem as seguintes 

alternativas excludentes para o investidor: desenvolver ou não desenvolver o projeto 

(SANTOS e PAMPLONA, 2005).  

Diferentemente dos modelos tradicionais de avaliação citados no parágrafo 

anterior, o método Arbitrage Pricing Theory (APT), é um modelo de avaliação mais 

sofisticado por contemplar as diversas variáveis de risco inerentes ao negócio a ser 

empreendido. Nesse aspecto o APT se torna mais genérico que o método Capital 

Asset Pricing Model(CAPM), pois no segundo método é incorporado em seus 

cálculos apenas o risco de mercado (MIRANDA e PAMPLONA, 2000).  

Em estágio de desenvolvimento e consolidação, um novo método de 

avaliação, chamado de Teoria das Opções Reais já se mostra como uma promissora 

ferramenta na avaliação de investimentos, principalmente em projetos de pesquisa e 

desenvolvimento que se assemelham aos direitos das opções de compras do 

mercado financeiro (SANTOS e PAMPLONA, 2005). 

Mas, ao investidor que queira determinar o valor de uma empresa para 

propor a compra do seu controle acionário, ou participar de um leilão de 

privatização, ou comprar parte do seu capital, por exemplo, são oferecidas quatro 

formas de avaliação: o método por meio do custo histórico; a avaliação utilizando-se 

os custos de reposição; a simulação da liquidação da empresa, fazendo uso dos 

valores, à preço de mercado, dos ativos e passivos; e por último o método que traz a 

valor presente os fluxos de caixa que serão gerados futuramente. Para Martins 

(2000), ambos os métodos possuem como único objeto o caixa da empresa e 

deveriam ser utilizados complementarmente, já que, sozinhos, nenhum deles possui 

todas as informações, utilidade e qualidade desejadas pelo investidor. O último 

método citado, deriva dos estudos da Teoria de Modigliani e Miller (1958 apud 

BRITO; CORRAR; BATISTELLA, 2007), para os quais a estrutura de capital da 

empresa em nada influi no seu valor, sendo importante apenas a sua capacidade de 

geração de fluxos de caixa positivos. Porém, a Teoria Tradicional de Estrutura de 

Capital, representada principalmente por Durand (1952 apud BRITO; CORRAR; 

BATISTELLA, 2007), defende a existência de uma estrutura ótima de financiamento, 

no qual ocorreria um ponto ideal de endividamento da empresa. Nesse ponto ótimo 

de endividamento, o capital próprio e o capital de terceiros levariam a organização 
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ao seu menor custo de financiamento e conseqüentemente elevariam o seu valor de 

mercado. Portanto, ao investidor, seria aconselhável, também, antes de formular 

qualquer proposta de compra, analisar a estrutura de capital da empresa. 

Ao se pensar, entretanto, em um investimento de compra de ações 

diretamente na bolsa de valores, outras variáveis devem, ainda, ser consideradas. 

Segundo estudo publicado por Terra e Lima (2006), as ações de uma empresa, no 

mercado financeiro nacional, sofrem influência positiva no caso de cumprimento dos 

prazos de publicação das demonstrações financeiras contábeis. Fato que em nada 

tem a ver com a precificação do seu valor, sendo resultante apenas do 

comportamento de sua governança corporativa.  

Dessa forma, a decisão de investir é naturalmente algo carregado de 

incertezas. A avaliação de investimentos convive com o risco de orientar para que o 

projeto ou negócio não seja realizado, e depois, futuramente, se constate que uma 

oportunidade foi desperdiçada. Por outro lado, investir e não obter o retorno 

desejado é bastante frustrante. A saída é tentar obter o máximo de informações e de 

respostas possíveis dentro de um prazo adequado para decidir baseado no 

conhecimento científico.  

1.2 Formulação do problema  

Os bancos comerciais no Brasil estão, hoje em dia, completamente 

dependentes de serviços providos por ferramentas de tecnologia da informação (TI). 

Os produtos e serviços, operacionalizados pelo setor bancário e oferecidos aos seus 

clientes, são suportados por sofisticadas plataformas de hardware e software. As 

informações fornecidas aos gestores do nível estratégico dessas instituições 

financeiras são geradas por sistemas de informação que estão integrados a robustos 

e inteligentes aplicativos de TI que tornam o trabalho diário dos níveis tático e 

operacional muito mais produtivo. Por ter tamanho valor estratégico e também 

crítico, os maiores investimentos feitos pelos bancos comerciais são direcionados 

para projetos dessa área. De olho nesse filão de mercado, as principais empresas 

fornecedoras de hardware e software básico do mundo inteiro oferecem, 

sistematicamente, produtos e serviços inovadores que prometem resolver velhos 
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problemas e aumentar a produtividade e lucratividade dos bancos. Diante desse 

quadro, o nível estratégico, formado pelos principais executivos, se vê, cada vez 

mais, obrigado a decidir sobre altos investimentos em projetos na área de TI. E, a 

cada decisão, esses executivos podem sentir dúvidas em não ter feito a escolha 

correta, e ter impedido a instituição de trilhar um caminho inovador que a leve a se 

manter ou chegar na liderança do mercado. Os diretores dos bancos necessitam, 

portanto, de ferramentas de avaliação de projetos de TI que subsidiem ao máximo 

suas decisões e os impeçam, dentro do possível, de rejeitar projetos de inovação 

que viabilizam a perenidade da instituição financeira. 

Sendo assim, dentro desse contexto, esse estudo pretende responder, em 

uma grande empresa do setor financeiro a seguinte pergunta: 

A metodologia da Teoria das Opções Reais está sendo utilizada na 

avaliação de projetos de Tecnologia da Informação? 

1.3 Objetivos da Pesquisa 

1.3.1 Objetivo Geral 

Identificar se a metodologia da Teoria das Opções Reais (VPL estendido) 

está sendo empregada na análise da viabilidade econômica dos projetos de TI no 

banco comercial pesquisado. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar as metodologias que estão sendo utilizadas na avaliação dos 

projetos de TI; 

b) Descrever as metodologias identificadas; 

c) Descrever a Teoria das Opções Reais. 
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1.4 Justificativa 

A justificativa para o presente trabalho é a necessidade de embasamento 

técnico para a tomada de decisão, pelos gestores do nível estratégico dos bancos 

comerciais, quanto a investir ou não vultosos valores em projetos de tecnologia da 

informação, utilizando-se de avaliações mais confiáveis. 

Os projetos da área de Tecnologia da Informação, principalmente aqueles 

revestidos de muita inovação, são caracterizados por possuírem elevados níveis de 

riscos. Metodologias tradicionais de avaliação podem subavaliar tais projetos, 

levando as instituições financeiras, por seu perfil conservador, a decidir 

equivocadamente, retardando, assim, o aumento dos seus ganhos, ou até mesmo, 

incorrendo em perdas. 

Por outro lado, a área de Tecnologia da Informação é freqüentemente 

apontada como grande consumidora de elevados recursos financeiros sem, no 

entanto, realizar projetos que apresentem redução nos custos dos processos 

produtivos ou na melhoria significativa dos serviços da organização. 

Dessa forma, o presente estudo deverá servir à empresa pesquisada como 

fonte de reflexão em relação ao seu processo interno de avaliação de investimentos 

em Tecnologia da Informação.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Dedicado ao embasamento teórico do estudo, neste capítulo é realizada a 

revisão de literatura sobre os temas a serem abordados na pesquisa. Essa revisão 

aborda a área de Gestão Financeira e Orçamentária das empresas, porém com foco 

na avaliação de investimentos em projetos de Tecnologia da Informação. Para 

melhor compreensão do contexto da pesquisa, procura-se identificar conceitos e 

críticas das diversas metodologias de avaliação de investimentos referenciadas pela 

literatura acadêmica. 

Percebe-se, atualmente, na literatura existente sobre o tema, uma 

insatisfação com as técnicas tradicionais utilizadas na avaliação de projetos de TI. 

Segundo o material pesquisado, essas técnicas não conseguiriam identificar as 

características peculiares que abrangem tais projetos e reconhecer os valores 

tangíveis e intangíveis que eles agregam ao negócio da organização. 

Para Tallon et al. (1997 apud MATTOS e LAURINDO, 2004, p. 1) “O valor de 

projetos de TI para o negócio é uma construção complexa e multidimensional”.   

Alguns autores destacam razões para que as empresas invistam em TI.  

Para Suwardy et al. (2003 apud PEREIRA; TURRIONI; PAMPLONA, 2005, p. 2) as 

principais seriam: 

a) Aumento da produtividade; 

b) Posicionamento no mercado; 

c) Ir de encontro ao cliente; 

d) Manter competitividade; 

e) Aumento na eficiência operacional; 

f) Fornecer melhores informações para o gerenciamento; 

g) Ganho de vantagens competitivas; 

h) Aumento da receita/lucro; 

i) Redução de custos.  

 

No caso dos bancos comerciais, foco do presente trabalho, realizar ou não 

investimentos em projetos de TI podem significar a perenidade da organização ou o 

fim de suas operações em curto período de tempo. Assim não se discute mais se 

investimentos em soluções de TI irão agregar valor ao negócio, o que se busca, 
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atualmente, são mecanismos capazes de determinar os projetos que possuem maior 

potencial de retorno ao capital investido. 

Powell (1992 apud CORREIA-NETO, 2010) elege quatro razões para o uso 

de TI como recurso estratégico: ganhar vantagem competitiva, aumentar a 

produtividade e o desempenho, permitir novas formas de gerenciar a organização e 

desenvolver novos negócios. 

Ainda quando se analisa o contexto dos bancos comerciais, as razões 

apontadas acima são extremamente relevantes, especialmente a que se refere ao 

desenvolvimento de novos negócios, considerado como um fator crítico de sucesso 

para a indústria bancária. 

As soluções de TI não são vistas, pela maioria dos gestores, como uma 

ferramenta de inovação capaz de criar um novo modelo de negócio. Eles são 

considerados ativos da empresa, de hardware e software, que devem ser usados 

como ferramentas para a resolução dos problemas operacionais. Poucas 

organizações consideram a TI como um direcionador de capacidades em novos 

negócios. Daí a adoção de métodos com abordagem financeira tradicional para 

avaliar e selecionar propostas de investimentos corporativos. Os métodos usados 

mais freqüentemente são: payback; taxa interna de retorno; valor presente líquido. 

(VENKATRAMAN, 1998 apud MATTOS e LAURINDO, 2004). 

 

Os investimentos em TI tradicionalmente têm sido avaliados com bases 

puramente financeiras usando técnicas contábeis, como pay-back, ROI, 

VPL, TIR, como são normalmente avaliados outros projetos dentro da 

organização. Em grande parte das vezes o gerente financeiro é o 

responsável pela tomada de decisão na aquisição das novas tecnologias, 

baseado muitas vezes apenas no fluxo de caixa da empresa e considerando 

aspectos quantitativos. Uma das maiores características do setor de TI é de, 

freqüentemente, oferecer benefícios intangíveis, que são muito difíceis de 

serem mensurados, e estes, muitas vezes podem ser fatores decisivos na 

tomada de decisão. (SUWARDY et al., 2003 apud PEREIRA; 

TURRIONI; PAMPLONA, 2005, p. 6). 

 

Depreende-se, da literatura consultada, que na análise de projetos de TI, 

muitos benefícios são completamente ignorados pelos instrumentos de avaliação de 
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investimentos tradicionais. Os riscos de se decidir, equivocadamente, pela não 

realização do projeto é alto, já que os custos apurados superariam a contra-partida 

dos benefícios. 

Anandarajan (1999 apud PEREIRA; TURRIONI; PAMPLONA, 2005) defende 

que as decisões de investimentos em TI não podem ser feitas considerando-se 

apenas uma simples análise econômica. Argumenta que métodos tradicionais de 

avaliação de investimentos são inapropriados, uma vez que tais investimentos 

diferem, significativamente, em dois pontos: 

a) é difícil quantificar toda a gama de benefícios estratégicos que 

envolve um projeto de TI; 

b) os critérios referentes aos investimentos em TI estão sujeitos a 

mudanças muito rápidas.  

Nesse sentido, destaca alguns benefícios intangíveis que muitas vezes são 

desconsiderados no processo de decisão: 

a) melhora da informação; 

b) tempo de resposta mais rápido; 

c) melhora no processo de decisão; 

d) satisfação do cliente; 

e) aumento da produtividade dos funcionários.  

O mesmo autor desabafa: “Todo mundo analisa custos/benefícios em 

projetos. A parte triste é que não apenas os benefícios são fictícios, mas os custos 

também”. 

 

Abordagens tradicionais de investimentos em TI procuram identificar 

projetos com o melhor potencial de lucro. No entanto, não é mais suficiente 

fazer análises apenas do ponto de vista financeiro, em razão da pluralidade 

dos resultados possíveis de investimentos em TI (tangíveis e intangíveis). É 

necessário que sejam consideradas outras dimensões, como: estratégia da 

empresa, portfólio de projetos, riscos envolvidos, aprendizado 

organizacional. (ROSS e BEATH, 2002 apud SANTOS e 

REINHARD, 2010, p. 99). 
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Os tomadores de decisão eficazes são aqueles que conseguem definir 

exatamente os benefícios que devem ser alcançados ao investir preciosos 

recursos da empresa em novos equipamentos e serviços. Nesta etapa, o 

perigo não está presente apenas na definição incorreta, mas também 

naquela definição plausível, mas incompleta. (DRUCKER, 2001 apud 

PIMENTA; MACEDO; MELLO, 2003, p. 3). 

 

Os investimentos em TI são perseguidos, ainda hoje, pelo fantasma do 

paradoxo da produtividade, levantado por Robert Solow no final da década de 80 do 

século passado. Premio Nobel de Economia, Solow (1987 apud SANTOS e 

REINHARD, 2010, p. 3) tornou-se célebre pela frase: “Você pode ver computadores 

em toda parte, menos nas estatísticas de produtividade”. O Paradoxo da 

Produtividade foi estabelecido a partir das conclusões de estudos macroeconômicos 

realizados por ele, que culminaram com sua Teoria do Crescimento. (MATTOS e 

LAURINDO, 2004). 

As reflexões e argumentos expostos anteriormente evidenciam a importância 

de se avaliar eficazmente os gastos de investimentos em TI que são realizados pela 

organização. Dessa forma, no presente estudo, iremos ao encontro do método da 

Teoria das Opções Reais (TOR), descrito na literatura como um dos mais indicados 

e potencialmente capaz de avaliar toda a pluralidade dos resultados, tangíveis e 

intangíveis, trazidos pelos investimentos em TI. 

Mattos e Laurindo (2004) argumentam que o método tradicional de avaliação 

não permite que os gerentes tomem importantes decisões estratégicas. Relatam que 

o uso intensivo do fluxo de caixa descontado pode ter sido responsável por um 

declínio de gastos de investimentos em muitas empresas. Esse declínio foi 

responsável pelo fato delas perderem competitividade em relação aos principais 

concorrentes. 

 

Não é apenas em relação aos projetos de TI que os métodos tradicionais de 

avaliação de investimentos são criticados, esses métodos não são 

adequados para avaliar projetos de investimentos de forma geral. Eles não 

são capazes de capturar as incertezas que envolvem a realidade dos 

negócios e sua abrangência não é suficiente para reconhecer a existência 

de investimentos estratégicos, com retornos de longo prazo e sujeitos a 
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alterações de acordo com as circunstâncias. (AMRAM e KULATILAKA, 

1999 apud CORREIA-NETO, 2010, p. 3). 

 

A adoção de um método como a Teoria das Opções Reais, em oposição aos 

tradicionais métodos de descontos do fluxo de caixa, será beneficiada pela 

necessidade de uma análise mais precisa dos investimentos corporativos em TI. 

(VENKATRAMAN, 1998 apud MATTOS e LAURINDO, 2004). 

 

A abordagem das Opções permite incorporar as incertezas inerentes do 

negócio e ajuda os executivos a pensarem estrategicamente capturando o 

“valor” de um projeto. Ao avaliar um projeto de investimento, é necessário 

que se considere a possibilidade de adiar o investimento, para que se possa 

aguardar por novas informações e, desta forma, resolver algumas 

incertezas, e/ou esperar que as condições para a realização do 

investimento melhorem. Raramente um investimento é do tipo agora ou 

nunca. Contudo, considerações estratégicas podem fazer com que as 

firmas antecipem os investimentos, visando, por exemplo, inibir a entrada de 

competidores, efetivos ou potenciais, na indústria. (LUEHRMAN, 1998 

apud MATTOS e LAURINDO, 2004, p. 4). 

 

Segundo Luehrman (1998 apud MATTOS e LAURINDO, 2004), na avaliação 

de investimentos de TI, devem ser considerados a volatilidade e o grau de incerteza 

inerentes aos projetos. Exemplificando: se o projeto sob avaliação pode ser adiado, 

neste período de tempo o valor do ativo pode mudar e afetar a decisão de 

investimento. Nesse caso, o único caminho para medir incertezas é por meio da 

avaliação das probabilidades. Uma boa opção para a mensuração das incertezas 

associadas a projetos de investimentos é a variância acumulada.  

Os métodos que focam o fluxo de caixa como resultado do investimento feito 

ainda são os mais utilizados pelas organizações. O payback, a taxa interna de 

retorno e o valor presente líquido, apesar das inúmeras críticas já apontadas, 

permanecem como ferramentas valiosas e de uso relativamente simples na 

avaliação de investimentos corporativos. Isso é explicado pelo constante uso desses 

métodos pelos administradores das empresas ao longo de anos. A substituição 
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desses métodos por outros é um paradigma difícil de ser quebrado e, que em muitos 

casos nem vale a pena, pois se apresentam como um método eficaz de avaliação, 

especialmente quando utilizados em projetos de nenhuma ou de pequena 

complexidade. 

O referencial teórico pesquisado apresenta estudos sobre os métodos de 

avaliação de investimentos tradicionais, que utilizam basicamente os fluxos de caixa 

descontados, bem como, sobre os métodos alternativos, aqueles que não focam 

apenas o fluxo de caixa, mas, também, valores intangíveis e a flexibilidade das 

opções. Os métodos tradicionais encontrados foram o Retorno sobre o Investimento 

(ROI), o Valor Presente Líquido (VPL), o Payback e a Taxa Interna de Retorno (TIR). 

Como método alternativo, a literatura pesquisada aponta para a Teoria das Opções 

Reais (TOR).   
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

O problema da pesquisa, objeto desse estudo, foi o determinante para se 

definir os métodos e técnicas mais adequados a serem empregados para a sua 

resolução. Sendo assim, é importante expor, a seguir, a questão a ser respondida no 

âmbito do presente trabalho. 

A metodologia da Teoria das Opções Reais está sendo utilizada na 

avaliação de projetos de Tecnologia da Informação em uma grande empresa do 

setor financeiro? 

Para o alcance desse objetivo foram adotados métodos e técnicas de 

pesquisas que fossem adequados ao tempo e recursos financeiros e humanos 

disponíveis – considerados os principais limitadores do trabalho – sem, entretanto, 

comprometer a linha científica de pesquisa, essencial na sustentação de suas 

conclusões finais.  

 

Para pesquisar precisamos de métodos e técnicas que nos levem 

criteriosamente a resolver problemas. [...] é pertinente que a pesquisa 

científica esteja alicerçada pelo método, o que significa elucidar a 

capacidade de observar, selecionar e organizar cientificamente os caminhos 

que devem ser percorridos para que a investigação se concretize (GAIO; 

CARVALHO; SIMÕES, 2008, p. 148). 

 

A presente pesquisa pode ser classificada, quanto ao seu objetivo, como 

exploratória, tendo a finalidade de ampliar o conhecimento a respeito da utilização 

da Teoria das Opções Reais no processo de avaliação de investimentos em TI em 

um grande banco comercial.  

Vergara (2009) afirma que uma pesquisa exploratória é realizada em área na 

qual existe pouco conhecimento acumulado e sistematizado. 

Quanto à natureza da variável pesquisada, esse trabalho pode ser 

classificado como uma pesquisa quantitativa, pois buscou aferir, em uma escala 
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percentual relativa à população de projetos, quantos deles foram avaliados pelo 

método da Teoria das Opções Reais. 

Quanto ao local, é classificada como uma pesquisa de campo, pois se 

realiza no ambiente do banco pesquisado e procura conhecer a realidade do seu 

processo de avaliação de investimentos em projetos de TI. 

Foi adotada, como estratégia de pesquisa, a metodologia de estudo de caso, 

uma vez que se propôs estudar parte da realidade de um processo administrativo 

em um banco comercial. O estudo de caso permite que se aprofunde no 

entendimento de uma realidade, que possa ser estendida a futuras oportunidades de 

pesquisa a partir do caso estudado. 

Zaltamn e Burger (1975, apud MACEDO e NARDELLI, 2009) sustentam a 

aplicação do estudo de caso quando as evidências disponíveis são contraditórias ou 

insuficientes para permitir o estabelecimento de hipóteses formais ou a detecção de 

novos conceitos, contexto em que se enquadram pesquisas exploratórias. 

Conforme Bourchalat (1961, apud MACEDO e NARDELLI, 2009), um caso 

procura descrever uma situação real extraída do mundo corporativo, servindo como 

uma espécie de elo que une o pesquisador, nos seus esforços de compreender a 

realidade, ao trabalho concreto do executivo. 

Para o desenvolvimento do estudo de caso, a estratégia escolhida para a 

coleta de dados quantitativos foi a pesquisa documental. 

A pesquisa documental buscou explorar documentos, escritos ou não, e 

arquivos digitalizados da instituição financeira que se constituíram em importantes 

fontes primárias para o desenvolvimento do trabalho. Trata-se de uma estratégia de 

coleta de dados que, ao menos em parte, elimina a eventual influência do 

pesquisador nos acontecimentos ou comportamentos pesquisados, inibindo a 

possibilidade de reação do pesquisado à operação de medida (HELDER, 2006). 

Por fim, o trabalho fez uso da pesquisa bibliográfica para descrever a Teoria 

das Opções Reais e os métodos de avaliação de projetos que foram identificados na 

pesquisa como de uso pelo banco pesquisado. Tal estratégia implica em que se 

recorra, diretamente, às fontes de domínio científico, tais como livros, periódicos e 

artigos acadêmicos.  
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Normalmente, as pesquisas possuem duas categorias de estratégias de 

coleta de dados: a primeira refere-se ao local onde os dados são coletados 

(estratégia-local) e, neste item, há duas possibilidades: campo ou 

laboratório. [...] A segunda estratégia refere-se à fonte dos dados: 

documental ou campo. Sempre que uma pesquisa se utiliza apenas de 

fontes documentais (livros, revistas, documentos legais, arquivos em mídia 

eletrônica, diz-se que a pesquisa possui estratégia documental (ver 

pesquisa bibliográfica). Quando a pesquisa não se restringe à utilização de 

documentos, mas também se utiliza de sujeitos (humanos ou não), diz-se 

que a pesquisa possui estratégia de campo (APPOLINÁRIO, 2009 p. 

85). 

 

O método da pesquisa bibliográfica, adotado nesse trabalho para a 

discussão dos resultados apurados, foi precedido de criteriosa avaliação das fontes 

consultadas. Teve-se o cuidado de não comprometer o trabalho com o uso de fontes 

que não fossem reconhecidamente do domínio científico. 

 

O mais importante para quem faz opção pela pesquisa bibliográfica é ter 

certeza de que as fontes a serem pesquisadas já são reconhecidamente do 

domínio científico (OLIVEIRA, 2007, p. 69). 

 

3.1 Caracterização da organização 

O estudo foi efetuado em uma das maiores instituições financeiras do país, 

que possui tradição e credibilidade junto ao mercado e à sociedade em geral.  

Seu processo de tomada de decisão é exercido de forma colegiada, o que 

confere maior qualidade e segurança na realização de seus negócios e na 

administração de seus mais de R$ 470 bilhões de ativos, resguardando os 

interesses de seus acionistas.   

Pelo porte da empresa, com milhões de clientes e uma grande rede de 

atendimento que abrange todo o território nacional, a área de tecnologia é 

considerada de grande magnitude, tanto em volume de investimentos financeiros, de 
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cerca de R$ 1,3 bilhão em 2010, quanto em quantidade de projetos e soluções de TI 

inovadoras. 

3.2 População e amostra 

A pesquisa documental abordou toda a população de projetos de TI 

avaliados, pelos executivos do banco pesquisado, durante o período de realização 

da pesquisa.    

3.3 Instrumentos de pesquisa 

A utilização da Teoria das Opções Reais na avaliação de projetos de TI foi a 

variável estudada no presente trabalho. Essa variável não está relacionada a 

qualquer outra variável independente, nem, tampouco, sofre influência de alguma 

variável interveniente. Para analisarmos o comportamento da variável foco dessa 

pesquisa, analisamos os documentos referentes aos projetos de TI do período 

pesquisado.  

A estratégia da pesquisa documental seguiu o roteiro, em anexo, para a sua 

operacionalização. Foi verificado inicialmente se o projeto analisado havia sido 

avaliado. Nos casos em que a resposta foi afirmativa, foram identificados qual ou 

quais métodos de avaliação foram usados. Foi pesquisado se havia alguma 

indicação para ser utilizado o método da Teoria das Opções Reais. Os documentos 

analisados incluíram textos, planilhas eletrônicas e outros documentos digitais que 

consolidam as avaliações bimestrais dos projetos de TI feitas na instituição 

financeira pesquisada. Como a análise documental abrangeu por completo a 

população de projetos de TI do período pesquisado, foi quantificada a proporção real 

da variação do uso da metodologia da Teoria das Opções Reais no banco. 
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3.4 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

Os documentos analisados da instituição financeira se referiam aos projetos 

de TI avaliados durante o período de janeiro de 2010 a agosto do mesmo ano. Os 

documentos foram obtidos pessoalmente, em novembro de 2010, graças ao acesso 

concedido pelo banco pesquisado. Entretanto, os originais dos documentos 

analisados não poderão ser anexados ao trabalho, pois contrariam norma interna do 

banco de expor o nome da instituição em trabalhos acadêmicos. Pelo motivo 

exposto, foi anexado documento que consolida as informações obtidas, mas que 

não revela, em seu conteúdo, o nome do banco pesquisado. 

  

Dois objetivos estão presentes ao recorrermos à análise de conteúdo: 

ultrapassar a incerteza e enriquecer a leitura. No primeiro caso, a análise de 

conteúdo ajuda a demonstrar que a leitura particular do observador é válida 

e generalizável. O segundo aspecto diz respeito a descobrir conteúdos e 

estruturas das mensagens e esclarecer elementos de significações de 

mecanismos não imediatamente perceptíveis. (PEREIRA,1998 p. 94 

apud AMORIM, 2008, p. 23). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos em cada uma das 

etapas que compuseram a análise dos dados, realizando-se uma discussão acerca 

dos resultados encontrados. 

4.1 Pesquisa Documental 

Por meio da análise documental foram examinados cento e quarenta e seis 

projetos. Eles representam a população de projetos que foram submetidos, depois 

de avaliados os retornos financeiros que proporcionam, à apreciação decisória do 

comitê de TI do banco pesquisado, no período de abrangência da pesquisa.  

A análise documental revelou que o banco utilizou três metodologias na 

avaliação financeira dos projetos de TI, quais sejam: Valor Presente Líquido (VPL), 

Payback e Retorno sobre o Investimento (ROI). Ressalte-se, entretanto, que trinta 

projetos da população não foram avaliados financeiramente por nenhuma 

metodologia.  

O gráfico da figura 4.1.1 discrimina as quantidades de projetos que foram 

avaliados em cada uma dessas metodologias. A realidade da instituição financeira 

mostrou que pouco mais de 20% dos projetos, do período pesquisado, não foram 

avaliados quanto ao retorno financeiro que proporcionam. Dos projetos que foram 

submetidos ao processo de avaliação, portanto cerca de 80% da população, todos, 

sem exceção, tiveram seus retornos financeiros calculados com o uso das três 

metodologias mencionadas (VPL, Payback e ROI).  

A documentação analisada revelou que a Teoria das Opções Reais não foi 

utilizada no processo de avaliação de nenhum dos cento e quarenta e seis projetos 

que compunham a população de projetos de TI do banco pesquisado. 
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Figura 4.1.1: Metodologias Identificadas 

 

Ludke e André (1986, p. 44) nos dão a seguinte orientação: 

 

Quando não há mais documentos para analisar, quando a exploração de 

novas fontes leva à redundância de informação ou a um acréscimo muito 

pequeno, em vista do esforço despendido, e quando há um sentido de 

integração na informação já obtida, é um bom sinal para concluir o estudo.  

  

Apresentamos, a seguir, uma discussão em relação às metodologias 

identificadas na pesquisa. 

4.2 O Valor Presente Líquido(VPL) e a Taxa Interna de Retorno(TIR) 

Quando empresas pretendem selecionar projetos, ou, numa perspectiva 

mais ampla, decidir entre alternativas de investimento disponíveis, se deparam, sem 

dúvida, com uma das questões cruciais da teoria econômica aplicada. A abordagem 
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padrão do problema de selecionar os investimentos de maior retorno financeiro 

começa com uma visão geral, onde são introduzidos conceitos básicos de valor do 

dinheiro no tempo, custo de oportunidade, taxas de juros, e uma síntese da teoria 

usada na matemática financeira. Em seguida, todos esses conceitos são utilizados 

no cálculo do Valor Presente Líquido (VPL).  

No cálculo do VPL de um investimento, é necessário somar todos os fluxos 

de caixa líquidos, tanto positivos como negativos, proporcionados por ele. 

Entretanto, antes de efetuar a soma desses fluxos, eles devem ser trazidos a valor 

presente a uma taxa de desconto predeterminada. Por fim, o VPL será a soma 

desses fluxos, subtraída do valor do investimento inicial. 

Na definição de Motta & Calôba (2002), o Valor Presente Líquido é a soma 

algébrica de fluxos de caixa descontados, a uma taxa de juros i, para o instante 

presente. Esse valor calculado possibilita o exame da viabilidade econômica de um 

projeto, verificando se ocorrerá o retorno financeiro mínimo esperado, caso em que 

o VPL retornará um valor positivo. Possibilita, ainda, a comparação entre projetos de 

investimentos distintos, ordenados segundo o valor apurado por meio do cálculo do 

VPL para cada um dos projetos. 

O critério fundamental para a aceitação de determinado investimento é a 

existência de VPL positivo. Geralmente as empresas ordenam seus projetos pelo 

valor dos VPL’s, sendo um dos principais métodos de escolha entre as diversas 

alternativas de investimento. O valor do VPL é comumente comparado a outros, 

como o cálculo da Taxa Interna de Retorno (TIR) e o período de payback, sendo o 

cálculo do VPL apresentado, financeiramente, como o critério de maior precisão 

(MACEDO,1999). 

Para Pereira, Turrioni e Pamplona (2005), uma das melhores ferramentas 

para a avaliação de investimentos é calcular o valor do VPL, não apenas porque 

trabalha com os fluxos de caixa descontados e pela sua consistência matemática, 

mas também porque seu resultado é expresso em espécie ($), demonstrando o valor 

absoluto do investimento.  

Sendo assim, o banco estaria alinhado ao pensamento de muitos autores ao 

fazer uso do cálculo do VPL na análise de seus projetos, como verificado no 

resultado da pesquisa.   
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É apresentada a seguir, a fórmula para se obter o cálculo do Valor Presente 

Líquido: 

 

VPL=  FC0/(1+I)0    +  FC1/(1+I)1 + … +   FCn/(1+I)n 
 

Onde FC = Fluxo de caixa esperado (positivo ou negativo) 

i = Taxa de atratividade (desconto).  É considerado atraente todo investimento que 

apresentar uma VPL maior ou igual a zero. 

Mas realmente estaria correto o banco pesquisado utilizar a metodologia do 

VPL na avaliação de seus projetos de TI? 

Segundo Dixit e Pyndick (1994, p. 31 apud SANTOS e PAMPLONA, 2001, p. 

8): “O Fluxo de Caixa Descontado não está somente errado, ele está muito errado”. 

Os autores afirmam que o problema dessa metodologia de avaliação está no 

fato dela não conseguir captar o valor da flexibilidade na gestão dos projetos. Essa 

habilidade do gestor, de revisar o projeto inicial quando incertezas futuras são 

resolvidas ou se mostram de forma diferente da prevista, não é percebida ao 

simplesmente se calcular o VPL. A fórmula de cálculo do VPL não pode capturar os 

investimentos que caem em ambas as categorias, por exemplo, quando um 

investimento irreversível puder ser postergado. 

A análise tradicional de fluxos de caixa descontados simplesmente ignora 

que as decisões gerenciais proporcionam flexibilidade que afetam o nível de risco 

dos projetos. Sendo assim, os administradores podem alterar ou mesmo abandonar 

projetos diante de condições adversas. Essas ações minimizam os riscos do projeto, 

especialmente se parte do investimento inicial puder ser recuperada. Na abordagem 

tradicional, a única maneira de se considerar esse efeito é por meio de ajustamentos 

arbitrários na taxa de desconto dos fluxos de caixa futuros. A utilização imprópria 

das taxas de desconto como meio de ajustamento, dos valores estimados no 

projeto, a riscos não bem determinados, as hurdle rates, pode ser a explicação para 

o uso de taxas de desconto elevadas que acabam por prejudicar, em muito, a 

avaliação das alternativas de investimentos, desperdiçando oportunidades de ganho 

(DIAS, 1996). 
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Sendo assim, o banco pesquisado, ao utilizar somente metodologias 

tradicionais de fluxos de caixa descontados, poderá estar deixando de investir em 

projetos que aproveitem as oportunidades e maximizem os ganhos financeiros. 

O VPL tradicional, para Meyers (1987 apud SANTOS e PAMPLONA, 2001), 

não avalia opções de forma correta. O autor entende que a ligação entre o 

planejamento estratégico e a teoria financeira deve ser construída de dois modos: 

utilizando a teoria já consolidada e estendendo-a, de forma a captar as interações 

entre os investimentos de hoje e as oportunidades futuras de investimento. Nesse 

sentido, aponta o uso da Teoria das Opções Reais como a linha de pesquisa mais 

promissora. Como afirmado por Dixit e Pyndick (1994 apud SANTOS e PAMPLONA, 

2005), o investimento passo a passo reduz a variância da incerteza técnica. Essa 

redução da incerteza técnica, quantificável pela Teoria das Opções Reais, é um 

benefício adicional do investimento. Os métodos que utilizam fluxos de caixa 

descontados, como o VPL e a TIR, não conseguem captar tal benefício adicional, 

sendo uma grande limitação desses métodos. 

Para Macedo (1999), a Taxa Interna de Retorno (TIR) apresenta um grave 

problema, ao ser usada na avaliação de investimentos: é possível se obter maiores 

taxas de retorno se o valor do capital a ser investido é pequeno e o prazo do 

investimento é curto. Investimentos de longa duração e de valores altos tendem a 

ser rejeitados pelo critério da TIR, mesmo quando apresentam VPL positivos. Outros 

problemas que a TIR apresenta são: a hipótese de reinvestimento (o cálculo assume 

que todos os fluxos de caixa gerados pelo investimento podem ser reinvestidos à 

mesma taxa); a violação do princípio da aditividade (a escolha entre investimentos 

mutuamente exclusivos muda, caso eles sejam combinados a um terceiro) e a 

existência de múltiplas taxas de retorno, caso haja mais de uma alteração de sinal 

nos fluxos de caixa estimados. 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) não foi utilizada pelo banco para avaliação 

de seus projetos de TI no período da pesquisa. Esse fato foi constatado na análise 

documental dos projetos.  
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4.3 Payback 

O Payback é definido como o período de recuperação de um investimento e 

é também chamado de payout. Consiste na determinação do prazo de recuperação 

do montante do capital investido, por meio de fluxos de caixa gerados pelo 

investimento. Ou seja, pode-se dizer que o payback representa o período em que os 

valores dos fluxos de caixa negativos, que correspondem os investimentos, são 

anulados pelos respectivos valores dos fluxos de caixa positivos, que correspondem 

aos retornos. (SCHAICOSKI, 2002).  

O payback é calculado pela seguinte fórmula: Payback = $ Retorno por 

Período / $ Investimento 

Existem diversas formas de payback: o payback original, aquele em que o 

prazo de recuperação corresponde ao somatório dos valores dos fluxos de caixas 

negativos com os valores de fluxo de caixa positivo, sem levar em conta o “valor do 

dinheiro no tempo”; o payback descontado, que considera a Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA) como taxa de desconto para a determinação do prazo de 

recuperação do capital investido e onde pode ser utilizada uma taxa de desconto 

para os fluxos de caixa de cada período; e, ainda, o payback total, que utiliza, além 

do fluxo descontado à TMA, os fluxos existentes após o período de recuperação. 

Esta última forma representa um período de equilíbrio ao longo de todo o período do 

projeto. 

Conforme Motta & Calôba (2002), o payback é um indicador utilizado para 

avaliar a atratividade de um investimento e, como tal, não deve ser considerado 

isoladamente. Entretanto, a sua análise combinada com outros indicadores pode 

resultar em informações importantes para a seleção de alternativas de investimento, 

como a relação entre o valor e o tempo de retorno dos investimentos. 
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4.4 ROI 

O Retorno sobre o Investimento é um indicador usado pelo mercado que 

permite medir o desempenho dos retornos financeiros passados e subsidiar 

decisões de investimentos futuros.  

Dessa forma, o ROI é uma ferramenta que quantifica o retorno produzido 

pelas decisões de investimentos e avalia a atratividade econômica dos projetos. Ele 

é usado como parâmetro para avaliar o desempenho de uma empresa ou o retorno 

financeiro gerado, em um período de tempo preestabelecido, por um determinado 

projeto. 

O ROI, assim como o Payback e o VPL, utiliza fluxos de caixa descontados 

para aferir o valor do investimento. Sua técnica de avaliação não aborda as opções 

reais presentes no projeto e nem a flexibilidade da condução do mesmo. 

4.5 Teoria das Opções Reais 

Oriundo de técnicas aplicadas no mercado financeiro para análise de 

investimento em ações, o método da Teoria das Opções Reais (TOR) é uma 

abordagem amplificada do VPL tradicional para a avaliação de ativos reais. Esse 

método é utilizado para a avaliação desses ativos, ou seja, aqueles que não são 

negociados no mercado. Projetos de investimento de capital, avaliação de 

propriedades intelectuais, avaliação de terras, avaliação de imóveis, de fontes de 

recursos naturais (minas, poços de petróleo etc.) e avaliação de projetos de 

pesquisa e desenvolvimento são exemplos de ativos reais que podem ser avaliados 

utilizando essa teoria (SANTOS E PAMPLONA, 2005). 

Na visão de Dixit e Pyndick (1995 apud SANTOS e PAMPLONA, 2001), a 

existência de opções possibilita flexibilidade ao investidor, e, num futuro de 

incertezas, a capacidade de se avaliar alternativas e de se usar a flexibilidade é 

crítica.  
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As metodologias tradicionais de fluxo de caixas descontados, como as que 

foram identificadas na pesquisa como sendo utilizadas pelo banco, usam somente 

fatores tangíveis e não levam em consideração os fatores intangíveis. A futura 

vantagem competitiva, as futuras oportunidades, e a flexibilidade gerencial 

decorrente das opções são alguns desses fatores que não são levados em conta 

quando se utiliza o VPL, o ROI ou o Payback. Estas questões presentes nas 

técnicas de orçamento de capital tradicionais se tornam um problema, 

especialmente em projetos presentes em ambientes incertos (KALLBERG e 

LAURIN, 1997 apud SANTOS e PAMPLONA, 2001). 

Entretanto, mesmo que o banco pesquisado não esteja considerando os 

fatores intangíveis no seu processo formal de avaliação de projetos, é muito 

provável, como afirmado por Dias (1996) no parágrafo abaixo, que os seus 

administradores estejam. Mas não foi o foco do presente trabalho determinar se tal 

fato realmente está acontecendo no banco pesquisado. 

Os executivos das empresas, percebendo que metodologias de avaliação, 

que usam os fluxos de caixa descontados, são muito pobres em captar as 

potencialidades do projeto, fazem uso das suas intuições de mercado, não 

investindo de imediato em projetos só por causa de uma avaliação estática ter 

indicado um VPL positivo, e nem rejeitando projetos, teoricamente estratégicos, 

apenas pelo fato do cálculo do VPL ter sido negativo para os mesmos. Assim, 

mesmo quando não se usa formalmente a teoria das opções reais, as decisões de 

investimento nas empresas de sucesso são muito mais coerentes com a teoria das 

opções do que com as teorias tradicionais de fluxos de caixa descontados. (DIAS, 

1996). 

Para Trigeorgis (1996 apud SANTOS e PAMPLONA, 2001), a Teoria das 

Opções Reais (TOR) faz uma abordagem no processo de avaliação do valor do 

projeto que permite captar o potencial proveniente de uma administração ativa e das 

interações estratégicas, ou seja, da flexibilidade existente na condução do projeto.  

Neste contexto, a TOR está atraindo a atenção de executivos e 

pesquisadores do mundo inteiro, tendo ocorrido um grande desenvolvimento dos 

seus conceitos nos últimos anos, uma vez que com o uso da teoria é possível captar 

o potencial da flexibilidade da gestão dos projetos na tomada de decisões de 

investimentos (TRIGEORGIS, 1993; KULATILAKA, 1993; DIXIT & PINDYCK, 1994; 
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INGERSOLL & ROSS, 1992; NICHOLS, 1994, LUERHRMAN, 1998 apud SANTOS e 

PAMPLONA, 2001). 

O processo de avaliação que considera a flexibilidade da gestão do projeto 

deve ser capaz de trabalhar com as contingências futuras. Qualquer decisão que 

venha a rejeitar uma opção deve ser evitada, dando uma preferência maior às 

decisões que potencializam a flexibilidade de condução do projeto frente às 

incertezas futuras do mercado (LUERHRMAN, 1998; QUIGG, 1993, MAJD & 

PINDYCK, 1987 apud SANTOS e PAMPLONA, 2001). 

Para Santos e Pamplona (2001), a TOR tenta trazer para a avaliação dos 

investimentos das empresas as possíveis mudanças de planos ocasionadas por 

alterações das condições do mercado em que atuam. Assim surge o conceito de 

VPL estendido, que é o somatório do VPL estático, calculado tradicionalmente, com 

o valor das opções de condução do projeto existentes para a empresa. Para fazer 

essa extensão, podem ser utilizados tanto métodos qualitativos, baseados em 

experiências e no julgamento subjetivo dos investidores, quanto métodos 

quantitativos, como o Modelo Binomial de Avaliação de Opções ou o Modelo de 

Black & Scholes. 

O resultado da pesquisa revela que o banco pesquisado não consegue 

captar, no seu processo formal de avaliação de investimentos, a flexibilidade da 

gestão dos projetos. Sendo assim, pela teoria exposta, o cálculo do valor dos 

projetos do banco não subsidia os administradores a tomar a melhor decisão em 

relação aos mesmos. O banco necessita conhecer as opções reais que estão 

embutidas em cada um dos projetos. Nenhuma avaliação de projeto do banco, 

analisada pelo presente trabalho, incorporou a necessidade de se mostrar as opções 

reais que naturalmente existem. Somente com um método que possa captar as 

opções reais do projeto, será possível se ter um processo confiável que permita 

avaliar os retornos financeiros dos investimentos com maior precisão. 
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4.6 Exemplo Comparativo VPL x TOR x Árvore de Decis ões 

Para demonstrar como as avaliações efetuadas por meio do VPL e da Teoria 

das Opções Reais apresentam valores diferentes, reproduzimos, a seguir, exemplo, 

adaptado, extraído de Kallberg e Laurin (1997 apud Santos e Pamplona, 2001). 

Nesse exemplo, um mesmo projeto é avaliado usando-se três metodologias 

diferentes: VPL, Teoria das Opções Reais e Análise por Árvore de Decisões. Para 

isso, um simples projeto, com os fluxos de caixa descritos na tabela 4.6.1, será 

analisado por meio de cada um desses métodos. 

 

Análise de Projeto 

Ano Investimento ($) Fluxo de Caixa Probabilidade (%) 

0 10 0 

1 30 0 

 

2 84 225 

120 

64 

25 

50 

25 

Tabela 4.6.1 – Entradas e saídas de um projeto (adaptado de KALLBERG e 

LAURIN, 1997 apud SANTOS e PAMPLONA, 2001). 

 

Segundo Roberts e Weitzman (1981 apud SANTOS e PAMPLONA, 2001), a 

análise por árvore de decisões é uma abordagem de avaliação que incorpora 

alguma flexibilidade administrativa no projeto. O investimento é dividido em estágios 

que se realizam em determinados períodos e usando parte do capital. O 

prosseguimento do projeto dependerá de algum evento do futuro, permitindo aos 

investidores continuar, ou não, investindo. 

Entretanto, ao se procurar representar todos os pontos de decisão 

relevantes, assim como os eventos possíveis em cada instante, essas árvores 

podem se tornar bastante complexas. Árvores complexas representam processos 

decisórios complexos, dificultando o cálculo da avaliação do investimento. No 

entanto, o modelo da árvore de decisão apresenta a vantagem de explicitar, para o 
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gestor do projeto, as opções existentes, o que auxilia o entendimento do processo 

decisório, desenvolvendo a intuição de negócios. 

4.6.1 Cálculo pelo VPL 

Para uma taxa de desconto ajustada ao risco de 16% e utilizando-se o FCD, 

obtém-se um valor presente líquido de:  

 

VPL = -10 + (–30)/(1.16) + (–84)/(1.16)2 + (225x0.25 + 120x0.5 + 64x0.25)/ (1.16)2  

Assim, 

VPL = $ 0,00 

O resultado gerado pelo cálculo do valor do projeto, utilizando-se a 

metodologia do VPL, indicaria sua rejeição pelos investidores por ser previsto um 

ganho nulo.  

4.6.2 Cálculo pela Árvore de Decisões 

Ao se efetuar o cálculo do valor do projeto utilizando dessa vez o método da 

árvore de decisões, o resultado seria obtido da seguinte forma: 

 

VPL = -10 + (-30/(1.16)) + [(225-84)x0.25 + (120-84)x0.5 + (0)x0.25]/(1.16)2  

Assim, 

VPL= $ 3,71 

O resultado obtido de $3,71 usando o método da Árvore de Decisões, 

considera a flexibilidade de investir ou não no ano 2, pois se o fluxo de caixa nesse 

momento se revelar negativo, o investimento não será realizado. Este resultado é 

mais preciso do que o $0,00 (valor zero) obtido pelo método tradicional do VPL, mas 

ainda não apresenta o cálculo de toda a flexibilidade contida no projeto. Embora o 

modelo da árvore de decisões leve em consideração a flexibilidade dos 

administradores, ela ainda apresenta problemas como o aumento da complexidade 

à medida que se aumentam as variáveis e os resultados, além do fato da taxa de 

desconto não poder ser a mesma quando é considerada a possibilidade de 

abandono (TRIGEORGIS, 1996 apud SANTOS e PAMPLONA, 2001). 
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Os tipos possíveis de opções para um dado projeto são vários. Trigeorgis 

(1993 apud SANTOS e PAMPLONA, 2001) relaciona os seguintes: escalonamento 

(time-to-build option), deferimento de um investimento, contração, expansão, parada 

de operação (shut down), abandono, mudança de uso (inputs e outputs) e 

crescimento. No entanto, conforme Amram e Kulatilaka (1999 apud SANTOS e 

PAMPLONA, 2001), a maior parte do desafio de se considerar a abordagem das 

opções nas estratégias repousa na identificação da gama total de opções que se 

possui, separando-as umas das outras e decidindo-se qual seria a de maior valor.  

4.6.3 Cálculo pela Teoria das Opções Reais 

É possível calcular o valor do projeto utilizando-se uma fórmula para 

precificação de opção binomial passo-a-passo, ou seja, assume-se que, em pontos 

discretos no tempo, o valor do projeto pode se mover para baixo ou para cima. Isto é 

feito usando a fórmula para opção de compra em um período. A taxa ajustada ao 

risco e a taxa livre de risco são, respectivamente, 16% e 10% para o projeto 

analisado. O investimento escalonado é a principal opção embutida no projeto. As 

fórmulas são apresentadas na tabela 4.6.3.1. 
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Precificação, usando o modelo binomial, de opção de compra para um projeto 

(para um período) 

Notação 

F 

 

Fu 

 

Fd 

 

V 

P 

I 

 

FCD estendido – incluindo a opção de 

flexibilidade em cada período  

Valor do projeto se o valor bruto aumenta 

em valor  

Valor do projeto se o valor bruto diminui 

em valor  

Valor bruto do projeto  

Probabilidade neutra ao risco 

Valor investido 

 

F = (pFu + (1-p)Fd) / r 

 

Fu= Max(uV – I, 0) 

 

Fd = Max(dV - I, 0) 

 

P = (r – d) / (u – d) 

r 

u 

 

d 

1 + taxa livre de risco  

1 + mudança percentual no valor bruto 

entre períodos, se o valor bruto aumenta.  

1 + mudança percentual no valor bruto 

entre períodos, se o valor bruto diminui. 

Tabela 4.6.3.1 – Modelo de precificação de opção binomial para um período 

(KALLBERG e LAURIN, 1997 apud SANTOS e PAMPLONA, 2001). 

 

Uma árvore binomial pode replicar a distribuição do fluxo de caixa e suas 

probabilidades reais correspondentes. Sendo que as probabilidades reais q e 1 – q 

em cada ramo são iguais a 0,5. 

Seguem os cálculos feitos em cada nó, mostrados na figura 4.6.3.1: 

 
Nó superior (ano 1) = (225 * 0,5 / 1,16) + (120 * 0,5 / 1,16) = 148,71; 

Nó inferior (ano 1) = (120 * 0,5 / 1,16) + (64 * 0,5 / 1,16) = 79,31; 

Valor presente bruto (ano 0) = (148,71 * 0,5 / 1,16) +  (79,31 * 0,5 / 1,16) = 98,28; 

Taxa superior (u) = 148,71/98,28 = 1,51 e Taxa inferior (d) = 79,31/98,28 = 0,81. 
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Tempo (ano)210

q

q -1

98,28

q

q

q -1

q -1

148,71

79,31

 

Figura 4.6.3.1 – árvore binomial (adaptado de KALLBERG e LAURIN, 1997 apud 

SANTOS e PAMPLONA, 2001). 

 

Todos os parâmetros agora estão disponíveis para a probabilidade neutra ao 

risco e podem ser inseridas na equação. Assim: 

p = (1,1 – 0,81) / (1,51 – 0,81) = 0,415 

Quando se incluem os investimentos na árvore binomial estes devem ser 

seus equivalentes certos (ver tabela 4.6.3.2). Isto, desde que todos os fluxos na 

árvore sejam descontados à taxa ajustada ao risco. É importante observar que o 

investimento de $84 no ano 2 é igual a um investimento de um equivalente certo de 

$75,54 quando são descontados usando suas taxas de desconto correspondentes, 

por 16% e 10% [84 / (1,16)2 = $62,43 o que é igual ao equivalente certo 62,43 * 

(1,1)2 =75,54, quando descontado à data zero]. Do mesmo modo, o investimento de 

$30 no ano 1 é igual a um investimento de um equivalente certo de $28,45 quando 

são descontados usando suas taxas de desconto correspondentes, por 16% e 10% 

[30 / (1,16) = $25,86 o que é igual ao equivalente certo 25,86 * (1.1) =28,45, quando 

descontado à data zero]. 
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Fluxo de caixa esperado Equivalente certo do fluxo de caixa 

$30 $28,45 

$84 $75,54 

Tabela 4.6.3.2 – Equivalente certo do fluxo de caixa (adaptado de SANTOS e 

PAMPLONA, 2001). 

 

Assim, o VPL estendido (VPLe) para o nó superior(ver figura 4.6.3.2), 

calculado voltando-se um período, do ano 2 para o ano 1, usando as fórmulas da 

tabela 4.6.3.1, fornece: 

 

F = (0,415 * 149,46 + (1 – 0,415) * 44,46) / 1,1 = 80,03 

Tempo (ano)210

p

p -1

19,45 – 10 = 9,45

p

p

p -1

p -1

80,03 – 28,45 = 51,58

10,64 – 28,45 = -17,81
Não investir!

225 – 75,54 = 149,46

120 – 75,54 = 44,46

64 – 75,54 = -11,54
Não investir!

 

Figura 4.6.3.2 – árvore binomial (adaptado de KALLBERG e LAURIN, 1997 apud 

SANTOS e PAMPLONA, 2001). 

 

O valor do VPLe do projeto para o ramo inferior (ver figura 4.6.3.2) calculado 

voltando-se um período, do ano 2 para o ano 1, usando as fórmulas da tabela 

4.6.3.1, fornece:  

F = (0,415 * 44,46 + (1 – 0,415) * -11,54) / 1,1 = 10,64 
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O VPLe para o ramo mais baixo no ano 1 se torna negativo (ver figura 

4.6.3.2). Isto significa que o projeto deveria parar imediatamente, caso haja queda 

na demanda.  

É possível calcular o valor do projeto na data 0(zero), usando a fórmula da 

tabela 4.6.3.1 e com a árvore binomial da figura 4.6.3.2. 

 

F = (0,415 * 51,58 + (1 – 0,415) * 0) / 1,1 = 19,45 

Como visto na figura 4.6.3.2 o VPLe para o projeto de P&D na data zero é:  

VPLe = $19,45 - $10 = $9,45 

Comparando esse valor com aquele obtido pelo VPL tradicional, que havia 

fornecido um valor de $ 0,00, revela-se que a inclusão da flexibilidade presente no 

projeto, a time-to-build option, tem um valor de:  

Valor da opção = VPLe – VPL = $ 9,45 - $ 0,00 = $9,45 

Os métodos tradicionais de desconto de fluxos de caixa esperados falham 

em captar o valor total do projeto. Tal fato ocorre porque se assume que a decisão 

de fazer todos os três investimentos tenha que ser feita no início do projeto, o que 

claramente é uma falsa hipótese. 

Por que o valor do VPLe é maior do que o do VPL tradicional? Perlitz, Peske 

e Schrank (1999, apud SANTOS e PAMPLONA, 2002) apresentam as seguintes 

razões: 

a) Quando se calcula o valor usando opções, a taxa ajustada ao risco é evitada, 

fato que não ocorre com o VPL tradicional, que é muito dependente da taxa 

de desconto aplicada. Esta taxa, nos projetos de P&D, é ajustada ao risco, 

conduzindo a altos descontos. 

b) Nos investimentos em P&D, o efeito da taxa de desconto é, frequentemente, 

reforçado por longos horizontes de tempo. 

c) Projetos executados em fases de tempo relativamente longas permitem ações 

de reação às mudanças não previstas. No citado exemplo, existe a 

possibilidade de se parar o investimento ou investir, dependendo dos 

resultados das fases anteriores. Tal opção não é levada em consideração no 

cálculo do VPL tradicional, mas é captada pela Teoria das Opções Reais. 
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d) Projetos de P&D são, normalmente, carregados de alta volatilidade em seus 

ganhos. Quando se calcula projetos dessa natureza usando o VPL tradicional, 

essa alta volatilidade provoca um prêmio de risco maior na taxa de desconto, 

gerando menor valor de retorno. Essa alta volatilidade, entretanto, influencia 

positivamente a avaliação pelo método da Teoria das Opções Reais. Isso 

acontece porque grandes retornos podem ser gerados, mas pequenos 

retornos podem ser evitados pela reação às mudanças das condições. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Este capítulo é destinado a apresentar as considerações finais resultantes 

da análise dos capítulos anteriores, bem como à avaliação geral do estudo quanto 

aos propósitos delineados inicialmente. Inclui, ainda, menção às limitações do 

trabalho e sugestões de pesquisas futuras sobre assunto. 

Em que pese os altos volumes de recursos financeiros anualmente 

investidos em projetos de TI no banco pesquisado, da ordem de mais de R$ 1 

bilhão, concluímos que o processo de avaliação utilizado para a tomada de decisão 

relativamente a esses projetos não incluem, ainda, a metodologia da Teoria das 

Opções Reais (TOR). É importante salientar que todos os projetos, à exceção 

daqueles de caráter regulatório ou mandatório, são submetidos à avaliação de 

viabilidade econômica, tendo sido utilizado, em todos os projetos que foram 

avaliados, metodologias tradicionais baseadas em fluxos de caixa descontados. 

Conforme visto, o principal diferencial atribuído a Teoria das Opções Reais é 

o potencial de captar a flexibilidade gerencial da condução do investimento em seu 

escopo, o que confere uma perspectiva mais precisa de avaliação.  

Nesse sentido, aproveitar oportunidades, evitar situações prejudiciais e gerar 

oportunidades futuras, precificando o valor adicionado pelas opções reais existentes 

nos investimentos de TI e assegurando assim a perenidade da instituição, sintetiza 

os benefícios que podem ser agregados ao processo de avaliação de projetos do 

banco pesquisado ao se utilizar a TOR.  

Considerando o setor em que se insere o banco, onde a busca por 

competitividade é acirrada e incessante, os investimentos em TI crescem 

exponencialmente, traduzidos em projetos estratégicos de pesquisa e 

desenvolvimento, que buscam soluções inovadoras, tanto em produtos e serviços 

quanto em modelos de negócios.  

Diante do exposto, conclui-se que um estudo para incorporar a abordagem 

das opções reais poderia ser iniciado, com vistas a aprimorar e tornar mais robusto o 

processo decisório da referida instituição, no que diz respeito à gestão de seus 

projetos de TI.  
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Com relação ao presente estudo, entende-se que os objetivos, tanto o geral 

quanto os específicos da pesquisa, foram atingidos, uma vez que foi constatada a 

não utilização da Teoria das Opções Reais (TOR) no processo de tomada de 

decisão, além de terem sido identificadas e descritas as metodologias utilizadas para 

o universo de projetos de TI do banco, no período analisado.  

Quanto ao método utilizado, classificado como exploratório e quantitativo, 

entende-se também, que mostrou-se adequado e contribuiu para o atingimento dos 

propósitos desse estudo.  

No que diz respeito às limitações, destacamos que o resultado do presente 

trabalho, um estudo de caso, restringe-se ao processo de avaliação do banco 

pesquisado, não permitindo inferências ou extrapolações de qualquer espécie. 

Estudos de casos, conforme Yin (2010), são fortes em realismo e em validade 

interna. Mas eles não apresentam validade estatística nos fatos observados que 

permita uma generalização, além de serem de difícil replicação.  

Por conta dessas limitações e visando não só a potencialização dos 

resultados dessa pesquisa como a cumulatividade dos estudos de campo, sugere-se 

a realização de estudos futuros no mesmo ambiente pesquisado ou em instituições 

financeiras que apliquem em projetos de TI volumes financeiros equivalentes aos 

aplicados pelo banco pesquisado.  

Sendo assim, em futuras pesquisas a serem realizadas especificamente no 

banco pesquisado, sugere-se abordar questões que envolvam a seleção dos 

métodos utilizados; o levantamento das causas que restrigem a seleção às 

abordagens tradicionais; a identificação da relação entre perdas de oportunidades 

de ganhos financeiros e projetos de TI rejeitados.    

Também é oportuno sugerir que trabalhos acadêmicos futuros, que possam 

investir maiores recursos em pesquisas de campo e que envolvam uma amostra 

significativa de instituições financeiras, busquem responder a questões que 

abordem, por exemplo, a utilização ou não da Teoria das Opções Reais no âmbito 

das instituições pesquisadas e a influência da formação dos gestores na escolha dos 

métodos de avaliação de investimentos aplicados. 

 Há que se deixar uma reflexão final à instituição financeira pesquisada, à luz 

de sua missão, onde está declarado o desejo de ser competitiva e rentável. Segundo 
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Morris, Teisberg e Kolbe (1991, apud SANTOS e PAMPLONA, 2002), investimentos 

em pesquisa e desenvolvimento (P&D) objetivam aumentar as receitas futuras ou 

diminuir custos futuros. Nesse contexto, investimentos dessa natureza deveriam ser 

considerados como parte da estratégia de longo prazo do banco pesquisado. 

Complementarmente, no entendimento de Perlitz, Peske e Schrank (1999 apud 

SANTOS e PAMPLONA, 2002), existe evidência substancial de que pesquisa e 

desenvolvimento e administração da inovação são áreas-chave para a aplicação da 

abordagem da Teoria das Opções Reais. Assim, considerando que projetos de P&D 

geram vantagens competitivas, ao não sofisticar a maneira como avalia seus 

investimentos em TI, o banco pesquisado pode estar rejeitando um significativo 

número de projetos dessa natureza. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Roteiro de Pesquisa Documental 

 

Objetivo: Analisar cada projeto da população, verificando e registrando os 

pontos abaixo. 

Questão 1:  Houve avaliação do projeto? 

Questão 2:  Qual método foi utilizado para avaliação do projeto? 

Questão 3:  O método da Teoria das Opções Reais foi utilizado? 

Questão 4:  Houve alguma indicação para ser usado o método de 

avaliação da Teoria das Opções Reais? 
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ANEXOS 

ANEXO A – Documentos Analisados (modificados apenas  nos 

dados que permitiam a identificação do banco pesqui sado) 

 

 

ROI  (%) PAYBACK 
(meses)

bim.

1 Desconto de Cheques em Deposito N/A 14 85.187.000 4.042 0,03 1

2 Novos Titulos do Agronegocio N/A 24 25.567.976 373 24 1

3 FIES-Financ. Estudantil - Fase 1 - 
Acolhim.Manual

N/A 9 73.595.645 463 1 1

4 Portal de Reestruturação de Ativos 9.440 12 1.958.168.060 200.224 12 1

5 Giro Empreendedor com XXXXX 3.800 5 73.235.435 18.602 6 1

6 Nova Conta Garantida 6.048 10 138.587.920 22.118 12 1

7 Renovação Automática de Operações 1.344 4 -105.465 (*) - > 5 anos 1

8 Aquisição de Royalties e Créd. 
Governamentais

1.700 3 291.292 153 16 1

9 Automatização dos procedimentos de 
contratação (PROVIAS)

960 6 159.339 160 21 1

10 Aquisição de Recebíveis Cartão 4.500 5 138.820.082 29.776 12 1

11 Integração Portal com BNF 1.932 5 1.041.521 520 12 1

12 Revisão dos leiautes do BNF 2.749 6 -46.010 (**) - > 5 anos 1

13 GST Módulo Documentos 4.620 7 7.456.786 1.557 14 1

14 Módulo de Cálculo Financeiro 1.760 11 23.809.757 13.058 12 1

15 Migração da Linha 434 da Diretoria A 
para a Diretoria D e Ajustes

480 4 -41.083 (*) - > 5 anos 1

16 Renovação MPE 2.700 4 23.799.503 7.870 12 1

17 Projeto 4673 – LINK RAO Boleto com  
XXX

640 4 724.198.030 1.010.320 4 1

18 Melhorias dos processos de 
receb.automát.das linhas de créd. XXX

960 3 -82.166 (*) - > 5 anos 1

19 XXXXX e XXXXX mais Investimento 9.072 9 -711.849 (*) - - 1

20 Desconto de Cheques - Novas regras 
de teto por cheque e conting. por 
liquidez (novo)

1.600 5 26.695.235 18.151 0,01 1

21 Crédito Consignação - Auditoria - 
Ajustes no Aplicativo CDC  (novo)

9.340 7 -982.339 (*) - > 5 anos 1

22 CDC Controle de Acesso - XXXXX 
(novo)

490 2 -46.223 (*) - > 5 anos 1

23 Integração dos Sistemas XXX e XXX  
(novo)

2.006 12 -260.506 (*) - > 5 anos 1

24 FACP - Alterações no Encargo de 
Inadimplemento  (novo)

1.240 3 -117.973 (*) - > 5 anos 1

25 PVE nas Agências  (suspenso) N/A 4 N/A N/A N/A 1

Portfólio de Projetos
PRAZO 

ESTIMADO 
(meses)

INDICADORES (5 ANOS)
VPL (R$)NOME DO PROJETO

ESFORÇO 
(horas)
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26 Concessão de Benefícios em 
Operações de Crédito (suspenso)

N/A 5 N/A N/A N/A 1

27 Integração XXX-XXX-XXX   (suspenso) N/A 2 N/A N/A N/A 1

28 Securitização e XXX - Encontro Contas   
(suspenso)

N/A 9 N/A N/A N/A 1

29 Novo Leasing  (suspenso) N/A 8 N/A N/A N/A 1

30 CRN do XXX  (suspenso) N/A 3 N/A N/A N/A 1

31 Alteração do fluxo de Cessão - Compra 
de Carteira   (suspenso)

N/A N/A N/A N/A N/A 1

32 Pagto. e Receb. Via STR - Compra de 
Carteira   (suspenso)

N/A N/A N/A N/A N/A 1

33 Revitalização  Vendor   (suspenso) N/A N/A N/A N/A N/A 1

34 FIES-Financ. Estudantil - Fase 1 - 
Acolhim.Manual

N/A 9 73.595 5 1 2

35 CDC Controle de Acesso - Auditoria 
(novo)

490 2 -46 - > 5 anos 2

36 Desconto de Cheques - Novas regras 
de teto por cheque e conting. por 
liquidez (novo)

1600 5 26.695 18151 1 2

37 FACP - Alterações no Encargo de 
Inadimplemento

1240 3 -117 - > 5 anos 2

38 Projeto 4673 – LINK RAO Boleto com 
XXX

640 4 724.198 1010320 4 2

39 Melhorias dos processos de 
receb.automát.das linhas de créd.XXX

960 3 -82 - > 5 anos 2

40 Aquisição de Royalties e Créd. XXXXX 1700 3 291 153 16 2

41 Automatização dos procedimentos de 
contratação (PROVIAS)

960 6 159 160 21 2

42 Renovação Automática de Operações 1344 4 -105 - > 5 anos 2

43 XXXXXX  (suspenso) N/A 3 N/A N/A N/A 2

44 PVE nas Agências  (suspenso) N/A 4 N/A N/A N/A 2

45 Securitização e XXXX - Encontro 
Contas   (suspenso)

N/A 9 N/A N/A N/A 2

46 Integração dos Sistemas XXX e XXX  
(novo)

2006 12 -260 - > 5 anos 2

47 Aquisição de Recebíveis Cartão 4500 5 138.820 29776 12 2

48 Módulo de Cálculo Financeiro 1760 11 23.809 13058 12 2

49 Revisão dos leiautes do BNF 2749 6 -46 - > 5 anos 2

50 XXXXXXXXX mais Investimento 9072 9 -711 - - 2

51 Giro Empreendedor com XXXXX 3800 5 73.235 18602 6 2

52 Desconto de Cheques em Deposito N/A 14 85.187 4042 0 2

53 3408 - Novos Títulos do Agronegócio N/A N/A N/A N/A N/A 2

54 Nova Conta Garantida 6048 10 138.587 22118 12 2

55 Crédito Consignação - XXXXX - Ajustes 
no Aplicativo XXX  (novo)

9340 7 -982 - > 5 anos 2

56 Alteração do fluxo de Cessão - Compra 
de Carteira   (suspenso)

N/A N/A N/A N/A N/A 2
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57 Pagto. e Receb. Via STR - Compra de 
Carteira   (suspenso)

N/A N/A N/A N/A N/A 2

58 Cartão BNDES no XXX 8000 10 49.911 6022 1 2

59 Capital de Giro - Alterações 
Estratégicas para o Segmento MPE

800 2 -68 - > 5 anos 2

60 Novo Leasing  (suspenso) N/A 8 N/A N/A N/A 2

61 Revitalização  Vendor   (suspenso) N/A N/A N/A N/A N/A 2

62 LSG - Projeto recomendações SOX 800 5 -91 - > 5 anos 2

63 Prosoft 1540 10 -41 - > 5 anos 2

64 Basiléia II - XXX - Empréstimo 
Especializado

847 6 -97 - > 5 anos 2

65 Melhorias nas Linhas Reescalonamento 
de Dívidas XXX e Assunção de Dív. De 
MPE

1160 6 97 91 1 2

66 Pós-venda de Operações de 
Financimento ou Arrendamento de 
Veículos para PF

5145 5 -646 - > 5 anos 2

67 Consórcios - Consórcio no Segmento 
de Serviços

em 
avaliação

7 12.148 1348 2 2

68 Condução SEC IV 987 3 -128 - > 5 anos 2

69 CDC Controle de Acesso - XXX 490 2 -46 - > 5 anos 3

70 Desconto de Cheques - Novas regras 
de teto por cheq.conting.por liq.

1600 5 26.695 18151 1 3

71 FACP - Alterações no Encargo de 
Inadimplemento

1240 3 -117 - > 5 anos 3

72 4673 (suspenso) Link RAO Boleto com 
CXQ

640 4 724.198 1010320 4 3

73 Melhorias dos processos de 
receb.automát.das linhas de créd.XXX

960 3 -82 - > 5 anos 3

74 Aquisição de Royalties e Créditos 
Governamentais

1700 3 291 153 16 3

75 Automatização dos procedimentos de 
contratação (PROVIAS)

960 6 159 160 21 3

76 Renovação Automática de Operações 1344 4 -105 - > 5 anos 3

77 (suspenso) XXX XXXX N/A 3 N/A N/A N/A 3

78 (suspenso) PVE nas Agências N/A 4 N/A N/A N/A 3

79 (suspenso) Securitização e PESA - 
Encontro Contas

N/A 9 N/A N/A N/A 3

80 Integração dos Sistemas XXX e XXX  
(novo)

2006 12 -260 - > 5 anos 3
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81 Aquisição de Recebíveis Cartão 4500 5 138.820 29776 12 3

82 Módulo de Cálculo Financeiro 1760 11 23.809 13058 12 3

83 Revisão dos leiautes do BNF 2749 6 -46 - > 5 anos 3

84 Giro Empreendedor com XXXXX 3800 5 73.235 18602 6 3

85 Desconto de Cheques em Depósito N/A 14 85.187 4042 0 3

86 3408 (suspenso) Novos Títulos do 
Agronegócio

N/A N/A N/A N/A N/A 3

87 Nova Conta Garantida XXX 6048 10 138587 22118 12 3

88 Crédito Consignação - Auditoria - 
Ajustes no Aplicativo XXX

9340 7 -982 - > 5 anos 3

89 (suspenso) Alteração do Fluxo de 
Cessão - Compra de Carteira

N/A N/A N/A N/A N/A 3

90 (suspenso) Pagamento e Receb. Via 
STR - Compra de Carteira

N/A N/A N/A N/A N/A 3

91 XXX - Projeto Recomendações XXX 800 5 -91 - > 5 anos 3

92 Prosoft 1540 10 -41 - > 5 anos 3

93 Pós-venda de Operações de 
Financiamento ou Arrend. Veíc. para PF

5145 5 -646 - > 5 anos 3

94 Cartão BNDES no XXX 8000 10 49.911 6022 1 3

95 Capital de Giro - Alterações 
Estratégicas para o Segmento MPE

800 2 -68 - > 5 anos 3

96 (suspenso) Novo Leasing N/A 8 N/A N/A N/A 3

97 Integração XXX x XXXX  (parâmetros de 
garantias) (nova)

1512 3 -220.315 -159 > 5 anos 3

98 XXX na Intranet – Fase II – Migração 
GA (nova)

8540 7 -1.244.374 -159 > 5 anos 3

99 Automatização de Processo - 
Vencimento Antecipado (nova)

239 1 -34.869 -159 > 5 anos 3

100 Circulares Bacen 2957 e 3418 - Doc 
2211 – Envio de informações (nova) M

217 1 -31.619 -159 > 5 anos 3

101 Baixa de Operações Terceiros em 
Conta de Compensação (nova)

1057 3 -154.017 -159 > 5 anos 3

102 Vendor com recursos MCR (nova) 260 2 661.599 2768 1,58 3

103 Migração de Taxas XXX e XXX para 
XXX  (nova)

2407 6 -365.573 -165 > 5 anos 3

104 Registro de Contrato e Gravames no 
SNG (nova)

2835 4 -437.428 -168 > 5 anos 3

105 (projeto iniciado) CDC Controle de 
Acesso - Auditoria

490 2 -46 - > 60 anos 4

106 (4906 suspenso) Portal de 
Reestruturação de Ativos

9440 12 1.958.168 200224
12,01

4

107 (projeto iniciado) Desconto de Cheques - 
Novas regras de teto por cheq.co

217 1 6.448 9743

0,01

4

108 FACP - Alterações no Encargo de 
Inadimplemento

1240 3 -117 - > 60 anos 4

109 (4673 suspenso) Link RAO Boleto com 
CXQ

640 4 724.198 1010320 4,00 4

110 XXX Vendor com recursos MCR 260 2 661 2768 1,58 4
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111 Melhorias dos processos de 
receb.automát.das linhas de créd.COP

960 3 -82 - > 60 anos 4

112 Automatização dos procedimentos de 
contratação (PROVIAS)

960 6 159 160 21 4

113 Automatização de Processo - 
Vencimento Antecipado

239 1 -34 -159 > 60 anos 4

114 Baixa de Operações Terceiros em 
Conta de Compensação

1057 3 -154 -159 > 60 anos 4

115 Aquisição de Royalties e Créditos 
Governamentais

1700 3 291
153 16

4

116 Renovação Automática de Operações 1344 4 -105 - > 60 anos 4

117 suspenso) CRN no COP N/A 3 N/A N/A N/A 4

118 4707 suspenso) PVE nas Agências N/A 4 N/A N/A N/A 4

119 (suspenso) Securitização e XXX - 
Encontro Contas

N/A 9 N/A N/A N/A 4

120 Integração dos Sistemas CNF e CNV 2006 12 -260 - > 60 anos 4

121 (3210 suspenso) Aquisição de 
Recebíveis Cartão

4500 5 138.820 29776 12 4

122 Módulo de Cálculo Financeiro 1760 11 23.809 13058 12 4

123 Revisão dos leiautes do BNF 2749 6 -46 - > 60 anos 4

124 Giro Empreendedor com XXXXX 3800 5 73.235 18602 6 4

125 Desconto de Cheques em Depósito N/A 14 85.187 4042 0 4

126 (3408 suspenso) Novos Títulos do 
Agronegócio

N/A N/A 25.568 373 24 4

127 Nova Conta Garantida 2765 6 63.912 25146 0,3 4

128 Crédito Consignação - Auditoria - 
Ajustes no Aplicativo CDC

9340 7 -982 - > 60 anos 4

129 (suspenso) Pagamento e Receb. Via 
STR - Compra de Carteira

N/A N/A N/A N/A N/A 4

130 LSG - Projeto Recomendações SOX 800 5 -91 - > 60 anos 4

131 Prosoft 1540 10 -41 - > 60 anos 4

132 Pós-venda de Operações de 
Financiamento ou Arrend. Veíc. para PF

5145 5 -646 - > 60 anos 4

133 Cartão BNDES no XXX 8000 10 49.911 6022 1 4

134 Capital de Giro - Alterações 
Estratégicas para o Segmento MPE

800 2 -68 - > 60 anos 4

135 (suspenso) Revitalização do XXX 
Vendor

N/A N/A N/A N/A N/A 4

136 Integração XXX x XXX (parâmetros de 
garantias)

1512 3 -220 -159 > 60 anos 4

137 Registro de Contrato e Gravames no 
SNG

2835 3,5 -437 -168 > 60 anos 4

138 Circulares Bacen 2957 e 3418 - Doc 
2211 – Envio de informações

217 1,3 -31 -159 > 60 anos 4

139 FGI - Fundo Garantidor de Investimento 1100 N/A N/A N/A N/A 4

140 (projeto iniciado) XXX Crédito 
Renegociação Consignação (nova)

1288 2,6 56.751 58 -1 4
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141 Cadeia de Valor - Sondas do Pré-Sal 
(nova)

1550 9,9 9.457 6637 7,17 4

142 Melhorias no Sistema QPR 
(Qualificação Prévia de Recebíveis) 
(nova)

3584 4,2 -522 -159 > 60 anos 4

143 SEBRAE-FAMPE - Relatório Gerencial 
(nova)

210 1,5 -30 -159 > 60 anos 4

144 Melhorias no sistema IDA (nova) 3886 8 -567 -159 > 60 anos 4

145 Estruturante - Ajustes Estruturais nos 
Sistemas COP e COM (nova)

480 3 -74 -168 > 60 anos 4

146 Melhorias no SEC/PESA (nova) 5000 9 -725 -159 > 60 anos 4


