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Resumo: A Rede de Inovação e Prospecção Tecnológica para o Agronegócio (RIPA/CT-Agro/FINEP/CNPq) 

um Comitê Gestor Nacional e Comitês Gestores Regionais com representação multiinstitucional. A RIPA foi 
estabelecida no Brasil como parte de uma estratégia tecnológica para a articulação sistêmica do processo de inovação 
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1. Introdução

A Rede de Inovação e Prospecção Tecnológica para o Agronegócio (RIPA) foi concebida em 2003 como 

-

A RIPA foi originalmente estabelecida com base em proposta formulada pelo Pesquisador e represen-
tante da Academia Professor Dr. Silvio Crestana (Embrapa Instrumentação Agropecuária, Embrapa/CNPDIA e 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC) e pelos representantes do Setor Produtivo Dr. Alysson 

-

Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, 1990). Para as teorias mais tradicionais da economia, a tecno-
logia estabelece como estes fatores poderão ser combinados para a produção de bens e serviços. Nos modelos mais 

estando relacionado à simples e natural evolução dos mercados, que respondem ao crescimento das reservas e do 

reduz a importância que a tecnologia efetivamente tem como motivadora do desenvolvimento, sendo considerada 
-
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-
science push. Outra seguindo o modelo demand 

pull chain-linked divulgado pela 
-

Região, Estado, ou mesmo se considerado a escala de território. 
No âmbito do agronegócio, no Brasil, a própria evolução dos paradigmas sociais e ambientais levou á 

auxilio à decisão para a busca de maior comprometimento para a competitividade das cadeias agroindustriais e da 

novas tecnologias e a inovação tecnológica passaram a considerar a sustentabilidade para o desenvolvimento dos 
processos associados ás cadeias produtivas. 

-

2. Materiais, Métodos e Resultados

A base da modelagem da RIPA foi concebida considerando-se elementos que possibilitassem a organiza-
ção de inteligência para o desenvolvimento do processo de antenagem e captação de demandas da sociedade. O 
método de prospecção utilizado na rede foi apresentado ao Comitê Gestor Nacional pelo Professor Dr. Silvio Cres-

-
zação dessas demandas, o estabelecimento de redes regionais de competências e um instrumento da cibercultura 

âmbito regional, as quais representam o modelo do novo ambiente de interação de competências. Neste contexto, 
-

metodológica fundamentada não apenas na participação de stakeholders dos segmentos do governo, da academia 
-

dos segmentos de Governo, Setor produtivo, Academia e Terceiro Setor, bem como foi realizada prospecção tecno-

pela elaboração de uma base prospectiva de demandas de interesse do setor de produção. Os Cenários elaborados 

-
-

-

infraestrutura de produção, desenvolvimento de cadeias em estruturação (algocultura, carcinicultura de água doce, 
malacocultura, peixes ornamentais e ranicultura, bem como mudanças climáticas e uso sustentável de recursos 

de recursos renováveis: aproveitamento da biodiversidade, adaptação de espécies vegetal e animal com ênfase em 
piscicultura continental na Amazônia, novos produtos e água, envolvendo patrimônio, qualidade, incluindo bioma 

Outro aspecto relevante que contribuiu para o resultado viesse a ser alcançado, foi o modelo de gestão 

-
-
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das demandas captadas.

Outro resultado relevante produzido foi a organização de um modelo de observatório tecnológico para a 
inovação no agronegócio com base em desenvolvimento local, o que auxilia para o estabelecimento de uma cul-
tura sobre a importância da inovação como elemento dinamizador do desenvolvimento econômico-social, onde se 

técnico através da análise dos sistemas de inovação e da geração de indicadores de ciência, tecnologia e inovação 
(CT&I). 

4. Conclusões

-

Entretanto, esses elementos predeterminados limitam o espectro de possibilidades de futuro. Neste contexto, a rede 

-
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