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O segmento industrial conhecido pela sigla 
HVAC (de Heating, Ventilation and Air 
Conditioning) é caracterizado pela 
necessidade   de   investimentos 

A teoria financeira também pode fazer parte 
deste esforço de vendas, desbloqueando valor 
corporativo para consumidor e fabricante. 

habitantes de uma sala desfrutam de melhor 
qualidade de vida, e os investidores 
economizam com manutenção e troca de 
filtros em momentos inadequados. A 
indústria 4.0 também permite ao fabricante, 
por sua vez, transformar a venda de 
equipamentos em venda de serviços e com 
isso ter acesso a um mercado consumidor 
ampliado.  

Ao longo da dissertação de mestrado, 
procuraremos mostrar que o contrato acima 
desenhado, talvez com cláusula de consumo 
mínimo, tem características de opções 
financeiras – o que se chama de opções reais. 
Também tentaremos mensurar o valor destas 
opções para o cliente, a fim de corretamente 
precificar este contrato. 

 
em bens de capital. Para 
contornar a necessidade de um 
alto dispêndio inicial, novas 
ideias estão surgindo nas 
indústrias e nas finanças.  
Tecnologias ligadas à internet 
das coisas permitem, entre 
outros, o monitoramento em 
tempo real dos fluxos de ar e da 
pureza do mesmo. Com isto, os  

Ao cliente de HVAC não 
interessa conviver com 
oscilações de clima ou 
manutenção de equipamento. 
Lhe convém firmar um contrato 
de fornecimento por volume, 
com a opção de cobertura para 
um eventual pico de demanda. 
Esta opção de compra, e o valor 
que ela agrega para o investidor, 
serão o foco do nosso trabalho. 
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