
Carta do Editor  
 

Estou deixando o cargo de Editor da Gestão & Produção e aproveito para fazer um breve 
resumo das atividades durante estes últimos pouco mais de três anos (janeiro de 1998 a abril de 
2001) da nossa gestão. Acredito que contribuímos para dar continuidade ao objetivo das gestões 
anteriores de editar uma revista técnico-científica com qualidade e regularidade, dirigida ao público 
da área de Engenharia de Produção. Investimos no processo de avaliação de artigos e procuramos 
melhorar o formato da revista (apresentação, diagramação, etc.). Também procuramos estimular 
autores para a submissão de artigos originais que representassem avanços técnico-científicos na área 
de Engenharia de Produção.  

Durante nossa gestão foram submetidos mais de 170 artigos, dos quais 66 artigos foram 
publicados nos números 1 (abril), 2 (agosto) e 3 (dezembro) dos volumes 5 (1998), 6 (1999) e 7 
(2000), e no presente número 1 do volume 8 (2001). Outros 38 artigos continuam sendo avaliados 
para publicação nos números 2 e 3 do volume 8. Os 66 artigos publicados nos dez números acima 
se referem a diversos temas da área de Engenharia de Produção, e seus autores pertencem a diversas 
instituições de ensino e pesquisa no país e exterior, tais como (em ordem alfabética): CTI (atual ITI) 
– SP, INPE – SP, PUC – RJ, Universidade Tecnológica do Tennessee – EUA, UCS – RS, UENF – 
RJ, UFES – ES, UFF – RJ, UFMG – MG, UFPB – PB, UFPR – PR, UFRGS – RS, UFRJ (COPPE) 
– RJ, UFSC – SC, UFSCar – SP, UFSM – RS, UNED – RJ, UNESP – SP, UNICAMP (FEE, FEM, 
FEQ) – SP, UNIMEP – SP, UNISINOS – RS, UNIT – SE, Universidade de Passo Fundo – RS, 
Universidade do Porto – Portugal, Universidade de Nottingham – RU, e USP (EESC, EP, ESALQ, 
FEA) – SP.  

Também continuamos apoiando a publicação de números especiais anuais em temas 
relevantes da Engenharia de Produção. Após o número especial em "Logística" (agosto de 1997), 
com a colaboração de Paulo Fernando Fleury (COPPEAD – UFRJ) e eu, publicamos números em 
"Gestão da Qualidade" (dezembro de 1998), com a colaboração de Pedro Luiz de Oliveira Costa 
Neto (EP – USP) e José Carlos de Toledo (UFSCar), "Gestão dos Agronegócios" (dezembro de 
1999), com a colaboração de Décio Zylbersztajn (FEA – USP) e Mário Otávio Batalha (UFSCar), e 
"Planejamento e Controle da Produção" (dezembro de 2000), com a colaboração de Flávio César 
Fernandes (UFSCar), João Vitor MocceIlin (EESC – USP), Miguel Cezar Santoro (EP – USP), 
Paulo Morelato França e Vinicius Amaral Armentano (FEE – UNICAMP). O próximo número 
especial será em "Organizações" (dezembro de 2001), com a colaboração de Oswaldo Truzzi e 
Roberto Grun (UFSCar), Adriano Proença (COPPE – UFRJ), Carlos Osmar Bertero (FGV – SP) e 
Mauro Zilbovicius (EP – USP).  

Aproveito para agradecer aos autores, aos colegas do Conselho Editorial, em particular, a 
José Carlos de Toledo, ex-Editor da Gestão & Produção, aos colegas do Conselho Consultivo, aos 
revisores dos artigos submetidos, ao pessoal de secretaria e gráfica, e a todos que colaboraram 
comigo nestes três anos. Também agradeço ao DEP/UFSCar e à FAPESP pelo apoio técnico e 
financeiro. Aproveito para desejar sucesso ao novo Editor, o colega Flávio César Faria Femandes, 
fundador e primeiro Editor da Gestão & Produção, e espero que a comunidade de Engenharia de 
Produção continue prestigiando a Gestão & Produção.  
 

Reinaldo Morabito 


