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RESUMO 

A agropecuária representa um dos setores mais importantes para a economia do País. De um 

lado, existem significativas contribuições econômicas e científicas; de outro lado, porém, uma 

preocupação crescente sobre quais serão os rumos do setor. Neste sentido, um dos mecanismos 

para alavancar e intensificar o campo é a busca por um novo arranjo para o Sistema Nacional 

de Pesquisa Agropecuária – SNPA, conhecido atualmente por Sistema de Inovação Agrícola – 

SIA. A bibliografia pertinente ao tema aponta, entre as principais dificuldades para o pleno 

desenvolvimento do setor agropecuário, desafios relativos à ausência de coordenação e 

cooperação entre os atores públicos e privados que compõem o SNPA. Considerando este 

cenário, o artigo objetiva apresentar uma recente experiência de arranjo cooperativo – o caso 

do Vale do Piracicaba – que traz em sua essência a inovação, o empreendedorismo e a 

cooperação, como elementos que impulsionam a ciência, a tecnologia e a inovação 

agropecuária, unindo atores relevantes para a revisão do Sistema: o setor privado, as 

universidades e a sociedade. Objetiva-se também dar visibilidade à experiência do Vale do 

Piracicaba, porque, além de ser uma interessante forma de inovação e cooperação que se 

adaptou ao cenário de recessão econômica atual, suas metas são ousadas e, se concretizadas, 

poderão gerar ganhos ao setor agropecuário não somente local, mas também nacional. 

 

Palavras chave: Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária - SNPA, Cooperação, Inovação, 

Vale do Piracicaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Agriculture is one of the most important sector in a country’s economy.  In one hand, there is 

relevant economic and scientific contributions, in the other, a growing concern over the sector’s 

future. In this way, one of the mechanisms to leverage and intensify researches and technology 

in this sector is the definition of a new structure for Agriculture National Research System - 

NARS, currently known as Agriculture Innovation System - IAS. Studies related to the subject 

indicate that one of the major obstacles for the sector full development is the absence of 

coordination and cooperation among public stakeholders that make part of SNPA. Considering 

this scenario, the main goal of this article is to present a recent initiative based on cooperative 

arrangement: Agtech Valley, located in the city of Piracicaba, state of Sao Paulo, Brazil. This 

experience has on its core values innovation, entrepreneurship and cooperation as elements that 

leverage science, technology and agricultural innovation, gathering relevant stakeholders in 

favor of the system restructuring: the private sector, universities and society. The second goal 

is to grant visibility to Agtech Valley initiative, not only for its valuable innovative an 

cooperative adding considering the current economic crisis, but also for it’s challenging goals 

for the future that, if archived, may generate broad gains to the agriculture sector in local sphere 

and national sphere. 

 

Keywords: Agriculture National Research System – NARS, Cooperation, Innovation, Agtech 

Valley 
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INTRODUÇÃO 

 

 A agricultura brasileira desempenha funções essenciais para o desenvolvimento da 

sociedade no século XXI. Buainain e Garcia (2015) afirmam que desde a década de 1980 o 

setor agrícola também exerce um papel anticíclico, amortecendo crises externas e da indústria. 

Os autores argumentam ainda que: 

 

a agricultura não é apenas um dos vetores do crescimento econômico, gerando 

emprego, renda e divisas; mas desempenha também um papel estratégico na ocupação 

do território nacional, e tem contribuído para reduzir a pobreza, a insegurança 

alimentar das famílias, as desigualdades sociais e regionais e, recentemente, até 

mesmo para elevar a qualidade ambiental em várias localidades. (ROMEIRO, 2014 

apud BUAINAIN, GARCIA, 2015, p.35)  

 

 Crestana e Mori (2015) afirmam sobre os drivers de mudança e tendências da agricultura 

brasileira e mundial que “[...] a conquista do passado não é garantia da conquista do porvir. 

Tecnologia, conhecimento e inovação são divisores entre países desenvolvidos e atrasados”. 

(CRESTANA. MORI, 2015, p.59) Soma-se a isso o fato de que os desafios são muito mais 

complexos e que:  

 

hoje, os grandes desafios do desenvolvimento sustentável, da tecnologia, do 

conhecimento e da inovação exigem o concurso de diversas disciplinas. O final do 

século XX e o início deste século se caracterizam pela interdisciplinariedade e, o 

futuro próximo, pela inter e transdisciplinariedade. Tudo indica que essa nova maneira 

de ver e agir, em construção, possui, em sua natureza intrínseca, os ingredientes 

básicos para moldar adequadamente os métodos, processos e novos modos de 

organização e, com isto, permitir ao homem enfrentar os enormes desafios que 

caracterizam este novo século. Principalmente, encontrar soluções para o triplo 

desafio de lidar com a escassez de alimentos, água e energia. Portanto, embora ousado, 

não é exagero afirmar que tais ingredientes são e serão os principais drivers que 

guiarão as grandes mudanças paradigmáticas, em curso. (CRESTANA, MORI, 2015, 

p. 64). 

 

 É neste cenário que precisamos cada vez mais de experiências e mudanças 

institucionais, empreendedorismo e inovações para adequação de processos e garantia de 

resultados que sejam capazes de enfrentar os desafios do futuro. Ampliam-se as iniciativas de 

inovações institucionais baseadas em novas formas de gerar conhecimento e tecnologia, 

fortemente caracterizadas por trabalhos em rede, envolvendo parcerias e relacionamentos entre 

organizações públicas e privadas, além de organizações da sociedade civil.  

 Uma das alternativas para desenvolver o setor agropecuário e não “perder o bonde” na 

competitividade global seria a garantia de um sistema de pesquisa, desenvolvimento e inovação 

para o setor, que conectasse atores públicos, privados e da sociedade civil em uma rede de 
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interações que possibilitasse ganhos múltiplos e funcionais. No entanto, o atual Sistema 

Nacional de Pesquisa Agropecuária – SNPA, conhecido atualmente por Sistema de Inovação 

Agrícola – SIA, como será posteriormente abordado, vem passando por dificuldades, 

principalmente da ausência de cooperação entre os atores. Este Sistema precisa ser 

iminentemente revisado para que haja retornos à sociedade. Ações nesta direção estão ganhando 

força e visibilidade, conforme relatado por Mendes, Buainain e Fasiaben (2015): “uma tentativa 

recente, nesse sentido, foi a Aliança para Inovação firmada entre a Embrapa e o Conselho 

Nacional dos Sistemas Estaduais de Pesquisa Agropecuária (Consepa), que apresenta bases 

para a retomada da relevância do SNPA no setor agrícola do país” (MENDES, BUAINAIM, 

FASIABEN, 2015, p. 176).  

 A despeito disto, qualquer que seja a iniciativa inovadora, há a seguinte necessidade, 

segundo os mesmo autores: 

 

para que haja uso produtivo e social dos resultados de pesquisa, é preciso que uma 

pluralidade de instituições – tais como de pesquisa, ensino, extensão rural, assistência 

técnica, fomento, governo, empresas privadas, agentes responsáveis pela produção, 

comercialização e distribuição – participem do processo inovativo. Trata-se de um 

pressuposto do modelo interativo de inovação, que preconiza o envolvimento e 

integração de agentes, públicos e privados, no processo de inovação. (MENDES, 

BUAINAIM, FASIABEN, 2015, p. 181).  

 

 Este artigo desenvolve-se, portanto, como um estudo de caso sobre a recentíssima 

experiência do Vale do Piracicaba – ou AgtechValley – que tem o objetivo de reconhecer, 

fortalecer e criar uma identificação da sociedade com o ecossistema tecnológico agrícola da 

cidade de Piracicaba, no interior do estado de São Paulo.  

 A relevância deste caso, enquanto objeto de estudo do artigo, é o de apresentar uma 

proposta simples, cooperativa e inovadora, envolvendo principalmente empreendedores, 

universidades, setor privado e sociedade civil, atores relevantes para o sucesso do SNPA. Em 

especial, destaca-se por ser, além de uma rede colaborativa de desenvolvimento econômico, 

científico e tecnológico, “uma iniciativa da sociedade para a sociedade”, conforme expôs em 

entrevista um de seus idealizadores, Mateus Mondin. 

 Esse artigo não tem a pretensão de trabalhar ou problematizar dados quantitativos, nem 

de fazer generalizações. Entretanto, é um artigo mobilizador. Espera-se incitar o leitor, em 

especial da gestão pública e mais especificamente, do setor agrícola, a refletir que mesmo em 

meio a um cenário recessivo e de instabilidade política é possível inovar. Acredita-se também 

que o Vale do Piracicaba, se fortalecido em uma cadeia cooperativa nacional, trará ganhos para 
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o Brasil que podem ser decisivos para o futuro da segurança alimentar, da sustentabilidade e do 

desenvolvimento da economia nacional. 

 

Figura 01 Página do Vale do Piracicaba 

 

       Fonte: http://www.valedopiracicaba.org/sobre-o-vale-do-piracicaba/ 

 

1. METODOLOGIA 

 

 A pergunta de pesquisa que direciona este artigo é: como criar um arranjo cooperativo 

na área da ciência, tecnologia e inovação agropecuária, que seja capaz de valorizar a 

participação de diferentes atores para o desenvolvimento de resultados que beneficiem a 

economia e a sociedade.   

 Neste sentido, objetiva-se verificar as estratégias empregadas para mobilizar os atores; 

como ocorre a coordenação de seu processo e financiamento, e quais elementos poderiam 

contribuir para a construção de uma agenda sinérgica. 

 Recorreu-se então, à estratégia de estudo de caso único, pois analisou-se o caso 

específico do Vale do Piracicaba, permitindo verificar tanto a pergunta de pesquisa quanto os 

objetivos deste artigo. Caracteriza-se também como um fenômeno revelador, pois, de acordo 

com Yin (2005), ainda não foi objeto de estudo. Ademais, considera-se que o estudo de caso 

executado é único e descritivo, ao ponto que traçou a sequência de eventos interpessoais ao 

longo de determinado período. 

Inicialmente, para a revisão teórica, foi efetuado um levantamento de artigos e livros 

sobre a avaliação do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária – SNPA – e sobre conceitos 

de cooperação, inovação e ecossistemas de inovação. Ainda no conjunto da análise documental, 

http://www.valedopiracicaba.org/sobre-o-vale-do-piracicaba/
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foram estudados quatro importantes documentos de diagnóstico do SNPA, elaborados pelo 

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE, nos anos de 2015 e 2016, sendo eles: 1) Nova 

abordagem para revisão do sistema de pesquisa agropecuária. Plano de Desenvolvimento. 

CGEE. Brasília, julho de 2015; 2) Mapeamento dos principais atores institucionais envolvidos 

com CT&I agropecuária e afins. Relatório final do estudo apresentado ao CGEE. CGEE. 

Brasília, outubro de 2015; 3) Arranjos para o futuro da inovação agropecuária. Produto 1 – 

Análise Situacional da CT&I agropecuária brasileira. CGEE. Brasília, dezembro de 2015; e 4) 

Arranjos para o futuro da inovação agropecuária no Brasil. Nova abordagem para o Sistema 

Nacional de Pesquisa Agropecuária – SNPA. Relatório Final. CGEE. Brasília, janeiro de 2016. 

Já para o levantamento documental sobre o caso do Vale do Piracicaba – Agtech Valley 

– realizou-se intensa pesquisa em veículos de comunicação digital, matérias de jornais e 

revistas, além de ter sido fornecido por um dos entrevistados, um documento1 sobre a iniciativa.  

Para dar maior validade à pesquisa documental, ainda incipiente devido ao curto período 

de existência da iniciativa, foram coletados dados primários por meio da realização de 

entrevistas com dois dos três fundadores do Projeto, os Srs. Sérgio Marcus Barbosa e Mateus 

Mondin, respectivamente Gerente Executivo e Presidente do Conselho Deliberativo da 

ESALQTec –Vale do Piracicaba. As entrevistas foram realizadas no mês de junho de 2016, 

totalizando duas horas e quarenta minutos de áudio que foram transcritos integralmente, para 

que fosse possível uma análise mais detalhada do caso.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Apresentação preparada por Mateus Mondin, para apresentação à ONU no Fórum do Futuro, em Brasília, em 

maio de 2016.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Breve contextualização do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária – SNPA, o 

Sistema de Inovação Agrícola – SIA e seus principais constrangimentos. 

 

 A intenção da criação do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária – SNPA ocorreu 

por volta dos anos de 19722, período muito próximo à Criação da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária – Embrapa. Contudo, sua instituição formal ocorreu por meio da Lei nº 

8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola. O § único do artigo 11, 

autorizou o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária - MARA a instituir o SNPA, sob a 

coordenação da Embrapa e em convênio com os Estados, o Distrito Federal, os Territórios, os 

Municípios, entidades públicas e privadas, universidades, cooperativas, sindicatos, fundações e 

associações. Conforme artigo 12 da supracitada lei, a pesquisa agrícola deverá estar integrada 

à assistência técnica e extensão rural, dar prioridade ao melhoramento dos materiais genéticos 

e à geração e à adaptação de tecnologias agrícolas destinadas ao desenvolvimento dos pequenos 

agricultores, observadas as características regionais. O SNPA seria composto pela Embrapa, 

OEPAs, universidades e institutos de pesquisas e organizações públicas e privadas atreladas à 

atividade de pesquisa. 

O MARA, publicou a Portaria nº 193, de 07 de agosto de 1992, criando o SNPA sob a 

coordenação da Embrapa e definindo seus objetivos3.  

 De acordo com o estudo do Banco Mundial4 (2006), o sistema de pesquisa agropecuária 

brasileira tem três abordagens: o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária – SNPA, o 

                                                           
2 Conforme consta no Livro Preto, documento de memória da Embrapa, foi constituído um Grupo de Trabalho - 

GT, por meio da Portaria nº 143, de 18 de abril de 1972, que propôs sugestões para a formulação de um Sistema 

Nacional de Pesquisa Agropecuária, culminando na criação da Embrapa. 
3 Objetivos do SNPA, de acordo com a Portaria nº 193, de 07 de agosto de 1992: Compatibilizar as diretrizes e 

estratégias de pesquisa agropecuária com as políticas de desenvolvimento, definidas para o País, e para cada região; 

Assegurar constante organização e coordenação das matrizes de instituições que atuam no setor, em torno de 

programação sistematizada, visando eliminar a dispersão de esforços, sobreposições e lacunas não desejáveis; 

Estabelecer um sistema brasileiro de informação agrícola, com formação de banco de dados para a pesquisa e 

desenvolvimento agropecuário, facilitando o acesso aos usuários e clientes da pesquisa agropecuária; Promover o 

apoio à organização e racionalização de meios, métodos e sistemas com desenvolvimento em informatização das 

instituições; Proporcionar a execução conjunta de projetos de pesquisa de interesse comum, fomentando uma ação 

de parceria entre instituições, no desenvolvimento de ciência e tecnologia para a agropecuária; Coordenar o esforço 

de pesquisa para atendimento às demandas de regiões, estados e municípios, a fim de proporcionar melhor suporte 

ao desenvolvimento da agropecuária. Promover o intercâmbio de informações e documentação técnico-científica, 

nas áreas de interesse comum; Favorecer o intercâmbio de pessoal, para capacitação e assessoramento 

interinstitucional; Possibilitar apoio técnico, administrativo, material e financeiro entre instituições integrantes, na 

medida das necessidades e interesses da programação e missões a desempenhar. 
4WORLD BANK. Enhancing Agricultural Innovation: How to Go Beyond the Strengthening of Research Systems. 

Disponível em: <http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/Enhancing_Ag_Innovation.pdf>. 

Acesso em: 19 julho 2016. 

http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/Enhancing_Ag_Innovation.pdf
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Sistema de Informação e Agricultura do Conhecimento – SIAC e o Sistema de Inovação 

Agrícola – SIA.  

 O SNPA, ainda segundo o Banco Mundial, estruturou-se na década de 80 com ênfase 

no planejamento do desenvolvimento agrícola. Voltou-se para pesquisa pública centrada nos 

institutos públicos de P&D, baseado na visão linear de inovação, ou seja, produção da pesquisa 

pela instituição, a difusão pela extensão e a apropriação pelos agricultores. Assim, o esforço era 

para a oferta de pesquisa sem se preocupar com a interação entre os atores. O SIAC, conceito 

advindo na década de 90, concebeu que a pesquisa não é o único meio de acesso, geração e 

difusão do conhecimento. Assim, o SIAC teve foco não somente na pesquisa, como também na 

interação entre pesquisa, academia e extensão rural para identificação das demandas dos 

agricultores, a fim de produzir novas tecnologias.  

 Já o SIA, em seu conceito advindo nos anos de 2000, destacou os requisitos importantes 

presentes no SNPA e no SIAC, como também reconheceu a gama de atores, de 

multidisciplinariedade, de setores envolvidos com inovação, sobretudo o setor privado. Embora 

o SIAC reconhecesse a importância da interação entre os atores, o SIA foi além disso, 

envolvendo um conjunto maior de atores e prevendo que as relações possam ser 

potencializadas, promovendo a inovação.  No Quadro 01, observa-se a mudança de abordagem 

na ênfase da pesquisa agropecuária desde o início dos anos 1980 até os anos 2000 em diante. 

 

Quadro 01 Comparação entre as abordagens de P, D&I na Agricultura 

Fatores  Sistema Nacional de 

Pesquisa Agrícola  

(década 1980)  

Sistema de Informação 

e Agricultura do 

Conhecimento  

(início década 1990)  

Sistema de Inovação 

Agrícola  

(a partir do final da 

década 1990)  

Propósito  Ampliar a capacidade de 

planejamento da 

pesquisa agrícola, de 

desenvolvimento e de 

transferência de 

tecnologias  

Fortalecer a 

comunicação e a 

transferência de 

conhecimentos e 

serviços para pessoas do 

setor rural  

Fortalecer a capacidade 

de inovação e criar 

novidades por meio da 

produção agrícola e 

sistema de marketing  

Agentes  Predominantemente 

organizações públicas de 

pesquisa e universidades 

de ciências agrárias  

Organizações públicas 

de pesquisa; 

universidades de 

ciências agrárias; 

serviços de extensão; 

produtores; ONGs; 

empresários da área rural  

Todos os atores públicos 

e privados 

potencialmente 

envolvidos com a 

criação, adaptação e uso 

dos diversos tipos de 

conhecimento relevantes 

para a produção e 

inovação na agricultura.  

Tipos  

de resultados  

Tecnologias (invenção) e 

transferência de 

tecnologias  

Adoção das tecnologias 

e inovação na produção 

agrícola  

Combinação de 

inovações tecnológicas e 

institucionais  
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Quadro 01 (Cont.) Comparação entre as abordagens de P, D&I na Agricultura 

Fatores  Sistema Nacional de 

Pesquisa Agrícola  

(década 1980)  

Sistema de Informação e 

Agricultura do 

Conhecimento  

(início década 1990)  

Sistema de Inovação 

Agrícola  

(a partir do final da 

década 1990)  

Fundamentos  Uso da ciência para criar 

invenções  

Acesso ao conhecimento 

agrícola  

Novos usos do 

conhecimento para 

mudanças sociais e 

econômicas  

Mecanismo para 

inovação  

Transferência de 

tecnologia  

Aprendizado interativo  Aprendizado interativo  

Papel das políticas  Alocação de recursos, 

estabelecimento de 

prioridades  

Consolidar a estrutura de 

pesquisa e de 

transferência de 

tecnologia  

Composição da estrutura 

de C,T&I; Mecanismos 

de incentivo à C,T&I 

como fator de 

desenvolvimento 

econômico  

Fonte: Banco Mundial (2006) apud Mendes, Buainain e Fasiaben, 2015, p.171 

 

 O diagnóstico realizado pelo CGEE (2015)5 sobre a constituição formal do SNPA – a 

Portaria n° 193, de 07 de agosto de 1992 – evidenciou que os instrumentos de alinhamento e de 

coordenação atribuídos à Embrapa não foram devidamente especificados e que, embora as 

bases para a cooperação entre as instituições componentes do SNPA tenham sido estabelecidas, 

a questão da alocação de recursos para operacionalizar o Sistema não foi tratada. Assim, apesar 

dos esforços da Embrapa e das demais partes para o seu desenvolvimento, a conjuntura de 

fragilidades econômicas vividas pela Embrapa, pelos Estados e pelas Universidades impediram 

que o SNPA se fortalecesse e se concretizasse conforme o esperado.  

 Fuck e Bonacelli (2007, p. 96) pontuaram que nos últimos anos algumas Organizações 

Estaduais de Pesquisa Agropecuárias - OEPAs têm apresentado certa fragilidade institucional, 

limitando o potencial das pesquisas locais e, consequentemente, comprometendo a própria 

dinâmica do SNPA. 

 Mendes, Buiainain e Fasiabem (2014) defenderam as hipóteses de que o funcionamento 

do Sistema depende tanto das capacidades das instituições de pesquisa quanto das articulações 

e intercâmbios entre elas, e que o Sistema Brasileiro apresenta problemas nos dois sentidos: de 

um lado, parte das instituições de pesquisa não se recuperou nos anos 2000, apesar do aumento 

de recursos financeiros destinados às atividades de P&D; do outro lado, faltaram mecanismos 

de coordenação e incentivos para uma efetiva articulação entre os agentes.  

                                                           
5CGEE. Arranjos para o Futuro da inovação Agropecuária no Brasil. Documento Institucional. Brasília, 2015. 
(p.109 e 111) 
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 Mais recentemente, Bonacelli, Fuck e Castro (2015) reafirmaram a fragilidade 

institucional do Sistema no que se refere à falta de coordenação e cooperação entre os atores, 

devido ao forte endividamento dos Estados, que provocou a redução substancial de apoio à 

pesquisa agropecuária e também às atividades de assistência técnica e extensão rural. 

 Em 2015, Mendes, Buainain e Fasiaben, realizaram entrevistas semiestruturadas com 

57 especialistas oriundos de uma diversidade de instituições nacionais e internacionais, públicas 

e privadas, que atuam com os temas inovação na agricultura e transferência de tecnologia 

agrícola, para o desenvolvimento do artigo Transferência de tecnologias geradas pela 

Embrapa: condicionantes exógenos.  Em suas análises e resultados, atestaram a fragilidade do 

SNPA, as disfunções na relação de parceria da Embrapa com os demais atores e a falta de apoio 

dos Estados em relação às Instituições Estaduais de Pesquisa. De acordo com Mendes, Buainain 

e Fasiaben (2015): 

o sistema ‘se perdeu’ ao tentar envolver todas as universidades – públicas e privadas 

– e outras organizações atuantes em pesquisa agropecuária e que ele necessita ser 

repensado. Relatou-se, também, certa ‘desatenção’ dos governos estaduais na gestão 

das Oepas, o que resultou na fragilização da atuação de algumas delas, passando a 

Embrapa a figurar praticamente sozinha na rede nacional de pesquisa agrícola. Por 

outro lado, foi narrada a ‘voracidade da Embrapa’ na obtenção de recursos financeiros 

para suas pesquisas, às vezes em detrimento da alocação de recursos para suas 

pesquisas, às vezes em detrimento da alocação equânime junto aos projetos das Oepas. 

O conjunto destes fatores teria contribuído para a existência de um hiato de uma 

década entre a cadeia de produção do conhecimento da pesquisa agrícola e a cadeia 

de produção agrícola. (MENDES; BUANAIN e FASIABEN, 2015, p.2014)  

 

 

 

2.2 Alguns conceitos sobre cooperação, inovação e ecossistemas de inovação.  

 

 Abordar brevemente alguns conceitos de cooperação, inovação e também ecossistema de 

inovação faz-se necessário para posteriormente observar as características de maior destaque 

no estudo do Vale do Piracicaba.  

 O artigo6 desenvolvido por Gontijo (2012) fez uma importante revisão sobre conceitos de 

cooperação e coordenação por meio da visão de diversos autores.  

 Brow e Waddell (1997), sobre o conceito de cooperação, “argumentaram tratar-se de um 

processo por meio do qual se torna possível promover ações efetivamente concertadas no 

âmbito de parcerias entre três setores da sociedade: o Estado (ou governo), o mercado (ou 

iniciativa privada) e a sociedade civil (por meio das organizações não-governamentais)”. 

                                                           
6 GONTIJO, José Gerando Leandro. Coordenação, cooperação e políticas públicas: organizando percepções e 
conceitos sobre um tema caro à implementação. In: Implementação de políticas públicas: teoria e prática. 
Organizador: Carlos Aurélio Pimenta de Faria. Belo Horizonte: Ed. PUC Minas, 2012. 
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(GONTIJO, 2012, p.94). Segundo os mesmos autores, a cooperação ocorre em virtude de várias 

razões: 

Uma delas é a necessidade ou o desejo dos setores envolvidos de ampliarem suas 

respectivas escalas de atividade; outra seria a intenção de um dos parceiros em levar 

vantagem sobre o(s) outros(s); uma terceira razão seria a necessidade ou desejo de 

trocar tecnologias ou informações; ou seja, interesse em aprender com o(s) outro(s); 

e, por fim, a simples oportunidade de criar possibilidades inovadoras entendendo que 

a dinâmica da interação entre os participantes pode proporcionar a 

criação/desenvolvimento de idéias e soluções para problemas e demandas. 

(GONTIJO, 2012, p.94) 

 

 Outro importante conceito é o de Lowndes e Skelcher (1998), que observou a 

cooperação por meio da transversalidade. Enquanto, nas palavras de Gontijo, a cooperação, ou 

“parcerias multiorganizacionais envolveriam diferentes modos de organização e governança, 

pautados em características das relações de mercado, com base em regras hierárquicas e 

também naquelas provenientes das redes horizontais” (GONTIJO, 2012, p.96), Lowdes e 

Skelcher (1998) consideram a transversalidade e alguns tipos de ações coordenadas e 

cooperativas representados como um ciclo de 4 principais estágios, um “ciclo de vida” das 

relações de parceria, e em cada um desses estágios, predomina um conjunto de ações e valores. 

Para os autores, 

Pre-partnership collaboration, caracterizado por um modo informal de governança, 

desenvolvido por meio de uma rede que tem uma proposta ou um objetivo comum, b) 

Partnership creation and consolidation, caracterizado por uma hierarquia baseada na 

diferenciação de autoridades e formalização de procedimentos; c) Partnership 

programme delivery, que possui estratégias de organização que se assemelham ao 

mercado, baseadas em contratos e com baixos níveis de colaboração entre os 

participantes; e d) Partnership termination or succession, que tem como principal 

característica o retorno ao primeiro estágio, de características fortemente horizontais, 

como forma de manter a participação da comunidade ou do quadro de funcionários 

das agências envolvidas. (GONTIJO, 2012, p. 101) 

 

 Segundo Souza (2006), a cooperação “ocorre nas situações em que há autonomia formal 

dos entes, setores ou organizações, que participam da ação coletiva proposta” (GONTIJO, 2012, 

p.97). 

 Ademais, no curso do desenvolvimento das ações coordenadas existem tanto 

constrangimentos quanto incentivos. Repetto (2005 apud GONTIJO, 2012) salientou a ausência 

de consenso na literatura sobre as necessidades de recursos e habilidades de uma instituição, 

grupo ou indivíduo efetivamente participarem de processos políticos coletivos e ações 

compartilhadas. No entanto, ele argumenta que quatro elementos essenciais quando 

variabilidade da autonomia dos participantes e as possibilidades de influenciar o andamento 

dos trabalhos durante esses processos estão em jogo. Os quatro elementos são: o político, o 

econômico, o administrativo e o ideológico.  
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 Tais constrangimentos e incentivos, podem ser esquematicamente visualizados por meio 

do Quadro 02, elaborado com base na bibliografia revisada por Gontijo (2012): 

 

Quadro 02 – Constrangimentos e Incentivos à Ação Coordenada. 

CONSTRANGIMENTOS INCENTIVOS 

 Questões Políticas: Apoio social, de 

grupos de interesse, políticos eleitos, 

autoridade formal, liderança e autoridade 

informal, capacidade de mobilização, 

habilidade de negociação, argumentação 

e comunicação. 

 Questões Econômicas: orçamento e 

recursos. 

 Questões Administrativas: organização, 

informação, capacidade e experiência 

técnica, capacidade de análise do 

contexto. 

 Questões Ideológicas: Prestigio moral, 

legitimidade das ideias e concepções para 

os atores. 

 Constrangimentos legais: delimitação por 

meio das leis do campo de ação das 

agências; restrições à utilização dos 

recursos financeiros e humanos e a 

incompatibilidade de regulamentação 

entre agências localizadas em distintos 

níveis de governo.  

 Planos de carreira que incentivem a 

circulação dos servidores entre agências; 

 Políticas Públicas que demandem atuação 

conjunta de diferentes agências, setores, 

níveis federativos, setores da sociedade 

desde a sua elaboração; 

 Clareza de que o esforço despendido é 

menor do que os resultados possíveis de 

alcançar. Se os benefícios do processo são 

claros, materializáveis e robustos, a 

tendência é a obtenção de maiores 

sucessos, ao passo que altos custos, 

associados a benefícios pífios, obscuros, 

difusos e incertos tenderão a travar o 

desenvolvimento das atividades, 

provocando o declínio dos níveis de 

empenho e envolvimento dos 

participantes; 

 Formação de coalizões políticas em torno 

de um tema ou demanda específica. 

 Capacidade de liderança e legitimidade das 

agências responsáveis pela execução das 

propostas. 

 

Fonte: Elaboração própria, sistematizado por meio de GONTIJO (2012) 

 

 Considerando o escopo de investigação deste artigo, cabe trazer alguns conceitos sobre 

as definições de inovação. Conforme relata Barbieri7 (2016),  

                                                           
7 BARBIERI, José Carlos. Entrevista: Diálogo Aberto. In: Revista XXI – Ciência para a vida. Embrapa, 2016. 
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no passado, compreendia-se inovação apenas como produto ou processo – um novo 

produto substituindo um antigo ou uma mudança no processo produtivo. Hoje, temos 

um conceito mais amplo. Falamos também em inovação em gestão, em marketing e 

em negócios; inovação de produto, que pode ser um bem físico ou um serviço, novo 

ou melhorado; inovação em processo produtivo; inovação em gestão a partir de um 

novo método para realizar atividades administrativas, para gerenciar uma 

organização, uma visão diferente de negócio da que até então a organização praticava. 

(BARBIERI, 2016, p.09)   

 

 

 Observando o aspecto da gestão, comentada por Barbieri (2016), de acordo com o 

desenvolvido por Mendes (2009), a inovação está relacionada à novidade, à capacidade de a 

organização gerar e implementar algo novo produzido internamente ou externamente. A 

inovação organizacional condiz com as mudanças ocorridas no âmbito de uma empresa, 

enquanto inovação institucional está ligada a novas interações ocorridas entre mercado, 

empresas, instituições econômicas. (PESSALI E FERNANDÉZ, 2006, apud. MENDES, 2009). 

Neste sentido, há uma complementaridade e interdependência destes conceitos, pois ambos 

fundamentam-se nos mesmos elementos determinantes de inovação definidos por Lam (2006): 

estrutura organizacional; processo de aprendizagem e criação de conhecimento; e mudanças 

organizacionais e adaptação.  

 A inovação, segundo o Manual de Oslo, um dos principais documentos sobre inovação, 

para a conceituação e diretrizes de coleta e interpretação de dados, define que “uma inovação é 

a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou 

um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas 

de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas”. (OCDE, 1997, 

p.55). A terceira edição deste manual, incluiu a definição e especificidades da inovação de 

marketing, foco do olhar deste artigo no contexto da inovação, devido às especificidades do 

caso do Vale do Piracicaba. Segundo OCDE (20, 1997, p.59): “uma inovação de marketing é a 

implementação de um novo método de marketing com mudanças significativas na concepção 

do produto ou em sua embalagem, no posicionamento do produto, em sua promoção ou na 

fixação de preços”. Tal inovação volta-se para atender mais adequadamente as necessidades 

dos consumidores, abrir novos mercados, dentre outras.    

 Relacionando tal conceito ao significado de inovação provocada pelo Vale do Piracicaba, 

como poderá ser observado mais adiante na exposição do caso, a grande mudança foi que, para 

a mobilização de recursos do mercado e mobilização de pessoas visando ampliar o 

desenvolvimento da sociedade, por meio da promoção de tecnologias agrícolas, o projeto 

realizou-se como uma estratégia de marketing, encabeçada com o propósito de que a cidade de 

Piracicaba conhecesse suas empresas de tecnologia no campo da agropecuária e se 
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“reconhecesse” como um polo de desenvolvimento de conhecimento e mercado no setor 

agrícola. 

 Outro conceito pertinente para entender o arranjo do Vale do Piracicaba, é o de 

ecossistema de inovação. Crestana (2014) na apresentação do livro Ecossistema Inovação, 

desenvolvido pela Embrapa, descreve que,  

um ecossistema de inovação modela a economia, ao invés da dinâmica de energia dos 

relacionamentos complexos que se formam entre atores e entidades, e sua 

funcionalidade é viabilizar desenvolvimento e inovação tecnológicos. Neste contexto, 

os atores seriam os recursos materiais – fundos, equipamentos, instalações, etc – e o 

capital humano – estudantes, professores, apoio, pesquisadores da indústria, 

representantes da indústria, etc – que moldam as instituições participantes do 

ecossistema. Tais instituições, nos países competitivos, são universidades, institutos 

de pesquisa, arranjos híbridos universidade-empresa, centros de excelência federais 

ou industriais, escolas e empresas de negócios, empresas de venture capital, 

organizações de apoio ao desenvolvimento econômico e dos negócios estaduais ou 

locais, agências de fomento, formuladores de políticas, dentre outras”. (CRESTANA, 

2014) 

 

 

 Andersen (2014), no artigo O que são ecossistemas de inovação e como construir e usá-

los8, argumenta que, ecossistemas de inovação representam plataformas de Tecnologia da 

Informação e Comunicação, tais como o iPhone, da Apple, o Android, do Google, plataformas 

de computação em nuvem, entre outros. Além disso, os ecossistemas de inovação, notavelmente 

baseiam-se em exemplos bem sucedidos de aglomeração tanto geográficos, econômicos, 

industriais, quanto empresariais. 

 Os conceitos acima apresentados guardam estreita relação com as ações que vêm sendo 

desenvolvidas pelo Vale do Piracicaba – para entendê-lo enquanto proposta e para visualizá-lo 

como uma alternativa de valores positivos à forma de cooperação que precisa ser reestabelecida 

no Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária – SNPA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8ANDERSEN, Jorn Bang. In: Innovation Management. Se, Disponível em: 

<http://www.innovationmanagement.se/2014/06/20/o-que-sao-ecossistemas-de-inovacao-e-como-construir-e-

usa-los/>. Acesso em 20 agosto 2016. 

http://www.innovationmanagement.se/2014/06/20/o-que-sao-ecossistemas-de-inovacao-e-como-construir-e-usa-los/
http://www.innovationmanagement.se/2014/06/20/o-que-sao-ecossistemas-de-inovacao-e-como-construir-e-usa-los/
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3 O CASO DO VALE DO PIRACICABA 

3.1 A trajetória do Caso 

 

O Vale do Piracicaba ou “Agtech Valley” foi idealizado no segundo semestre de 2015 

por três9 empreendedores da cidade de Piracicaba, interior do Estado de São Paulo, vinculados 

a diferentes instituições: a ESALQTec - Incubadora Tecnológica que atua junto à Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz -ESALQ/USP, como um centro de apoio aos 

empreendedores da área tecnológica ligados ao agronegócio10; a CanaTec coworking, espaço 

temático de coworking11 de profissionais do agronegócio12, e com o apoio da ESALQ/USP.  

O posicionamento dos idealizadores sobre a iniciativa considera que o “Vale do 

Piracicaba” não tem dono, ele é um movimento orgânico e pertence a toda sociedade 

piracicabana, que tem historicamente a tecnologia, inovação e a agricultura nas suas origens, 

tornando-se uma comunidade empreendedora, marcada pela colaboração e não pela 

competição.13 

 A experiência foi apresentada ao Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia do 

Município de Piracicaba – CMCT – no mês de abril do ano corrente (2016) e foi oficialmente 

lançada no dia 5 de maio de 2016 em uma cerimônia na Associação Comercial Industrial de 

Piracicaba – ACIPI. 

 Sergio Barbosa, gerente executivo da ESALQTec e um dos idealizadores da iniciativa, 

declara: “Queremos chamar a atenção do Brasil e do mundo e reconhecer a cidade de Piracicaba 

como um grande polo de inovação tecnológica na agricultura”.14 

 A estratégia para articular esse movimento foi uma campanha de marketing, visando a 

valorização e reconhecimento pela sociedade do setor de tecnologia agrícola da cidade, além 

da instituição de uma marca para agregar valor aos produtos e serviços desenvolvidos na região. 

Sendo assim, busca-se reconhecer, fortalecer e criar uma identificação da sociedade com o seu 

                                                           
9 Sérgio Marcus Barbosa, Gerente Executivo da ESALQTec; Mateus Mondin, Presidente do Conselho 

Deliberativo da ESALQTec e José Augusto Tome, Co-fundador da CanaTec Coworking. 
10 Esalqtec. Quem somos. Disponível em: <http://www.esalqtec.com.br/esalqtec/>. Acesso em: 20 agosto 2016. 
11 Segundo definição da CanaTec, coworking é um espaço onde ocorre a união de um grupo de pessoas e empresas 

que continuam trabalhando independentes umas das outras, mas compartilham valores e buscam a sinergia que 

acontece quando pessoas talentosas dividem o mesmo espaço, gerando um fluxo de troca de idéias e experiências. 

Definição disponível em: < http://canatec.com.br/o-que-e-coworking/>. Acesso em 20  agosto  2016. 
12 Canatec Coworking. Quem somos. Disponível em:<http://canatec.com.br/quem-somos/>. Acesso em: 20 agosto 

2016. 
13 BARBOSA, Sérgio; PINHEIRO, Ana Carolina. Sobre o Vale do Piracicaba. Disponível em: 

<http://www.valedopiracicaba.org/sobre-o-vale-do-piracicaba/>. Acesso em: 20 agosto 2016. 
14 PERES, Thiago. ESALQ. Vale do Piracicaba é lançado oficialmente. Disponível em 

<http://www4.esalq.usp.br/banco-de-noticias/vale-do-piracicaba-%C3%A9-lan%C3%A7ado-oficialmente> 

Acesso em: 21 agosto 2016 

http://www.esalqtec.com.br/esalqtec/
http://canatec.com.br/o-que-e-coworking/
http://canatec.com.br/quem-somos/
http://www.valedopiracicaba.org/sobre-o-vale-do-piracicaba/
http://www4.esalq.usp.br/banco-de-noticias/vale-do-piracicaba-%C3%A9-lan%C3%A7ado-oficialmente
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ecossistema tecnológico, obtendo uma maior atenção do Brasil e do mundo para a região do 

Vale, resultando no desenvolvimento das empresas e das instituições de ensino que o compõem, 

com a instalação de novos empreendimentos identificados com a tecnologia para a agricultura 

no Vale, além do reconhecimento e do fortalecimento de uma cultura de colaboração para 

inovação15. 

 Para dar visibilidade e compartilhar os conhecimentos gerados pelo setor local foi 

desenvolvida uma plataforma digital, um mapa tecnológico, em que as empresas podem se 

inserir, cadastrando-se no site e registrando as informações básicas da empresa ou instituição. 

Abaixo, nas figuras 02, 03 e 04, podem ser observados respectivamente: o mapa, visualizado 

na página inicial do site, a página para inclusão das informações e um exemplo que ilustra como 

os cadastrados aparecem no site. 

 

Figura 02 Página inicial do site do Vale do Piracicaba. 

 

Fonte: http://www.valedopiracicaba.org/ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 BARBOSA, Sérgio; PINHEIRO, Ana Carolina. Sobre o Vale do Piracicaba. Disponível em: 

<http://www.valedopiracicaba.org/sobre-o-vale-do-piracicaba/>. Acesso em: 20 agosto 2016. 

http://www.valedopiracicaba.org/
http://www.valedopiracicaba.org/sobre-o-vale-do-piracicaba/
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Figura 03 Página de inclusão no mapa do portal Vale do Piracicaba 

 

Fonte: 

https://docs.google.com/forms/d/1cy4Dyot_sG0dZjutGBSbhLF74xlIG1FdzE4poQKD

uyo/viewform?edit_requested=true 
 

 

Figura 04 Exemplo de visualização das informações de uma empresa cadastrada 
 

 

Fonte: http://www.valedopiracicaba.org/ 

 

 A identidade visual que foi criada é de domínio público e qualquer pessoa pode baixá-

la e utilizar-se dela. É importante destacar que utilizar ou fazer parte da plataforma não 

representa uma certificação, mas representa uma identificação com a intenção da iniciativa. 

 Atualmente encontram-se no mapa 112 registros, sendo: 68 empresas, 22 startups, 1 

incubadora tecnológica, 1 empresa de coworking, 6 universidades, 5 núcleos de 

empreendedorismo, 1 cooperativa, 1 organização não governamental, 6 pontos turísticos e 1 

núcleo de pesquisa.  

https://docs.google.com/forms/d/1cy4Dyot_sG0dZjutGBSbhLF74xlIG1FdzE4poQKDuyo/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1cy4Dyot_sG0dZjutGBSbhLF74xlIG1FdzE4poQKDuyo/viewform?edit_requested=true
http://www.valedopiracicaba.org/
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 Um ponto de destaque é que este conglomerado permitirá ganhos entre todos os 

envolvidos, pois muitas das empresas dependem de insumos de outras empresas, e como nos 

relatou em entrevista Mateus Mondin, algumas delas não sabiam da proximidade de outras e 

nem de que poderiam recorrer a elas para suprir suas necessidades. 

 A inspiração para a iniciativa levou em conta o caso do Vale do Silício, localizado no 

estado da Califórnia, Estados Unidos da América, onde está localizada a universidade de 

Stanford e um aglomerado de empresas de tecnologia e startups. Similarmente, a ESALQ, 

fundada em 1901, e considerada uma das cinco melhores escolas de agricultura do mundo, 

poderia funcionar como um centro gravitacional de geração de conhecimento em parceria com 

as empresas e startups de tecnologia agropecuária já existentes na região, assim como 

potencializar a vinda de outras.   

  Vale destacar também a relevância da cidade de Piracicaba, devido sua relação com a 

cana-de-açucar: “hoje o município de Piracicaba é responsável pela produção aproximada de 

65% de todos os equipamentos consumidos pelo setor sucroalcooleiro nacional”16. 

 A estratégia de marketing desenvolvida para a região começa a dar sinais positivos. Um 

exemplo disso é a incidência do assunto na mídia desde a sua criação. Ao buscarmos pelos 

assuntos “Vale do Piracicaba” e “Agtech Valley” é possível encontrar reportagens17 em meios 

de comunicação de grande repercussão, como a revista Valor Econômico e o canal G1, dentre 

outras mídias locais e canais específicos da área agrícola que também reportaram a ação.   

 Em 2 de junho de 2016 realizou-se o evento “Agtech day”, que promoveu duas palestras 

e reuniu empreendedores da cidade para o compartilhamento de ideias, contando com o apoio 

da ESALQtec e também de uma consultoria de imóveis da região18. Conforme nos relatou em 

entrevista o gerente executivo Sérgio Marcus Barbosa, o evento conseguiu reunir várias 

empresas de tecnologia que conversaram sobre negócios e possíveis parcerias.  

 Também relacionada ao Vale do Piracicaba está a realização do 1° Censo de Startups 

Brasil – 2016, iniciativa da ESALQ/USP em parceria com a AgTech Garage, aceleradora de 

empresas em tecnologias voltadas para a agricultura, com o objetivo de gerar dados de todo 

Brasil para formular um mapa de Inovação Tecnológica, P&D e empreendedorismo voltado 

para tecnologias na agricultura.  

                                                           
16 BARBOSA, Sérgio; PINHEIRO, Ana Carolina. Sobre o Vale do Piracicaba. Disponível em: 

<http://www.valedopiracicaba.org/sobre-o-vale-do-piracicaba/>. Acesso em: 20 agosto 2016. 
17 Para este artigo foram consultadas cerca de 40 matérias sobre assunto. Parte delas repetiam-se, porém em canais 

de comunicação diferentes. 
18 PERES, Thiago. 1º Agtech Day reune empreendedores de Piracicaba. ESALQTec. Disponível em: 

<http://www.esalqtec.com.br/1o-agtech-day-reune-empreendedores-de-piracicaba/>. Acesso em: 20 agosto 16. 

 

http://www.valedopiracicaba.org/sobre-o-vale-do-piracicaba/
http://www.esalqtec.com.br/1o-agtech-day-reune-empreendedores-de-piracicaba/
http://www.esalqtec.com.br/1o-agtech-day-reune-empreendedores-de-piracicaba/
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 Esta iniciativa objetiva também disponibilizar informações que possam subsidiar ações 

que contribuam para um ecossistema de inovação mais maduro, no que tange ao 

desenvolvimento de inovações tecnológicas para a agricultura no Brasil19. 

 Uma outra ação vinculada ao Vale, foi o aporte de recursos de 2.5 milhões de reais à 

empresa InCeres20, da gestora de SP Ventures, por meio do Fundo de Inovação Paulista. A 

notícia veiculou na mídia da seguinte forma: “InCeres, do Vale de Piracicaba, recebe aporte de 

R$ 2,5 milhões”.  

 Por fim, cabe destacar a ida do vice-diretor da ESALQ ao Fórum do Futuro, organização 

vinculada à ONU e sediada em Brasília, exclusivamente para apresentar o projeto.  

 

3.2 O caso na visão dos entrevistados e algumas considerações à luz da teoria 

 

 É nítido o envolvimento e a pró-atividade dos idealizadores ao contar sobre o Vale do 

Piracicaba. Destacam-se, especialmente na proposta: a estratégia da campanha de marketing 

para mobilizar a sociedade e os empreendedores locais; a coordenação orgânica da iniciativa; a 

criação de uma agenda de cooperação e, por fim, as observações sobre o seu financiamento.  

 Os idealizadores, Sérgio M. Barbosa e Mateus Mondin, afirmam que a estratégia da 

campanha de marketing é o ponto crucial para fazer com que a sociedade piracicabana se 

reconheça, também por meio de sua vocação para as tecnologias nas áreas agrárias. Observam 

ainda a existência de um diferencial: a produção da tecnologia para a recolocação da cidade no 

cenário produtivo nacional.  Seguem algumas falas dos entrevistados sobre esta questão:  

 

[...] porque nós temos um arranjo que, guardadas as devidas proporções, lembra o 

Vale do Silício. Só que depois bateu a ficha, a gente não tem que se tornar... nós vamos 

nos reconhecer, apenas isso. E isso foi uma campanha de Marketing [...] Reconhecer, 

não sou ‘eu’, a ESALQ ou qualquer universidade aqui. O que eu batia muito é [...] a 

gente tem que fazer com a que a sociedade local se reconheça também.  Primeiro tem 

que fazer com que o piracicabano se reconheça... não só pelo sotaque dele, pelos 

símbolos que ele tem aqui, que identificam ele no Brasil. 

BARBOSA, S. M., 2016 

[...] chegamos à conclusão que, para ele começar a grande estratégia, era uma 

estratégia de marketing, então a gente tinha que divulgar, e uma das coisas que logo 

                                                           
19 ESALQ. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. ESALQ integra censo Agtech Startups Brasil. Disponível em 

<http://www4.esalq.usp.br/banco-de-noticias/esalq-integra-censo-agtech-startups-brasil> Acesso em: 21 agosto 

2016. 
20 Empresa especializada no desenvolvimento de softwares para agricultura de precisão no Brasil. A InCeres está 

alinhada com a vanguarda da inovação mundial em sistemas de gerenciamento agrícola, e faz parte de sua missão 

contribuir para o desenvolvimento da agricultura brasileira através de um sistema de processamento de dados ágil 

e eficiente, que gere valor para os usuários de maneira lucrativa e sustentável. Para isso conta com profissionais 

altamente qualificados e parcerias tecnológicas com centros de excelência em todo o mundo. 

http://www4.esalq.usp.br/banco-de-noticias/esalq-integra-censo-agtech-startups-brasil
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nós percebemos é que Piracicaba já formava um ecossistema. Ele só não estava 

denominado e as pessoas não estavam se sentindo participantes desse sistema, já que 

ele não ‘existe’. Esse que é o grande negócio, ele não existe, então não tem porque eu 

participar. 

MONDIN, M., 2016 

 

 Outro ponto de investigação das entrevistas foi o de tentar entender como acontecia a 

gestão e coordenação do Vale. Ambos os entrevistados afirmaram não existir um ente 

coordenador único ou exclusivo do processo, destacando o papel de liderança da ESALQ; não 

obstante apresentaram perspectivas diferenciadas sobre este fato. Enquanto Sérgio Barbosa 

defende que a ESALQ deveria liderar a iniciativa através de um projeto específico, Mateus 

Mondin avalia que a ESALQ, pela sua visibilidade e dinâmica natural, é tida por todos como 

um centro de gravidade; entretanto, ainda sob a perspectiva de Mondin, o Vale é orgânico, e a 

universidade não seria autossustentável no projeto. Para ele, a ESALQ é um dos atores nesse 

processo. Como proposta, Mondin afirma estar em processo a criação de um núcleo que 

responderá pelas ações da ESALQ dentro do Vale. Ações21 estão sendo desenvolvidas pela 

universidade no intuito de promover o empreendedorismo e a inovação tecnológica junto aos 

alunos, com destaque para o voluntariado de parceiros no planejamento dessas ações. Para 

Mondin, o papel diferenciado da ESALQ dentro do processo estaria na sua capacidade de 

promover uma formação mais empreendedora. 

E eu acho que quem tem que liderar isso é a ESALQ [...] ESALQ tem que ter um 

projeto para o Vale. E o projeto tem que realmente criar, fortificar essa relação 

sociedade-empresa. A ESALQ como geradora de conhecimento, geradora de recursos 

humanos, beneficiando todas as empresas que estão nesse arranjo aqui”. 

 

BARBOSA, S. M., 2016 

 

[...] o Vale, ele é orgânico... ele não é de ninguém... e a ESALQ não pode existir por 

si mesma... ela não é auto-sustentável dentro do Vale. Ela não tem auto-

sustentabilidade, por quê? Porque o sistema Agro não é feito só de engenheiros 

agrônomos. Você precisa de administrador, você precisa de gestor, você precisa de 

uma rede de pessoas [...] a ESALQ acaba sendo um centro porque a sua visibilidade 

é destacada, porque a excelência internacional da ESALQ em Ciência e Tecnologia é 

destacada, mas a gente não pode negligenciar os outros, os outros são atores principais 

junto. 

 

MONDIN, M., 2016 

                                                           
21 Algumas ações relatadas por Mateus Mondim são: ESALQ show, que será uma feira de tecnologia bastante 

direcionada para tomadores de decisão, onde serão selecionadas algumas iniciativas de alta tecnologia da ESALQ 

(apoio dos produtores da Agrishow, feira de grande repercussão nacional no campo da agropecuária), o ESALQ 

Novitas, em que os alunos apresentarão os projetos empreendedores deles. Ou seja, criar um movimento para que 

os alunos percebam que têm potencial de fazer alguma coisa e o ESALQ Coaching, onde eles vão ficar com os 

grandes nomes da ESALQ. 
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 Sobre o financiamento da iniciativa, os idealizadores destacam que o grande 

investimento atribuído à iniciativa é a participação e envolvimento das pessoas. O 

reconhecimento dos possíveis ganhos levou as pessoas a se engajarem na proposta.  Eles 

afirmam que não houve orçamento diretamente destinado à concepção do Vale, e que os custos 

de sua criação foram referentes apenas à produção de dois banners, pagos pela universidade, e 

o site foi desenvolvido e operacionalizado pela estrutura já existente na ESALQtec. 

 

Foi apenas uma estratégia de mídia que nós fizemos [...] Porque a gente procurou as pessoas 

certas para falar de um negócio que é positivo em um momento tão ruim. 

 

BARBOSA, S. M., 2016 

 

 [...] eu acho que é uma alternativa viável. E a cada dia que passa a gente vê que ela se torna cada 

vez mais viável. Qual é a atitude disruptiva na questão da iniciativa do Vale? É justamente como 

as pessoas se engajam na proposta [...]Porque qual que é o grande diferencial desse pessoal? Não 

é o dinheiro. É o fazer dar certo. O rendimento é a consequência de dar certo... Nós temos que 

promover ações para dar certo. Só vamos conseguir algum retorno financeiro se as coisas derem 

certo. Então a primeira ação é dar certo. 
MONDIN, M., 2016 

 

 Outro aspecto abordado nas entrevistas foi a criação de uma agenda de cooperação 

sinérgica. Observaram como caraterística o fato de esta agenda ser articulada de forma orgânica 

e com ganhos para todos os partícipes. Foi destacada pelos entrevistados a necessidade de 

estarem bem definidos os papeis de cada um dos atores para equilibrar às agendas de pesquisa, 

por exemplo. Existem setores em que a iniciativa privada não irá se colocar, bem como o setor 

público; e ainda há nichos em que é possível realizar a parceria do setor público com o privado.  

 Para Mondin, o Vale possibilita a criação de uma agenda cooperativa viável porque o 

diferencial é o engajamento das pessoas; além disto, começou-se a perceber que o limitado 

trânsito de informações sobre setor local estava afetando diretamente e prejudicando os 

negócios. 

 Ainda sobre este aspecto, foi citado pelos entrevistados o papel distanciado da 

universidade em relação à sociedade na participação do processo de geração de tecnologia, em 

que os resultados não são tão claros como os esperados pela iniciativa privada. Esta clara 

definição de resultados que a dinâmica do mercado exige e que está diretamente conectada às 

demandas da sociedade, é um divisor da relação universidade-empresa, universidade-

sociedade. Os entrevistados acreditam que estas barreiras podem ser reduzidas com as ações 

vinculadas ao Vale do Piracicaba. Seguem algumas falas dos entrevistados para exemplificar 

as afirmações: 
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O Vale do Piracicaba é composto por um centro de conhecimento das universidades 

e pelas empresas de tecnologia, como é no Vale do Silício. Se for só uma coisa, vira 

uma cidade acadêmica...Se não tiver a universidade, vira uma cidade empresarial [...] 

 

BARBOSA, S. M., 2016 

 

Nós começamos a perceber assim: se a gente não tem um sistema articulado, de 

trânsito da informação, nós vamos perder negócios. O Tomé - o terceiro idealizador 

do Vale - tem grande mérito nisso porque é um empreendedor de carteirinha e é um 

cara que estuda os sistemas, ele falou assim: ‘olha gente, existe um negócio que são 

os ecossistemas de empreendedorismo’ [...] eu acho que as pessoas estavam isoladas 

por não enxergarem que isso era possível. Então surgiram coisas muito interessantes. 

Tem empresa aqui em Piracicaba que fazia parcerias a quilômetros de distância daqui. 

E em um dos eventos nossos, eles descobriram um cara que estava do lado... Ele não 

sabia que o cara estava ali, e o cara fazia a mesma coisa. 

 

MONDIN, M., 2016 

 

Eu acho que a Academia Brasileira cresceu muito nos últimos vinte anos em 

qualidade... Porém, há um distanciamento das demandas de mercado. É bom e é 

ruim... É bom porque você garante a liberdade intelectual que o acadêmico precisa ter 

para poder fazer a coisa andar mais rápido... Porém, você fica muito distante da 

realidade, que aí é a perda. Porque aí falta exatamente o ponto que eu gosto de 

trabalhar, que eu estou apreendendo a trabalhar, que é o que? Pegar esse conhecimento 

científico e transformar em tecnologia. Isso nós não aprendemos. 

 

MONDIN, M., 2016 

 

 Observando o caso do Vale do Piracicaba à luz da revisão teórica brevemente trabalhada 

neste artigo, é possível afirmar que o seu desenvolvimento alicerçou-se em incentivos à 

realização de ações coordenadas. A descrição do caso e a análise das entrevistas possibilitam 

afirmar a clareza de que o esforço despendido é menor do que os resultados possíveis de se 

alcançar, o que parece ser a grande motivação dos participantes. Soma-se a isso a ideia da 

criação de coalizão para a demanda do desenvolvimento de tecnologias para o setor da 

agropecuária, além da legitimidade atribuída às agências que estão encabeçando a iniciativa. 

 Da mesma forma, a experiência parece apontar para a ausência dos constrangimentos à 

cooperação. Barreiras econômicas de orçamento e escassez de recursos para a realização das 

atividades não são citadas; pelo contrário, há o engajamento e colaboração dos partícipes.  

 Outro fator importante a ser considerado é que, como fortemente relatado pelos 

entrevistados e observado no site da iniciativa e nos meios de comunicação que a reportaram, 

a visão de que o Vale é da sociedade para a sociedade e que as possibilidades de ganhos são 

funcionais e coletivas, faz com que diminuam possíveis barreiras ideológicas para aceitação da 

proposta.  
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 Diante do acima discutido e ainda, considerando que as ações desenvolvidas pelo Vale 

são simples – no aspecto de sua viabilidade – faz dele um caso a ser observado diante dos atuais 

constrangimentos enfrentados pelo Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária - SNPA.   O 

desenvolvimento de um fluxo de informações por meio do mapa tecnológico parece ser uma 

estratégia preponderante para que agendas de cooperação regionais, setoriais e também 

nacionais sejam construídas, inclusive com a otimização de recursos humanos e financeiros.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Na introdução deste trabalho foi observada, segundo Buainain e Garcia (2015), a 

importância do setor agrícola para reverter e amortecer crises econômicas da indústria. 

Ademais, estão vinculadas ao setor não apenas o desenvolvimento econômico, mas a geração 

de emprego e renda, e a contribuição na redução da pobreza, da insegurança alimentar e da 

redução de desigualdades regionais.  

 Estes propósitos ganham validade ao olhar para a iniciativa do Vale do Piracicaba. Em 

um trecho da entrevista realizada com Mateus Mondin, foi citado por ele, o contexto social da 

proposta: 

O Vale do Piracicaba é um movimento não-governamental, orgânico, para o 

desenvolvimento de uma  Agricultura High-Tec altamente sustentável, que surge da 

sociedade para a sociedade, com o intuito da promoção do desenvolvimento social 

através de uma rede positiva, de agentes de tecnologia, da inovação tecnológica e 

outros agentes, fortalecendo ou aumentando o poder de se lançar oportunidades para 

construir um futuro com segurança alimentar e sustentabilidade ambiental, 

beneficiando e incluindo todas as classes sociais e melhorando a qualidade de vida e 

reduzindo a pobreza [...] esse é o contexto social do Vale do Piracicaba.  

 

MONDIN, M., 2016 

É pertinente também a grande articulação entre diferentes atores, e como afirmaram 

Mendes, Buainain e Fasiaben (2015): 

[...] para que a inovação seja efetiva, isto é, para que haja uso produtivo e social dos 

resultados de pesquisa, é preciso que uma pluralidade de instituições – tais como de 

pesquisa, ensino, extensão rural, assistência técnica, fomento, governo, empresas 

privadas, agentes responsáveis pela produção, comercialização e distribuição – 

participem do processo inovativo. Trata-se de um pressuposto do modelo interativo 

de inovação, que preconiza o envolvimento e integração de agentes, públicos e 

privados, no processo de inovação. (MENDES, BUAINAIN, FASIABEN, 2015, p. 

181). 

 

 Retomando a pergunta de pesquisa deste artigo e seus objetivos, verificou-se, ao longo 

do estudo de caso, que é possível criar um arranjo cooperativo nas áreas de ciência, tecnologia 
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e inovação agropecuária, por meio da valorização e mobilização de diferentes atores, prevendo 

agendas colaborativas, e buscando resultados positivos, tanto econômicos como sociais. Para 

tanto, como já observado no desenvolvimento deste artigo, os principais aspectos levantados 

nas entrevistas que contribuem para tal articulação e para uma maior sinergia entre os atores, 

são:  

 Uma estratégia de marketing que destaque as potencialidades do setor, valorizando e 

mobilizando a participação dos atores; 

 O desenvolvimento de uma coordenação colaborativa compartilhada, em que a 

liderança pode ser exercida por mais de um dos atores. Observou-se, no caso estudado, 

uma forte articulação e pró-atividade dos idealizadores, assim como, a discussão sobre 

a liderança da universidade neste processo; 

 A forte percepção de que os ganhos possíveis são maiores do que os investimentos 

realizados. Neste sentido, a sistematização de informações por meio do mapa 

tecnológico, que aglomerou os diferentes atores em uma plataforma simples, e 

possibilitou visualizar economias no processo de produção e logística, foi uma 

importante estratégia para fomentar esta percepção;  

 A percepção de que os ganhos são para todos;  

 E, por fim, o engajamento das pessoas para que as ações se concretizem.  

 Todos estes aspectos fazem do caso do Vale do Piracicaba uma importante ação a ser 

estudada. 
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