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EDITORIAL
Temos a satisfação de apresentar a Primeira edição da Revista Americana de Empreendedorismo e
Inovação (American Journal of Entrepreneurship and Innovation) também denominada RAEI. A revista
inicia suas atividades em dois idiomas e desde a primeira edição busca ser um elo de comunicação entre os
países da América Latina dado que recebe manuscritos nos três idiomas e foi cuidadosamente planejada para
que se faça voz de pesquisadores de todos os países das Américas.
O acróstico RAEI vem junção das primeiras letras do nome do periódico cientifico, porém Raei também
tem origem no verbo raer, que tem o significado de manusear o sal nas marinhas, assim Raei além da junção
das palavras que formam a revista também se revela com o propósito de constituir ao longo dos tempos um
veículo de pesquisa e que com pequenas pitadas de ciência possa fazer do mundo um lugar mais facilmente
compreendido pelos estudos do empreendedorismo e da inovação nas instituições de ensino, pesquisa.
A foto da capa foi cuidadosamente escolhida pelos significados que possuem, a flor de Aechmea
nudicaulis (L.) Griseb. é bela e delicada, e apesar de ser pequena gera mais de mil sementes, essa planta e
um símbolo da resistência e se analisarmos a palavra inovação na sua essência, ou seja aquilo que é novo, a
comunicação entre plantas adultas pelas raízes, a aglomeração das plantas em formato de plantas
guerrilheiras resulta em um sistema moderníssimo de nutrição em que mesmo adultas se preciso trocam
nutrientes, quais outras plantas são conhecidas que se alimentam tanto pelas raízes como pelas folhas? Esse
conjunto de fatores diferentes das outras plantas, aliado a seus delicados e pequenos espinhos conferem a
essa espécie, longevidade e uma incrível capacidade de adaptação e proteção a diversos ambientes, assim,
poderíamos dizer que essa planta tem em si o que é nosso, dado que esse gênero somente ocorre nas três
Américas, ou seja, é uma espécie tipicamente americana. Ainda na foto a formiga é uma das espécies do
gênero Camponotus de insetos mais comuns nas Américas, mas ainda assim continua sendo um enigma a
ciência, um pequeno e persistente inseto que é capaz de transformações grandiosas em seu ambiente. É
nesse contexto que surge a RAEI, composta por uma equipe de editores comprometidos com a ciência e que
de forma gradativa buscara colaborar para disseminação do conhecimento e que esse conhecimento
transforme beneficamente e suavemente o mundo.
A edição inaugural, conta com seis artigos que abordam as temáticas do Brasil e da Argentina, sendo os
pesquisadores de diversos programas Stricto da América Latina.
Assim, finalmente convidados a todos os pesquisadores de todos os países das Américas para juntos
contribuir para o desenvolvimento da sociedade e dos estudos sobre a Interdisciplinaridade.
Desejamos a todos uma boa leitura e esperamos tê-los conosco nas edições subsequentes como leitores e
também como autores.
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