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AGROINOVAÇÃO SC

Criando uma cultura de
inovação

NESTA EDIÇÃO

Inovação: superação de desafios e maior visibilidade do Agro no
cenário nacional e internacional.

INOVAÇÃO

O agroneg ó cio catarinense está com os olhos voltados para
o futuro. A Secretaria de Estado da Agricultura,
da Pesca e do Desenvolvimento Rural e suas empresas
vinculadas - Epagri, Cidasc e Ceasa - lançaram o Programa
Agroinovação SC para estimular iniciativas inovadoras e
aprimorar as pol í ticas p ú blicas voltadas para o setor
produtivo.

EIXOS DE ATUAÇÃO

O novo Programa contempla diversas aç õ es, entre elas
o mapeamento do setor de inovação, capacitação e
melhoria da conexão entre startups e setor produtivo.

QUEM ESTÁ ENVOLVIDO

A intenção é incorporar iniciativas inovadoras nas pol í ticas
p ú blicas, atividades de fomento, pesquisa, extensão rural,
comercialização e defesa agropecuária de Santa Catarina.
O Programa Agroinovação SC será desenvolvido com o apoio
do VIA Estação Conhecimento, grupo de pesquisa ligado à
Universidade Federal de Santa Catarina.

PROGRAMA
AGROINOVAÇÃO SC

AÇÕES
COMO PARTICIPAR
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A Secretaria da
Agricultura , Epagri,
Cidasc e Ceasa
passarão por uma
mudança de
diretrizes, focando
no futuro da
PHOTO BY MARTIN R. SMITH

Inovação
Ao falarmos em inovação, é comum relacionarmos
automaticamente o tema à tecnologia, contudo, inovar
está atrelado a mudanças que facilitam e aceleram os
processos produtivos, não necessariamente a aquisição
de novos aparatos tecnol ó gicos. Na prática, isso
significa que o ato de inovar pode ser uma simples
mudança na rotina de trabalho, mas que afeta
com impacto os resultados finais.

Programa Agroinovação SC
Pensando nessa melhora, a Secretaria da Agricultura e
suas empresas vinculadas (CIDASC, EPAGRI E CEASA)
fizeram uma parceria com a Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC) para potencializar as condiç õ es
de trabalho do servidor p ú blico, do agricultor, do
produtor rural e sua cadeia de valor. O Programa
Agroinovação SC veio para aumentar a competitividade
de Santa Catarina. Com aç õ es voltadas à inovação,
visa propiciar o aprimoramento das pol í ticas p ú blicas
do setor e inserir a pasta agro na articulação
do ecossistema de inovação do Estado.

agropecuária.
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Eixos de atuação
Para sua execução, o programa foi dividido em três eixos:

1) Conexão externa para a orquestração
do ecossistema agro

Realização de diagn ó sticos do setor de
inovação voltado às atividades agropecuárias
(ecossistema de inovação agro), por meio de
mapeamentos, diagn ó sticos e ativação do
ecossistema, identificando necessidades e
oportunidades para o agroneg ó cio;

2) Infraestrutura para a inovação

Desenvolvimento de metodologia para
operação do Programa de Inovação e suporte
as estrat é gias, como o Laborat ó rio de
Inovação, que busca auxiliar os servidores no
desenvolvimento de soluç õ es inovadoras. Há
tamb é m o Laborat ó rio Vivo Agro, que busca
testar soluç õ es em ambiente p ú blico (da pasta
agro) e ambiente rural junto ao produtor;

3) Mobilização interna para a inovação

Qualificação continuada dos servidores
com foco em nivelamento conceitual e
identificação de desafios reais para a
indução de soluç õ es inovadoras.
As aç õ es dentro dos tr ê s eixos de atuação
irão ocorrer de maneira simultânea ao
longo do projeto, que deve ser
incorporado às pastas e ao dia a
dia do servidor de forma permanente.

Quem está envolvido?
O projeto é desenvolvido pela Secretaria
de Estado da Agricultura, da Pesca e do
Desenvolvimento Rural e suas empresas
vinculadas, EPAGRI, CIDASC e CEASA.
A condução tem apoio da Universidade
Federal de Santa Catarina, por meio
do grupo VIA Estação Conhecimento,
vinculado ao Departamento de
Engenharia do Conhecimento. Todos
os servidores da pasta poderão
participar das aç õ es do Programa.

Ações
Dentre atividades desenvolvidas
pelo programa, estão aç õ es voltadas à
mobilização interna, como capacitaç õ es
sobre inovação e mapeamento de práticas
inovadoras realizadas pelos pr ó prios
servidores. Essas potencializam a
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incorporação de soluç õ es inovadoras no
cotidiano do serviço p ú blico, e irão agregar
conhecimento e valor às atividades do dia a
dia, tanto da área meio quanto da área fim,
visando mitigar os desafios percebidos.
O Programa prev ê ainda a estruturação de um
Laborat ó rio de Inovação, onde servidores
poderão atuar com metodologias inovadoras no
desenvolvimento de soluç õ es para o
enfrentamento dos desafios encontrados nas
rotinas de trabalho. Al é m disso, o N ú cleo de
Inovação Tecnol ó gica para Agricultura
Familiar (NITA) será retomado para funcionar
como braço tecnol ó gico e articulador da pasta
com os agentes externos ao governo.
O Laborat ó rio Vivo Agro será a porta de
entrada para que agentes externos testem
soluç õ es inovadoras e para que os
servidores experimentem, verifiquem
a efici ê ncia, aumentem o conhecimento
tecnol ó gico e definam as melhores
soluç õ es para o seu dia a dia.

As primeiras aç õ es de implantação do Programa
foram realizadas nos meses de julho a setembro
deste ano e contaram com a presença dos
secretários, presidentes, servidores t é cnicos e
administrativos dos quatro ó rgãos. O objetivo
foi identificar os principais desafios internos
enfrentados, a contribuição gerou insumos para
a preparação das pr ó ximas etapas do programa.
A partir dos resultados levantados estruturaram-se
aç õ es com grupos de trabalho que estão pensando
nas melhorias para a comunicação interna,
melhorias de integração, disseminação das
inovaç õ es já realizadas pela pasta e a qualificação
do servidor com vistas à inovação.

Como participar
O Agroinovação SC quer unir esforços
da pasta para destacá-la ainda mais no
cenário estadual, aumentando sua efici ê ncia e
produtividade.
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Para isso, o primeiro passo é a participação
interna nas aç õ es, com a divulgação de
atividades e resultados do Programa.

Para d ú vidas ou interesse em participar:

A prática prevista é o envolvimento pessoal,
inserindo o servidor como protagonista da
mudança, com a absorção da importância
da cultura voltada à inovação.

● Coordenadora do projeto pela UFSC:

Ficou curioso? A Comissão de
Inovação está a espera do seu contato para
atuar na transformação de Santa Catarina.

● Gerente de projetos: Alexandre da Conceição Neto
E-mail:conceicaoneto@agricultura.sc.gov.br;
professora Clarissa Stefani Teixeira
E-mail: clastefani@gmail.com;
Fone: (48) 99158-5552.

