
Análise de desempenho de sistemas produtivos - ADESP: A linha de pesquisa 

“Análise de desempenho em sistemas produtivos” utiliza ferramental quantitativo e 

qualitativo para a avaliação de desempenho (econômico-financeiro e sustentável) e 

gestão de risco de sistemas produtivos. Os objetos de pesquisa são os sistemas 

produtivos – empresas, setores empresariais, setor energético, setor de transportes, 

regiões, países, etc – tanto tradicionais como inovativos, privados ou públicos. Os 

estudos realizados utilizam, como pano de fundo, o tripé da sustentabilidade, o qual 

considera aspectos sociais, econômicos e ambientais.  

 

Diante desse contexto, a linha de pesquisa “Análise de desempenho em sistemas 

produtivos” pode ser divida em três subáreas: 

 

1. Ferramentas para Análise de Desempenho Econômico-Financeiro e Sustentável  

Investiga e desenvolve ferramentas quantitativas e qualitativas para a avaliação e 

mensuração de investimento, desempenho e risco em sistemas produtivos, por meio da 

integração das ferramentas tradicionais como TIR, VPL, e Teoria das Opções Reais com 

técnicas de análise probabilística e econométrica, Lógica Fuzzy, e práticas derivadas do 

mercado financeiro, como o Value-at-Risk (VaR), e da pesquisa operacional, como 

Análise Envoltória de Dados (DEA).  

 

2. Inovação, Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade  

Investiga por meio de técnicas quantitativas e qualitativas, o papel da inovação (do 

investimento em inovação) pública e privada para o desempenho e eficiência de 

empresas, setores industriais e nações (nível microeconômico e nível macroeconômico). 

Para tanto, são empregadas técnicas econométricas, Análise Envoltória de Dados 

(DEA), Técnica do Incidente crítico (TIC) e Análise Conjunta (AC), entre outras.  

 

3. Infraestrutura produtiva.  

Investiga, por meio de técnicas quantitativas e qualitativas, o papel e a dinâmica dos 

investimentos em infraestrutura (com foco para transporte e energia) para o crescimento 

e o desenvolvimento do país e regiões. Também, avalia desempenho e viabilidade 

econômica para sistemas geradores de energia como termelétricas, hidrelétricas e 

sistemas fotovoltaicos. Para tanto, são empregadas técnicas econométricas, Análise 

Envoltória de Dados (DEA), Técnica do Incidente Crítico (TIC) e Análise Conjunta 

(AC), entre outras.  
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