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Resumo: O objetivo do projeto é analisar, nos 

últimos seis anos, as publicações da revista Gestão 

& Produção, uma publicação da Universidade 

Federal de São Carlos e uma das mais importantes 

revistas acadêmicas da área de Engenharia de 

Produção do Brasil, dando continuidade à pesquisa 

sobre o mesmo assunto, na qual analisou as 

publicações de 1999 até 2010 da revista Gestão & 

Produção (Bortollossi; Sampaio, 2010). Os artigos 

dessa revista foram classificados em termos de 

contribuição para a pesquisa científica, abordagem 

de coleta de dados, técnica de análise de dados 

utilizada, e tópicos de interesse. Um dos principais 

resultados obtidos foi a tendência dos artigos para 

a área de Engenharia Organizacional. 

 

1. Introdução 
As mudanças no cenário competitivo incentivaram o 

ensino e à pesquisa no campo de Gestão de Produção e 

Operação. A maioria dos estudos sugere que a gestão de 

produção e operações é um importante componente 

gerencial na estratégia de toda e qualquer organização. 
  O artigo na literatura mais recente sobre o assunto é 

Peinado; Graeml, 2014, que analisou um maior número 

de artigos, sendo estes de 13 periódicos científicos 

nacionais. 

 

2. Metodologia 
Foi realizada uma revisão de literatura dos artigos da 

Revista Gestão & Produção dos últimos seis anos. Para 

a leitura dos artigos, foi utilizado o site SCIELO Brasil, 

disponível em:  

<www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=
0104-530X&lng=pt&nrm=iso>. 

 

3. Resultados 
Por estar em sua fase intermediária, é possível saber 

somente resultados parciais, tais como a tendência das 

Subáreas da Engenharia de Produção nos artigos da 

Revista Gestão & Produção de 1999 a 2016. A 

Engenharia Organizacional foi a subárea mais presente 

nos artigos, conforme a Figura 1: 

 
Figura 1-Percentual das Subáreas presentes na Revista 

Gestão & Produção dos últimos 16 anos 

Sendo: EOPP-Engenharia de Operações e Processos 

da Produção; 

            EO-Engenharia Organizacional; 

            PO-Pesquisa Operacional; 

            LO-Logística; 

            EQ-Engenharia da Qualidade; 

            ES-Engenharia da Sustentabilidade; 

            EE-Engenharia Econômica; 

            EP-Engenharia do Produto; 

            ET-Engenharia do Trabalho; 

            EEP-Educação em Engenharia de Produção 
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