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Mais do que ar-condicionado

• A sigla HVAC vem de 
Heating, Ventilation and
Air-Conditioning
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Aplicação em um laboratório
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Uma instalação de HVAC 
é cara e exige muito 
capital
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Uma possibilidade: reduzir a exigência de 
alocação de  capital e permitir a oferta de 
HVAC como um serviço.

• Análogo a outras utilities?

• Pré-requisitos:
• IoT / Indústria 4.0
• Engenharia financeira

• Financiamento do investidor e 
da produção

Descrição do problema



E se...

Ao invés de pagar por todo o consumo futuro de uma só vez, o 
comprador pudesse programar suas saídas de caixa conforme a 
necessidade?

A demanda por HVAC não é constante:
• Alterações climáticas
• Demandas sanitárias (COVID-19, mas também sazonalidade)
• Sazonalidade comum (para indústria de hotelaria ou shopping centers)
• Manutenção preventiva ou corretiva
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Fluxos de caixa tradicionais vs. proposta
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Na primeira opção, o investidor precisa 
super-dimensionar sua infraestrutura de 
HVAC para atender aos picos de 
demanda.

Na segunda, ele pode não encontrar um 
fornecedor disposto a absorver os vales 
de demanda.

Idealmente, pode-se desenhar um 
contrato com consumo mínimo e a 
opção de incremento caso necessário.



O fornecimento de HVAC como um 
contrato de opções reais

• Este contrato com uma opção de aumento de consumo pode ser entendido de forma análoga 
a um contrato de derivativos / opções.

• Em uma opção “normal”: geralmente o ativo subjacente são ações de uma companhia

• Opção real em HVAC: o ativo subjacente são metros/pés/tons cúbicos de ar 
(limpo/gelado/quente/seco/úmido, conforme a necessidade)

• O artigo analisará o valor que existe em se escolher um projeto de investimento 
(transmutado em compra de serviço) com a opção de modular o consumo conforme a 
necessidade, em comparação com um projeto cujo abandono ou aumento não é possível.

• Oferece uma técnica para se simular o resultado de uma decisão de investimento 
alternativa (e potencialmente superior) ao fluxo de caixa descontado.
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“The human being is the yardstick, and
people's well-being is our goal”

Heinz Trox
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