
Carta do Editor

Fechamos mais um ano e também mais um volume da Gestão & Produção! Agora são onze volumes 
de uma longa caminhada. Como sempre, é hora de rever os objetivos e metas, computar os sucessos 
e planejar novos desafios para 2005. Neste ano, a Gestão & Produção aumentou significativamente 
a quantidade de artigos publicados. Passamos de uma média de 25 artigos por volume para 36 artigos 
neste volume. Isto foi possível, principalmente, pelo aumento da demanda de manuscritos a serem 
processados e pela reformulação de diagramação, feita durante este volume, que diminui o número de 
páginas por artigo não onerando muito os custos.

Somente não publicamos mais artigos por limitações financeiras. Apesar de passarmos a contar 
com a valiosa ajuda do CNPq, ainda encontramos restrições orçamentárias. Contudo, a meta é atingir 
40 artigos no próximo volume. Sem dúvida, tal aumento requerirá uma melhoria, tanto da estrutura 
administrativa da G&P quanto do tempo de avaliação dos nossos referees. Hoje temos uma média de 
cinco a seis meses, porém o desvio padrão, alto.

Também consolidamos a nossa presença na biblioteca SciELO. O número de acessos às páginas 
e artigos “baixados” no sítio da G&P na SciELO (http://www.scielo.br/gp) é crescente. Além disso, 
começamos a ter submissões de nossos colegas latino-americanos por conta de fazermos parte da 
SciELO, uma vez que foi lá que eles conheceram a publicação. Isto faz com que tenhamos de cumprir 
os requisitos para nos mantermos na biblioteca. Aliás, gostaria de agradecer aqui o excelente trabalho 
realizado pela equipe SciELO que, mesmo com uma imensa carga de trabalho, sempre nos atendeu com 
prontidão.

A tradição de números temáticos foi mantida e, neste ano, foi uma grata surpresa a quantidade de 
manuscritos submetidos para a edição especial sobre “Gestão da Cadeia de Suprimentos”. Batemos 
o recorde com 50 submissões. Além disso, tivemos submissões de além mar – Portugal e China. Não 
vou dar mais detalhes sobre o conteúdo deste número, senão os co-editores ficarão bravos comigo. Eu 
gostaria de fazer um agradecimento especial para os co-editores, Rosane, Amato, Silvio e Jayme, que 
trabalharam juntos no número especial deste volume e os referees dos manuscritos submetidos, já que 
eles nos ajudaram avaliando uma grande quantidade de manuscritos em tempo muito pequeno. Para o 
próximo ano, teremos uma edição especial sobre Estratégia de Operações cuja chamada estará em breve 
sendo divulgada. 

Por fim, gostaria de desejar aos leitores da G&P e também a todos aqueles que de alguma forma 
contribuíram com a revista um próspero Ano Novo cheio de realizações!

Boa Leitura!
Prof. Dr. Roberto Antonio Martins

Editor
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