
Setembro de 2014

Salvador/BA

16 a 19SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONALSIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONALXLVI Pesquisa Operacional na Gestão da Segurança Pública

AVALIAÇÃO DE PERDAS POTENCIAIS NOS INVESTIMENTOS NA 

ÁREA DE DEFESA AEROESPACIAL 
 

Renato Cesar Sato 

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP 

Rua Talim, nº 330, São José dos Campos, SP  

rcsato@unifesp.br 

 

Newton Hirata 

Academia da Força Aérea - AFA 

Estrada de Aguaí, s/n° - Jardim Bandeirantes, Pirassununga-SP 

newtonhirata@gmail.com 

 

Graziela Tiemy Kajita 

Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - DCTA 

Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, nº50 - Vila das Acácias - São José dos Campos – SP 

graziela@gmail.com 

 

Antonio Augusto Chaves 

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP 

Rua Talim, nº 330, São José dos Campos, SP  

antonio.chaves@unifesp.br 

RESUMO 

As empresas privadas mesmo aquelas que atuam em contratos na área de defesa com os governos 

dependem de recursos captados no mercado. A avaliação do risco potencial de perda é uma 

ferramenta fundamental para avaliação de investimentos e tomada de decisão nas finanças. Nessa 

pesquisa avaliou-se de modo comparativo as perdas potenciais de uma carteira de investimento 

composta por empresas do setor aeroespacial e o índice padrão do mercado. Para isso foram 

selecionadas 866 observações dos retornos diários das ações listadas na bolsa de valores de Nova 

Iorque das empresas Boeing, General Dynamics, Carpenter Technology e Precision Castparts. A 

seleção dessas empresas foi baseada na indicação dos melhores ativos para investimento na área 

de defesa aeroespacial para 2014 proposta pela empresa de corretagem de investimentos Sterne 

Agee. Cada empresa na carteira simulada teve sua participação proporcional a sua capitalização 

de mercado no ano de 2014. Quando comparado o resultado da carteira simulada com o índice 

S&P 500 observou-se que o Valor em Risco (VaR) das empresas privadas em 95% foi estimado 

em -1,53% enquanto que para o S&P500 esse valor foi estimado em -1,41%. Esses resultados 

sugerem que apesar da presença dos contratos governamentais numa área onde os investimentos 

são volumosos como no caso dos Estados Unidos US$ 685 bilhões em 2012 a volatilidade da 

carteira foi superior ao índice de mercado. Estudos futuros poderão contemplar o uso de empresas 

nacionais e o índice Ibovespa. 
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