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A criação do Observatório da Inovação Social de Florianópolis (OBISF), por meio da parceria de 

pesquisa entre o Núcleo de Inovação Social na Esfera Pública e o Grupo de Pesquisa Strategos, 

referente à pesquisa “Transformações no campo da gestão: inovação social, empreendedorismo 

social, negócios sociais e educação para a sustentabilidade”, demandou, em um primeiro 

momento, o mapeamento das iniciativas de inovação social e dos atores de suporte à inovação 

social na cidade de Florianópolis. A inovação social é compreendida como uma transformação 

resultante do engajamento de diferentes atores, sejam esses públicos, privados ou da sociedade 

civil organizada, na solução de problemas públicos (ANDION et al, 2017), provocando uma 

dinâmica de mudança social a partir desse engajamento.  Para alcançar com êxito o propósito 

estabelecido, foram desenvolvidos dois questionários, sendo um deles direcionado às iniciativas 

de Inovação Social e outro aplicado em organizações de suporte à inovação social. Entre as 

iniciativas mapeadas, coube a mim explorar de forma mais sistemática a Cooperativa Social de 

Pais, Amigos e Portadores de Deficiência – Coepad, uma entre duas existentes no país e a 

primeira Cooperativa Social de Portadores de Deficiência Intelectual constituída no Brasil a qual 

também tive a oportunidade de visitar e observar. A Cooperativa Social de Pais, Amigos e 

Portadores de Deficiência – Coepad foi fundada em 1998 com intuito de proporcionar às pessoas 

com deficiência intelectual oportunidade de trabalho e capacitação. Constituída por 42 (quarenta 

e dois) cooperados, sendo todos Portadores de Deficiência, maiores de 18 (dezoito anos) e com 

remuneração mensal; por uma equipe de voluntários e por um grupo de diretores, atua 

concomitantemente na defesa de direitos das pessoas com deficiência, a partir da geração de 

trabalho e renda, e na causa do meio ambiente. Seu público alvo é, portanto, os portadores de 

necessidades especiais e suas famílias e a solução desenvolvida envolve um grupo de indivíduos 

que organizam e dirigem um conjunto de pessoas com deficiência intelectual em um determinado 

espaço físico, buscando sua manutenção e sustentabilidade por meio da venda de produtos 

artesanais e de parcerias com pessoas físicas e jurídicas. A causa do meio ambiente é alcançada a 

partir de maquinários específicos que transformam resíduo sólido em papel artesanal. Assim, 

cada oficina realizada possui os procedimentos específicos para produzir os produtos artesanais. 

Os dados levantados sobre a iniciativa citada podem ser localizados no site do Observatório de 

Inovação Social de Florianópolis – SC, onde todas as demais iniciativas e também organizações 

de suporte estão sendo mapeadas e observadas e, posteriormente, acompanhadas. O acesso ao 

observatório é livre e as organizações mapeadas poderão atualizá-los ou alterá-los sempre que 

necessário. O site estará disponível para acesso a partir do segundo semestre de 2017.  
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