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Resumo

institucional brasileiro em inovação.
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1. Introdução

-
tação agropecuária, com vistas a estabelecer prioridades de pesquisa e inovação e,

-
co-privada em instrumentação agropecuária, com o estabelecimento de compromissos entre os diversos 

agricultura brasileira.

institucionais na construção de cenários mais favoráveis à implementação e ampliação das atuais atividades de 

Em particular, pretende-se abordar e alertar para a necessidade urgente de se construir processos de inteligência 

-
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2. Queda de Competitividade da Indústria Brasileira de Máquinas e Implementos

-

e, no limite, para importadoras. Esse fenômeno não está sendo captado nem pelo IBGE. A ponta desse iceberg 

!

-

-

-

107 empresas do setor, segundo levantado nas entrevistas in loco, ; e (e) fragilidade do setor de PD&I na área de 

3. Comparando-se a Biotecnologia e o Setor de Máquinas e Implementos Agrícolas: Pesquisa e Indústria 
Isoladas em Dois Mundos 

-

2013). O primeiro é caracterizado pela sua novidade, por ser tecnologia relativamente recente. Conseguimos fazer 

(sequenciamento pioneiro mundial organismo vivo como Xylella fastidiosa, clonagem animais Embrapa e univer-
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duas décadas e meia. Inclusive, desenvolvendo máquinas e implementos adequados a novas práticas de cultivo 
como plantio direto, assumindo liderança mundial nesse setor. Esse caso mostra, inversamente à biotecnologia, 

-

Brasil e da baixa inovação tecnológica, em que a competição mundial se acirra e se manifesta no interior do mer-
cado brasileiro com crescente emprego das tecnologias convergentes (CRESTANA, 2013). Portanto, no primeiro 
exemplo, não conseguimos o mercado e no segundo estamos perdendo-o. E, tanto em um caso como no outro, os 

grandes empresas globais.

4. Ecossistema Institucional Inadequado

O Brasil vivencia um cenário de rápidas e profundas mudanças nos negócios e na gestão, na produção, na 

Seu mercado interno tornou-se grande e forte assim como sua posição no mercado global de alimentos. A questão 

inovação. A inovação é essencialmente de natureza endógena quando se pretende utilizá-la como alavanca para o 
-

te dependentes do exterior e a Ciência & Tecnologia estão desvinculadas da inovação e da produção e, portanto, 
-
-

atividade econômica, é óbvia a necessidade de se estabelecerem processos de inteligência nas tomadas de decisão. 

envolvendo Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) e empresas privadas também ainda não se materializaram. 

de pesquisa e a posterior transferência da tecnologia gerada ao setor produtivo e social, quando for o caso. Nessa 
perspectiva, pretende-se enfatizar e sugerir que:

avaliar impactos são partes de um mesmo todo quando se busca a tomada de decisão apoiada em bases quantitati-

RIPA (Rede de Inovação e Prospecção para o Agronegócio), fomentada pela FINEP, são essenciais para a cons-

-

-

de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) é um ótimo exemplo de transferência de tecnologia e pesquisa, mas limitada 

-

-
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5. Considerações Finais

Considerando os temas a serem abordados pelo SIAGRO é importante constatar que a convergência de 

auspiciosos no diagnóstico de doenças animais e vegetais, permitindo a detecção precoce e o monitoramento de 

sinergia de sistemas bióticos e abióticos, podendo redundar em uma Agricultura mais Inteligente. As Tecnologias 
-

nologia. Em outras partes do mundo desenvolvido ou mesmo dos emergentes, as Ciências Cognitivas começam 

e Psicologia (CRESTANA, 2013). Tais oportunidades precisam ser orquestradas para transformá-las em inovação 

-
sequente construção de mecanismos precisam constar das prioridades da agenda de desenvolvimento do Estado 
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