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EDITORIAL
Revista de Gestão e Tecnologia

A Navus tem o prazer de completar sua décima publicação. Com esta edição completamos também o nosso 
quinto volume, sendo o primeiro deles com quatro edições, visto que alteramos a periodicidade, no início de 
2015, para trimestral. Como anunciado ao começar o ano, esta mudança trouxe mais rapidez nas publicações 
dos trabalhos e a aposta em sua possibilidade foi em decorrência do aumento significativo de submissões que 
passamos a receber desde então.

Fechamos o volume deste ano com 36 artigos, assim distribuídos nos quatro números: 10 em janeiro, 8 em abril, 
10 em julho e 8 em outubro. Continuamos trabalhando com a política de fluxo contínuo, ou seja, os autores não têm 
prazo para envio de trabalhos, pois há em nosso fluxo artigos que estão aprovados e em fase de diagramação para 
a edição de 2016 e outros sendo avaliados.

Temos o compromisso, sobretudo, com a qualidade das publicações. Dos 52 artigos que constam no fluxo 
desde que começamos os trabalhos dessa última edição, 28,85% foram recusados pelos nossos avaliadores, a quem 
devemos nossa gratidão e consideração pela disponibilidade e comprometimento. Os motivos de recusa são diversos, 
mas, principalmente, por não se encontrarem no foco, casos em que costumeiramente recomendamos para revistas 
das áreas específicas. Um editor sempre lamenta a rejeição de um artigo, mas, comprometido com a qualidade, sabe 
que o ciclo normal de um periódico científico é aquele descrito por Barraviera (2015)1: mais qualidade gera mais 
citação, que gera maior fator de impacto, implica em mais submissão e com isto mais rejeição. 

Em relação aos avaliadores ad hoc, a Navus se orgulha de ter o diferencial de enviar a cada um, após concluir 
a avaliação, um certificado pelo trabalho realizado. Sobre os autores, primamos pelo retorno respeitoso com os 
comentários dos avaliadores, independente do trabalho ser aceito ou não para publicação.

Continuamos também com o trabalho diferenciado de fazer a revisão de idiomas e de normas da ABNT 
ou APA (conforme a submissão) nos trabalhos que são aprovados para publicação, procedimento que nossos 
autores já conhecem. Embora seja um diferencial da Navus, isto não significa que os textos não devam ser 
enviados sem a devida normalização. Destacamos este diferencial porque os editores têm sido alvo de elogios 
por parte dos autores por esse trabalho. Agradecemos também aos nossos revisores, dos quais os nomes 
podem ser vistos no expediente desta edição.

A Navus tem o prazer de convidar seu público para prestigiar o XV ENEC – Encontro Nacional de Editores 
Científicos, promovido pela Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC), a ser realizado no resort Costão do 
Santinho, em Florianópolis, no período de 22 a 25 de novembro de 2015. O evento conta com a organização do 
Senac/SC, entidade mantenedora da revista. Os três editores da Navus, Elisabete Werlang, Nadi Helena Presser e Eli 
Lopes da Silva estão na comissão científica do evento e têm a honra de estender o convite ao público da Navus e a 
todos os editores de revistas científicas brasileiras. O XV ENEC vai comemorar os 30 anos da ABEC e será um prazer 
encontrar vocês no estande do Senac/NAVUS montado no evento. Vai ser uma ótima oportunidade de diálogo com 
a ABEC e com outros editores científicos, pois, conforme afirma Werlang (2015)2, ser social nesta geração digital, no 
caso dos editores de periódicos, é não falar apenas das suas revistas, mas construir relacionamentos, proporcionar o 
diálogo e não monólogos, com respostas rápidas e sinceras.   

Como acreditamos que uma boa revista científica de GESTÃO deve, sempre que possível, apresentar em cada 
número temas variados, dada a abrangência de seu escopo e diversidade de seu público, convidamos para ler nosso 
último número de 2015. Sabemos que aqui há, acima de tudo: temas de seu interesse, metodologias aplicadas que 
vão ao encontro de suas curiosidades ou pesquisas, referencial teórico relevante e atual, mas, sobretudo, variedade. 

Por fim, queremos afirmar que nosso compromisso editorial com a revista se baseia em três pilares: um 
comprometimento lógico (com a qualidade do conteúdo), outro ético (no comportamento respeitoso com 
nossos parceiros e público) e um terceiro, que, na verdade, é a base de tudo, um comprometimento estético (de 
sentimento marcado pela alegria de fazer o que fazemos). Tudo isto é a NAVUS.

Boa leitura!

Nadi Helena Presser e Eli Lopes da Silva
(Editores)
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