
Carta da Editora

Assumi a editoria da revista no início de 2006, dando continuidade à gestão de Roberto Antonio 
Martins, iniciada em 2002. Gostaria de expressar formalmente meu agradecimento aos editores 
anteriores, Flávio César Faria Fernandes, primeiro editor, que atuou de 1994 a 1995 e no segundo 
semestre de 2001, José Carlos de Toledo, editor de 1996 a 1997, e Reinaldo Morábito Neto, de 1998 
a maio de 2001, que consolidaram a revista como uma das mais importantes na área de Engenharia 
de Produção. Quero agradecer em especial ao Roberto, de quem recebi e continuo recebendo todo o 
apoio, além do trabalho muito bem estruturado em todos os aspectos, entre os quais destaco o corpo de 
Referees e os prestadores de serviço de secretaria e editoração, já habituados às tarefas necessárias, o 
que tem facilitado muito sua execução. 

 Os artigos publicados desde agosto de 2000 estão disponíveis no Scielo, www.scielo.br/gp e, a partir 
de agora, é possível ter em mãos o acervo até o volume 12 (1994-2005) por meio de um CD com textos 
integrais, sistema de busca por título e por palavras-chave e índice de autores. Maiores informações 
sobre o CD podem ser obtidas na página da Gestão & Produção, www.dep.ufscar.br/revista, ambos 
idealizados pelo Roberto. 

 Quero agradecer aos responsáveis por uma atividade fundamental, sem a qual a revista seria inviável, 
sabendo que, mesmo assim, não lhes farei jus: os referees que, em meio a todas as demais atividades 
do meio acadêmico, encontram tempo e disposição para se dedicar à leitura e avaliação dos artigos 
submetidos. Também fundamental tem sido o apoio do CNPq, da FAPESP e do Departamento de 
Engenharia de Produção da UFSCar. 

	Cabe	registrar	o	aumento	significativo	de	artigos	submetidos,	o	que	tem	se	refletido	na	quantidade	de	
artigos publicados. Convido os autores responsáveis por essas submissões e demais pesquisadores em 
Engenharia de Produção a continuarem prestigiando a revista. 

 Este número conta com catorze artigos, provenientes de seis Estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, 
Pernambuco, Paraná e Santa Catarina), do exterior (Espanha) e de 12 instituições de ensino e pesquisa. 
Os temas envolvem diferentes áreas e subáreas da Engenharia de Produção, como: desenvolvimento 
de	 produtos;	 organização	 do	 trabalho;	 estratégia;	 concentração	 industrial;	 análise	 de	 confiabilidade;	
avaliação do desempenho; conhecimento organizacional; localização; tecnologia da informação; redes 
de empresas e gestão ambiental, voltadas para estudo em diferentes indústrias, como a automobilística; 
geração de energia; revestimentos cerâmicos e plásticos; serviços de varejo, médico emergencial, de 
telecomunicações e de ensino a distância em Engenharia de Produção; e avicultura. 

 Tem havido um número crescente de submissões de artigos que analisam a questão ambiental. A 
preocupação	crescente	na	sociedade	em	relação	a	esta	questão	vem	se	refletindo	na	produção	acadêmica	
e levando à sua consolidação como tema na Engenharia de Produção. Diante disso, o próximo número 
da Gestão & Produção será em Gestão Ambiental,	cuja	chamada	se	encontra	no	final	da	revista.
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