
INFORMS

A maior sociedade profissional do mundo voltada a 
especialistas nos campos de pesquisa operacional, 
ciências de gerenciamento e análise de negócios.

INFORMS (The Institute for 
Operations Research and 
the Management Sciences) 
é a maior associação 
profissional do mundo para 
os profissionais da área 
de pesquisa operacional e 
ciências, gestão e análise 
de negócios. Seus serviços 
atendem às necessidades 
de pesquisadores 
operacionais e a todos na 
área de ciências de gestão 
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Os 14 periódicos arbitrados editados por INFORMS oferecem a seus leitores as últimas 

aplicações e teorias no campo cada vez mais importante da pesquisa operacional e análise de 

decisões. Tais publicações são amplamente utilizadas por acadêmicos, professores, estudantes 

e pesquisadores das escolas de engenharia e negócios, e aparecem com frequência no ranking 

de Journal Citation Reports das 10 principais publicações relacionadas às áreas de negócios, 

gestão, pesquisa operacional, ciência de transporte e ciência da informação.
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INFORMS Journals (cont.)

Marketing Science
(Fator de Impacto: 1.86)

Marketing Science aborda questões atuais 

em marketing e oferece pesquisas de 

ponta, bem como novas perspectivas e 

abordagens aos problemas relacionados 

ao assunto discutido. Pesquisas são 

apoiadas por resultados detalhados, e 

elaboradas por meio de metodologia 

científica rigorosa, revisada por estudiosos 

de prestígio no campo da ciência do 

marketing.

Mathematics of Operations Research
(Fator de Impacto: 1.307)

Mathematics of Operations Research 

publica excelentes estudos contendo 

significativo e relevante conteúdo 

matemático. Os artigos de pesquisa 

incluem também novas teorias 

matemáticas e de estoque, produção 

e distribuição, organização, finanças e 

marketing; roteamento, enfileiramento e 

agendamento, dados de gerenciamento 

e armazenamento, localização, 

confiabilidade da pesquisa, da medição e 

dos serviços.

INFORMS Journal on Computing
(Fator de Impacto: 1.08)

Com uma frequência trimestral, INFORMS 

Journal on Computing publica, além de 

trabalhos de pesquisa, trabalhos especiais 

em uma variedade de formatos, incluindo 

artigos sobre tópicos atuais, pesquisas 

abrangentes de áreas específicas e 

opiniões que coletam e integram recentes 

correntes de pesquisa.

Interfaces
(Fator de Impacto: 0.42)

Interfaces é um periódico que publica 

documentos focados na prática de 

operações de pesquisa e ciência da 

administração, e do impacto que esta 

prática tem sobre as organizações de 

todo o mundo. Ela fornece uma fonte 

acessível de informações para gestores e 

profissionais de diversas áreas – tais como 

comércio, indústria, governo e educação.

Manufacturing & Service Operations 
Management (M&SOM)
(Fator de Impacto: 1.462)

Manufacturing & Service Operations 

Management é o primeiro periódico 

para a comunidade de pesquisa e gestão 

de operações. Esta revista publica 

trimestralmente uma vasta gama de 

material que enfoca a gestão da produção 

e operações de bens e serviços, incluindo 

gestão de tecnologia, produtividade e 

gestão da qualidade, desenvolvimento de 

produtos, coordenação inter-funcional, 

prática e pesquisa baseada.

Management Science
(Fator de Impacto: 2.482)

Periódico acadêmico que publica 

pesquisas científicas sobre a prática da 

gestão. Dentro do seu escopo estão todos 

os aspectos de gestão relacionados com a 

estratégia, empreendedorismo, tecnologia 

da informação, inovação, assim como 

todas as áreas empresariais funcionais, tais 

como contabilidade, finanças, marketing 

e operações. Os artigos baseiam-se 

principalmente sobre as disciplinas 

fundamentais da economia, matemática, 

psicologia, sociologia e estatística.

Decision Analysis
(Fator de Impacto: 0.66)

Decision Analysis é um periódico 

trimestral dedicado ao avanço da teoria, 

aplicação e ensino de todos os aspectos 

da análise de decisão. O foco principal da 

revista é desenvolver e estudar os métodos 

operacionais de tomada de decisão, com 

o objetivo final de fornecer orientações 

práticas.

Information Systems Research
(Fator de Impacto: 2.436)

Information Systems Research é um 

periódico internacional de pesquisa 

e desenvolvimento intelectual, com 

foco em sistemas de informação nas 

organizações, instituições, economia e a 

sociedade.
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Operations Research
(Fator de Impacto: 1.743)

O objetivo do material apresentado em 

Operations Research é o de servir toda 

a comunidade de Pesquisa Operacional 

(PO), incluindo médicos, pesquisadores, 

educadores e alunos. Cada edição tenta 

fornecer um equilíbrio de artigos bem 

escritos que abrangem o vasto leque 

de atividades criativas em pesquisas 

operacionais.

Organization Science
(Fator de Impacto: 3.775)

Organization Science é uma publicação 

bimestral amplamente reconhecida 

como uma das mais importantes revistas 

nas áreas de estratégia, gestão e teoria 

organizacional. O público alvo inclui 

alunos e professores em escolas de 

negócios e aqueles que querem consultar 

e se informar sobre o comportamento de 

empresas e organizações governamentais.

Transportation Science
(Fator de Impacto: 3.043)

Transportation Science é a publicação 

mais importante no campo da análise do 

transporte. Publicado trimestralmente 

pela INFORMS, possui pesquisas que 

abrangem todos os níveis de planejamento 

e de todos os modos de transporte. Os 

tópicos abordados incluem a análise 

econômica dos sistemas de transportes e 

analisam estratégia, tática e planejamento 

operacional.

INFORMS Transactions on Education

INFORMS Transactions on Education é 

uma revista eletrônica com artigos de 

alta qualidade em uma variedade de áreas 

relacionadas com o ensino de gestão 

de ciência e operações de pesquisa em 

educação. Apresenta estudo de casos, 

aplicativos de planilha, artigos de revisão 

e opinião, e discussões sobre os impactos 

das novas tecnologias e novos métodos de 

avaliação da área.

Service Science
Service Science é uma publicação 

disponível exclusivamente online que 

cobre pesquisas de última geração, ensino, 

prática e avanços no serviço da ciência. 

Oferece artigos inovadores e originais, 

estudos de caso, resenhas de livros, e 

relatórios de conferências e gestão.

Strategy Science

Strategy Science busca publicar pesquisas 

de destaque direcionadas aos desafios 

da gestão estratégica em organizações 

empresarias e não-empresariais. Assuntos 

em discussão incluem preocupações 

a nível macro da dinâmica da indústria 

e do contexto institucional em que as 

organizações operam, e trabalho mais 

focado em nível organizacional.


