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Este trabalho teve início em março de 2020, através da inserção da acadêmica Pâmela 

Susani Andrade Ferreira como bolsista de extensão no Núcleo de Inovações Sociais na Esfera 

Pública - NISP, no projeto de pesquisa do Observatório de Inovação Social de Florianópolis -  

OBISF, coordenado pela professora Carolina Andion, orientadora da bolsista. No NISP, 

inicialmente, a acadêmica, de agosto a dezembro de 2019, atuou trabalhando na organização de 

eventos, na comunicação e auxiliando na divulgação das ações promovida por meio das mídias 

sociais, o que culminou na sua participação na revisão e narrativa do vídeo institucional do 

OBISF. Tendo como base o estudo realizado por Andion, Alperstedt e Graeff (2020), sobre os 

ecossistemas de inovação social, a sustentabilidade e experimentação democrática nas cidades, a 

pesquisa, fonte desta análise, tem como finalidade, a identificação da rede de suporte do 

Ecossistema de Inovação Social (EIS) de Florianópolis. O estudo dá continuidade ao trabalho 

realizado no NISP. Considerando os fundamentos sobre inovação social, (ANDION; SERVA, 

2004; ANDRÉ; ABREU, 2006; BIGNETTI, 2011), investimento social privado (NOGUEIRA; 

SCHOMMER, 2009; ANDION, 2015) e a abordagem teórico-metodológica de Andion, 

Alperstedt e Graeff (2020), buscou-se a compreensão, as formas, e as características da atuação 

dos agentes de suporte à inovação social (IS) que compõem a rede de EIS de Florianópolis. A 

pesquisa tem característica descritiva, qualitativa, uma vez que, os pesquisadores incluíram, de 

forma on-line, na Plataforma do OBISF, as informações sobre os atores de suporte mapeados, 

tendo como base os dados secundários. Buscando fontes para a pesquisa, efetuou-se uma análise 

prévia com base nos campos de informações dos formulários destes atores de suporte cadastrados 

no Observatório. A ação tinha como finalidade, apresentar um panorama aprofundado sobre a 

atuação destes atores de suporte e seus respectivos espaços de apoio às iniciativas de IS. De maio 

de 2020 a março de 2021, foram inseridos mais 156 atores de suporte na plataforma do OBISF, 

totalizando 436 que foram considerados para análise. Foram entrevistados representantes de  

organizações selecionadas como representativos no suporte a IS. Como resultados, obteve-se 

novas informações quanto a sua forma de atuação; origem; localização e público alvo dos atores 

de suporte, até agora cadastrados, possibilitando compreender melhor a rede de apoio que atua na 

promoção e na sustentabilidade das iniciativas de inovação social em Florianópolis. 
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