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Durante os últimos cinco anos, tive a felicidade de participar ativamente da comunidade 
acadêmica e intelectual da Revista de Administração Pública — RAP. Conforme escrevi no 
editorial inicial, uma revista acadêmica não pertence a seu editor, mas aos responsáveis pelo 
debate constante de ideias, argumentos e relatos que formam a socialidade e materialidade da 
revista: leitores, autores e pareceristas. O resultado desse processo reflete-se no Repositório 
FGV de Periódicos e Revistas — Biblioteca Digital da FGV, por meio do qual a RAP recebe mais 
de 15 mil acessos ao mês. Nos últimos cinco anos, todos os artigos publicados passaram por re-
visões que melhoraram a qualidade dos argumentos apresentados. Essas melhorias não seriam 
possíveis sem a dedicação dos dois editores adjuntos (Fernando G. Tenório e Marco Antonio C. 
Teixeira) e de nossos incansáveis pareceristas, sempre dispostos a debater com os autores.

Uma revista é seu conteúdo, mas precisa também ser confiável na sua apresentação, 
na formatação de seus textos para a leitura, na organização de seus procedimentos e na sua 
regularidade. Hoje o conteúdo da RAP é registrado em um número crescente de indexadores 
e o ambiente SciELO de 2015 é bem diferente daquele de 2011. Novas técnicas de armazena-
mento e transferência digital trazem novas demandas e exigem novas habilidades. O prestígio 
que a RAP tem hoje não é somente o resultado da qualidade de seu conteúdo, mas também 
do trabalho intenso da sua equipe editorial ampliada, dentro e fora da FGV, na revisão de 
processos editoriais, assunção de novos procedimentos, sem perder a sua regularidade cons-
tante. Garantir que a RAP acompanhe as mudanças no campo da prática editorial e ao mesmo 
tempo zelar pela cordialidade de nossa relação com a comunidade acadêmica e intelectual 
mais ampla, especialmente nossos autores e pareceristas, requerem muitos talentos. Quero 
aqui agradecer especialmente a Fabiana Braga Leal, nossa coordenadora geral, e a seu assis-
tente Anderson do Nascimento Ricci. Também a Eliane Barbosa da Conceição pelo trabalho 
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constante na identificação e acompanhamento dos pareceristas. A Ronald Polito, coordenador 
do fluxo editorial e de copidesque, e Fátima Agra pela editoração/diagramação dos artigos.

Todos nós, pesquisadores e professores, estamos acostumados a ler textos; afinal, fazer 
parte de uma comunidade acadêmica implica estar a par dos acontecimentos e das ideias 
em circulação para que possamos nos posicionar e contribuir. Durante os últimos cinco anos 
tive a possibilidade de fazer isso de maneira muito especial. Sem saber quem escrevia (nosso 
processo de desk review é feito sem a indicação de autoria), li mensalmente algo entre 30 e 40 
artigos escritos por pessoas das mais variadas disciplinas e áreas de atuação, usando métodos 
de análise distintos, sobre tópicos que seus autores consideravam relevantes e importantes em 
nosso campo. Foi uma experiência que me deixou bastante otimista sobre o caminho de nos-
so campo; aprendi muito sobre muitas áreas distintas e a vocês autores deixo meu profundo 
muito obrigado.

A RAP, conforme os procedimentos adotados e previstos na seleção anterior, terá uma 
nova editora a partir do primeiro número de 2016. Alketa Peci, nossa colega da FGV/Ebape, 
é pesquisadora do CNPq, coordenadora da área de Administração Pública da EnANPAD e bol-
sista Jovem Cientista da Faperj. Foi eleita recentemente vice-presidente do Fórum Nacional 
dos Mestrados Profissionais. Suas publicações na área são significativas e ela traz também 
experiências importantes de editoração científica. Desejo à Professora Alketa sucesso nestes 
próximos anos, quando novas questões de editoração e posicionamento das revistas estarão 
em pauta.
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