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A

s ações de Transferência de Tecnologia no IAC ocorrem a partir
do entendimento de que o progresso técnico na agricultura é norteado pela lógica de que o produtor rural
não é um receptor passivo de tecnologias. A transferência se dá a partir da
consideração de que o processo de
inovação é permeado por aprendizado
que, por sua vez, tem caráter cumulativo. Em outras palavras, a inovação
na agricultura ocorre por meio da interação entre os agentes que geram
conhecimento científico e tecnológico
e aqueles presentes do setor produtivo.
Portanto, a inovação acontece de forma
coletiva e interativa, onde o conhecimento científico e/ou tecnológico, gerado pela pesquisa, ou prático, oriundo
da vivência do produtor, circulam em
sistema complexo, onde os feedbacks
de todos os envolvidos são relevantes
para o resultado final.
Nesse contexto, o IAC e sua Diretoria-geral tem buscado intensificar as
ações de Transferência de Tecnologia,
no sentido de cumprir sua missão institucional e fomentar cada vez mais a
inovação no setor produtivo.
Adotando essa diretriz, a partir de
2014, o Boletim Informativo O Agronômico retoma a publicação de seus
exemplares com o objetivo de destacar resultados de pesquisa e ações
direcionados à promoção da Transferência de Tecnologia e da Inovação.
Os volumes 64-66 apresentam relatos de tecnologias geradas pelo IAC
e adotadas pelo setor produtivo, bem
como resultados de pesquisa com potencial de aceitação nas diversas cadeias produtivas do agronegócio.
Alguns artigos narram os sucessos
do IAC que geraram produtos, proces-

sos e serviços amplamente adotados
em diversas regiões brasileiras graças
a um laborioso planejamento de transferência de tecnologia.
O Agronômico apresenta, ainda,
a relação e uma breve descrição das
cultivares IAC registradas no Ministério da Agricultura e Abastecimento,
no período 2011-2014. Totalizando um
número de 84 cultivares.
As páginas azuis trazem entrevista com o vereador André von Zuben,
onde destacam-se informações sobre
a Comissão Permanente de Ciência e
Tecnologia (CCT) e o papel do IAC nas
discussões sobre os rumos da Ciência, Tecnologia e Inovação no município de Campinas.
Também é apresentado o Balanço Hídrico, 2012-2014, que completa
a serie histórica disponibilizada por
meio deste veículo.
O Boletim Informativo O Agronômico ao longo dos seus 74 anos de existência tem contribuído para difusão dos
resultados de pesquisa do IAC, tornando-se peça importante no desenvolvimento da agricultura brasileira.

Esperamos que esse novo conteúdo de O Agronômico, considerado como uma ferramenta de
Transferência de Tecnologia, seja
do agrado dos leitores e propicie
o fomento à Inovação.
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