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A pesquisa Políticas de Fomento e Apoio à Inovação Social: Estudo Comparativo 

Brasil/Portugal, coordenada pela professora Luciana Ronconi tem como objetivo principal analisar 

comparativamente, no Brasil e em Portugal, como as dinâmicas de inovação social, adaptadas a 

diferentes contextos, podem potencializar o emprego e bem-estar e contribuir para o 

desenvolvimento sustentável do território. Especificamente pretende identificar tanto as 

experiências emblemáticas de inovação social desenvolvidas por organizações de economia social, 

quanto as diretrizes e políticas de fomento e apoio à inovação social ao nível federal, estadual e 

municipal. Com o intuito de conhecer mais sobre as áreas de inovação social e políticas públicas, 

foi feita a leitura de alguns textos de autores como Geoff Mulgan (2007), Lévesque (2016), Luísa 

Cagica Carvalho (2016) e Erik Stam (2014). 

O mapeamento do campo legal das leis municipais, estaduais e federais que envolvem 

inovação foi realizado a partir da busca nos sites oficiais que disponibilizam essas informações. O 

procedimento foi realizado no período de fevereiro de 2017 a maio de 2017 e considerou-se como 

critérios de busca a existência dos termos exatos “inovação social” e “inovação” no que se refere às 

leis. No âmbito municipal não foram localizadas leis com o termo exato “inovação social”. 

Todavia, foram localizadas 24 leis que contêm o termo “inovação”, predominantemente 

relacionado a questões orçamentárias, estrutura operacional da administração pública e questões 

operacionais. Dentre as 24 leis mapeadas, cinco leis e decretos foram destacados em termos de 

apoio à inovação no município. A Lei Complementar 596, de janeiro de 2017; a Lei 482, de janeiro 

de 2014; a Lei Complementar 432 de maio de 2012; o Decreto 10.315 de setembro de 2012 e o 

Decreto 17.097 de janeiro de 2017. Inovação na Lei Complementar nº 432, de 2012 é definida 

como o resultado da introdução de novidades ou aperfeiçoamentos no ambiente produtivo ou 

social, na forma de novos processos, bens e serviços.  

Nas leis estaduais também não foram localizadas leis com o termo exato “inovação social”. 

Entretanto, foi possível mapear 42 leis que contêm a palavra “inovação”. Em apenas seis dessas leis 

foram encontrados tópicos relevantes para essa pesquisa: a Lei Complementar 631, de abril de 

2014; a Lei 15.500, de junho de 2011; a Lei Complementar 534, de abril de 2011; a Lei Ordinária 

15.118, de janeiro de 2010; o Decreto 2372, de junho de 2009; e a Lei Complementar 381, de maio 

de 2007.  Em grande parte das referidas Leis a inovação se relaciona com aspectos tecnológicos ou 

se refere a incentivos à inovação, por parte do Estado. 

 Na esfera federal o mapeamento também não localizou o termo exato “inovação social”. Em 

relação ao termo “inovação” foi possível localizar o mesmo em 222 leis e decretos. Muitas dessas 

leis e decretos já foram revogadas, outras foram localizadas por pertencerem ao Ministério da 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/lei-complementar/2012/43/432/lei-complementar-n-432-2012-dispoe-sobre-sistemas-mecanismos-e-incentivos-a-atividade-tecnologica-e-inovativa-visando-o-desenvolvimento-sustentavel-do-municipio-de-florianopolis
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Ciência, tecnologia e Inovação sem, entretanto, referir-se a algum tipo de apoio à inovação e outros 

se referem às questões relacionadas a orçamento. Após uma análise dessas 222 Leis, foram 

identificadas 44 menções ao termo inovação sempre acoplado com o termo tecnológica, resultando 

na expressão “inovação tecnológica” e “inovação e tecnologia”.  

Para a identificação das experiências emblemáticas de inovação social desenvolvidas por 

organizações de economia social a pesquisa valeu-se das informações mapeadas para a construção 

do Observatório de Inovação Social de Florianópolis. Esse mapeamento foi realizado a partir de 

dados secundários, análise histórica e documental. O Observatório, que se encontra em fase de 

construção, é um espaço virtual que visa mostrar, articular, apoiar e acompanhar os atores que 

compõem a rede do Ecossistema de Inovação Social da cidade de Florianópolis. O Observatório se 

propõe, assim, a mapear as iniciativas que possuem atividades voltadas à solução de um 

determinado problema público do município e também os atores que dão suporte a essas iniciativas. 

Nesse contexto, identificou-se o Cepagro como uma importante organização que, dentro do 

ecossistema de inovação social de Florianópolis, foi identificado como uma organização de suporte 

que também desenvolve iniciativas de inovação social. 

O Cepagro é uma ONG referência no fortalecimento da Agroecologia por meio do 

desenvolvimento de tecnologias sociais, estabelecendo parcerias e contribuindo na criação de 

políticas públicas. Promove a Agroecologia de maneira articulada em rede em comunidades rurais e 

urbanas, garantindo assim, a incidência política.  As seguintes atividades foram realizadas junto ao 

Cepagro: realização de questionários para a coleta de informações que estarão disponibilizadas no 

Observatório; construção de um Planejamento Estratégico Colaborativo com todos os membros e 

entrevistas semi-estruturadas realizadas junto aos membros da organização. 

A partir de uma solicitação da organização foi realizado um levantamento de publicações 

(teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso) já realizadas sobre o Cepagro. O referido 

levantamento objetivou mapear os trabalhos já realizados sobre a organização, resgatando sua 

história e dando subsídios para a compreensão da relevância do Cepagro para a cidade de 

Florianópolis.  

No âmbito do NISP acontecem reuniões semanais, com a Profa. Coordenadora da pesquisa 

assim como com todos os bolsistas envolvidos com outras pesquisas. Nessas reuniões são debatidos 

os temas referentes às pesquisas, assim como são compartilhadas as atividades realizadas durante 

cada semana. Houve, ainda, participações em eventos, como o do Armário Coletivo, onde os 

bolsistas montaram o armário e participaram de palestra com a idealizadora do processo. 

A participação no grupo de pesquisa NISP – Núcleo de Pesquisa e Extensão em Inovações 

Sociais na Esfera Pública mostrou-se relevante para a introdução na pesquisa científica e permitiu 

constatar a relevância do tema da Inovação Social. Pode-se constatar que as diretrizes e políticas de 

fomento e apoio à inovação social ao nível federal, estadual e municipal podem ter um papel 

relevante para que os problemas sociais da esfera pública sejam identificados e resolvidos. 


