Caro leitor,
A Revista Produção Online, uma revista da ABEPRO, objetiva qualificar e dar ampla visibilidade à
produção científica da área de Engenharia de Produção e disciplinas correlatas. A Editoria da Revista
para o triênio de 2015-2017 será exercida pelos Prof. Dr.-Ing. Enzo Morosini Frazzon, Profa. Dra.
Lucila Maria de Souza Campos e o Prof. Dr. Antonio Cezar Bornia. O plano de trabalho para o triênio
abrange ações relevantes para a ampliação do reconhecimento do periódico na comunidade científica
brasileira e internacional e, como consequência, atendimento aos critérios vigentes na Comissão de
Engenharias III para manutenção ou melhoria do conceito do periódico no QUALIS/CAPES, bem
como critérios de indexação em base de dados.
A primeira edição de 2015 publica 15 artigos científicos, abordando temas relevantes em diferentes
áreas da Engenharia de Produção. Chamo sua atenção para os seguintes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

problema de localização de bases de assistência técnica
produção acadêmica internacional em gestão de operações
inteligência competitiva em organizações de serviços
modelo para mensuração da qualidade dos serviços
avaliação de desempenho ambiental industrial
estratégia de customização em massa em empresas da construção civil
geração de valor no contexto da estratégia de manufatura
tecnologias para o processo de preparação de pedidos
análise da transferência de conhecimento em projetos
aplicação do método desdobramento da função qualidade “QFD” em serviços
preventivos de polícia
aplicação do SCRUM em serviços
marco regulatório para produção sustentável
análise da carga de trabalho de estivadores
modelagem e análise da confiabilidade do processo de transformação de polímeros
diagnóstico do gerenciamento da cadeia de suprimentos

Conforme política editorial da Revista, os artigos da edição são ordenados conforme seu número de
submissão. Espero que a abrangência e a relevância dos assuntos, bem como a qualidade dos
artigos, contribuam para o enriquecimento de seu aprendizado.
Tenha uma ótima leitura!
Prof. Dr.-Ing. Enzo Morosini Frazzon
Editor
Revista Produção Online
Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO)
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
-Indicadores
Número de artigos em avaliação: 114
Número de artigos em editoração: 20
Tempo médio entre submissão e aceite para publicação: 394 dias
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