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Ferramentas financeiras convencionais 
podem levar a erros na cadeia de suprimento. 
Uma saída é usar o método de opções reais. 
Suzanne de Treville e Lenos Trigeorgis 

a hora de tomar decisões sobre a ca-
deia de suprimento — onde no mun-
do instalar a fábrica nova, usar um 
fornecedor estrangeiro ou nacional 

—, a maioria dos executivos usa o mo-
delo do fluxo de caixa descontado (FCD) para avaliar 
cada alternativa. O problema dessa abordagem é que 
o FCD em geral subestima o valor da flexibilidade. O 
resultado é que a empresa pode acabar com uma ca-
deia de suprimento enxuta e de baixo custo desde 
que tudo corra conforme o planejado — mas terrivel-
mente onerosa em caso de imprevisto. 

Uma saída para evitar essa cilada é complementar 
a análise do FCD com uma avaliação de opções reais, 
o que permite a atribuição de um valor monetário à 
flexibilidade na cadeia de suprimento. Foi o que fez 
a suíça Flexcell, uma inovadora fabricante de painéis 
solares leves para toda uma gama de aplicações. 

Fundada em 2000, a pequena Flexcell queria ex-
pandir as operações depois que um investidor ale-
mão virou seu maior acionista, em 2006. A exemplo 
de muitas empresas, tinha uma escolha difícil a fazer: 
onde instalar a nova fábrica? Três alternativas foram 
consideradas: China, Alemanha Oriental (a preferida 
do novo investidor) e um local próximo à sede. A op-
ção chinesa foi logo descartada, pois teria limitado a 
capacidade da Flexcell de customizar seus produtos; 
além disso, o desafio de fazer uma fábrica longe dali 
assimilar um processo de produção que envolvia no-
vas tecnologias foi considerado grande demais. 

Decidir entre Suíça e Alemanha era mais difícil. 
Uma fábrica na Alemanha Oriental seria próxima o 
suficiente para permitir um volume razoável de cus-
tomização e teria reduzido o custo unitário da pro-
dução em 15%. Mas a equipe de gestão da Flexcell 
achava que era mais importante instalar a fábrica 
em casa. 

O presidente da empresa, Alexandre Closset, te-
ceu um argumento triunfal em favor da Suíça ao ex-
por duas vantagens cruciais da produção no próprio 
país: a flexibilidade na definição de cronogramas de 
produção e a capacidade de administrar diretamente 



eventuais problemas. Para tanto, teve de olhar além 
do modelo tradicional do FCD. 

Closset decidiu tratar a flexibilidade do cronogra-
ma como uma opção de adiamento: se a fábrica fos-
se na Suíça, poderia postergar compromissos e in-
vestimentos de produção por meses — e, no meio-
tempo, obter informações cruciais sobre a demanda. 
Essa decisão permitiu que usasse o modelo de ava-
liação de opções reais, que por sua vez permitiu que 
atribuísse um valor monetário à flexibilidade. O mo-

E como a flexibilidade afeta o valor da opção de 
produzir em casa? Adiar a ordem de produção até 
que se tenha uma estimativa melhor da demanda re-
duz o risco tanto da falta de estoques quanto da pro-
dução em excesso. O uso correto do modelo do FCD 
para avaliar o valor com isso obtido requer o ajus-
te da taxa de desconto para refletir o fato de que a 
maioria do risco que se corria agora foi eliminado. E 
definir uma taxa de desconto adequada pode ser um 
exercício de adivinhação. 

delo de opções reais também permitiu que desse um 
valor à capacidade de administrar problemas de pro-
dução diretamente, e não de longe. 

Vejamos como o método de opções reais po-
de ajudá-lo a tomar boas decisões na cadeia de 
suprimento. 

Calcule o valor da flexibilidade 
Com o modelo do FCD, a pessoa projeta a demanda 
(em geral, tirando a média do melhor e do pior cená-
rios de vendas esperados), multiplica o resultado pe-
lo preço unitário, subtrai custos de produção, ajusta a 
cifra resultante para obter uma estimativa dos fluxos 
de caixa futuros e aplica uma taxa de desconto a tais 
fluxos para computar o risco, valendo-se do clássico 
modelo de precificação de ativos de capital. Manti-
dos todos os demais fatores, a decisão sobre onde fa-
bricar será determinada basicamente pelo custo. 

Mas, e se todos os demais fatores não forem 
iguais? Digamos que a operação em outro país exi-
ja um pedido de produção firme com bastante ante-
cedência, enquanto a produção em casa permita a 
espera até que se saiba qual a verdadeira demanda. 

Vejamos primeiro o efeito de fabricar em outro 
país. Ao fazer com antecedência um pedido de pro-
dução em volume inferior à demanda máxima poten-
cial, a empresa está, basicamente, impondo um teto 
às vendas e eliminando a possibilidade de se benefi-
ciar caso a demanda seja maior do que o projetado. 
Isso reduz o nível de vendas e a receita esperados. A 
perda de flexibilidade derruba, portanto, o valor pre-
sente líquido da opção de produzir em outro país. 

É aqui que a teoria de opções reais ajuda. Num 
modelo de avaliação de opções reais, a taxa de des-
conto relevante se torna a taxa livre de risco com um 
simples ajuste na probabilidade da demanda final. E 
obter valores para essa variável não exige uma série 
de estimativas separadas; os valores surgem natural-
mente no cálculo de opções reais (veja um exemplo 
[em inglês] de cálculo no apêndice "Valuing Postpo-
nement in Supply Chain Operations", no endereço 
hbr.org/manufacture-at-home). 

Na Flexcell, Closset conseguiu mostrar ao conselho 
que o valor da opção de adiamento garantido pela pro-
dução na Suíça mais do que compensava os 15% de re-
dução no custo por unidade que poderiam ser obtidos 
na Alemanha Oriental. E a decisão de fabricar na Suíça 
está ajudando muito na atual conjuntura econômica, 
que causou considerável oscilação na demanda e au-
mentou o valor da flexibilidade. Já que pode rapida-
mente ajustar o nível de produção, a Flexcell não tem 
nem estoque encalhado nem produtos em falta. 

O valor do controle direto 
Voltemos agora ao segundo fator citado por Closset 
em defesa da produção no próprio país: a vantagem 
do controle físico direto. Quem investe no mercado de 
commodities entende bem essa vantagem. O contro-
le físico direto reduz a exposição ao risco. O mau tem-
po e outros imprevistos podem, por exemplo, tornar 
uma commodity como o petróleo e o trigo indispo-
níveis, independentemente do estipulado no contra-
to de fornecimento. O investidor paga, portanto, um 
prêmio pelo controle físico direto. A vantagem assim 



obtida, a chamada taxa de conveniência ("convenien-
ce yield"), é análoga ao dividendo pago no mercado 
financeiro ao investidor que possui ações em vez da 
mera opção de comprá-las. É possível determinar o 
convenience yield de uma commodity comparando 
os preços nos mercados de derivativos e spot; é sim-
plesmente a diferença entre o valor de ter a mercado-
ria e o valor de ter a opção de comprá-la. 

É mais difícil calcular o valor do controle direto no 
caso de distintos locais de produção. Uma via indire-
ta é comparar os custos de distúrbios inesperados em 
cadeias de suprimento internacionais e nacionais. A 
diferença é a taxa de conveniência da instalação in-
terna, que pode ser computada ao cálculo do valor 
projetado com o uso do modelo de opções reais. 

Foi o que Closset fez na Flexcell, mostrando ao 
conselho que os custos decorrentes de distúrbios nu-
ma fábrica na Suíça seriam muito menores do que os 
resultantes de abalos em instalações na Alemanha 
Oriental. No caso de problema com a configuração 
de um novo produto na fábrica local, por exemplo, o 
pessoal de engenharia poderia estar cuidando do as-
sunto em minutos. Já levar os engenheiros até a Ale-
manha Oriental poderia interromper a produção por 
um par de dias. Incluir a convenience yield da fábrica 
local nos cálculos ajudou a mostrar o valor maior da 
instalação na Suíça. 

Nesse quesito, a decisão de produzir na Suíça 
também está compensando. Embora tenha enfren-
tado certa dificuldade na hora de aumentar a produ-
ção, a Flexcell conseguiu honrar o compromisso de 
entrega de milhares de unidades pré-vendidas em 
2008 e 2009 — isso porque engenheiros de projeto e 
pessoal de produção estavam no local. Além disso, a 
proximidade entre o desenvolvimento de produtos 
e a produção ajudou a empresa a tirar pleno partido 
de recursos de inovação, permitindo um ajuste ca-
da vez mais exato às necessidades de clientes. Essa 
capacidade maior de reação e customização dá uma 
forte vantagem competitiva. 

Um pouco de tudo 
O uso do método de opções reais na avaliação de pro-
jetos da cadeia de suprimento acabará com a viabili-
dade de cadeias de suprimento globais? De jeito ne-
nhum. Nem sempre é preciso flexibilidade em toda a 
cadeia de suprimento, como demonstrou a fabrican-
te italiana de roupas Benetton na década de 1960. 

A Benetton percebeu que muitas roupas eram di-
ferenciadas pela cor, não pela forma ou pelo modelo. 
O que fez, então, foi contratar mulheres em cidadezi-
nhas do norte da Itália para produzir roupas em tons 
neutros e enviar as peças à sede. Lá seriam tingidas, 
no último minuto, na cor indicada pelas últimas ten-
dências da moda. Ao adiar apenas o tingimento, a Be-
netton reduziu drasticamente os riscos gerais da pro-
dução. O resto do processo ainda podia ser definido 
com bastante antecedência. 

Uma simples intuição bastou para dar à Benetton 
uma vantagem competitiva importante. Já quando 
a escolha envolve mais sutilezas, a avaliação de op-
ções reais pode ajudar quem traça a estratégia da ca-
deia de suprimento a tomar decisões bem mais em-
basadas sobre onde situar cada elo dessa cadeia. 

nosso foco foi atribuir um valor monetário à flexibi-
lidade trazida pela produção perto de casa. Natural-
mente, há outras maneiras de aumentar a flexibilida-
de — investindo em capacidade ou estoques adicio-
nais, por exemplo. Avaliar cada decisão dessas com 
a abordagem de opções reais também pode ajudar a 
empresa a entender em que pontos de uma cadeia de 
suprimento enxuta e globalmente dispersa — como 
manda a moda — haveria custos ocultos. 
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