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O presente trabalho se insere em um projeto de pesquisa mais amplo que vem sendo desenvolvido em 

conjunto pelo Grupo de Pesquisa Strategos e pelo Núcleo de Inovações Sociais na Esfera Pública (NISP) 

da ESAG/UDESC, coordenados respectivamente pelas professoras Graziela Dias Alperstedt, orientadora 

desse trabalho, e pela professora Maria Carolina Martinez Andion. A partir de uma plataforma de 

pesquisa denominada Observatório de Inovação Social de Florianópolis (www.observafloripa.com.br), 

desenvolvida pelos grupos de pesquisa, foi possível materializar uma cartografia do Ecossistema de 

Inovação Social (EIS) de Florianópolis, que reúne atores de suporte e iniciativas que promovem inovação 

social na cidade. Durante o processo de pesquisa, além da coleta de dados que será descrita adiante, foram 

discutidos textos de autores na área de inovação social, ecossistema de inovação social e sociologia 

pragmática francesa, essa última como base teórica e epistemológica da pesquisa. Dessa forma, a pesquisa 

busca o entendimento de como os atores atuam integrando o Ecossistema de Inovação Social da cidade, 

tanto como suporte ou como iniciativas de inovação social, identificando, interpretando, se mobilizando e  

reagindo aos diferentes problemas públicos da cidade, ao mesmo tempo em que co-produzem inovações 

sociais (CEFAÏ; TERZI, 2012; ANDION et al, 2017). Nesse sentido, entende-se que inovações sociais são 

formas de ação pública situada, que emergem de associações (LATOUR, 2012) entre diversos atores, seja 

da sociedade civil, do governo ou das empresas e que são vetores para a busca de novos “mundos 

possíveis” (DEWEY, 1927). O Observatório é justamente uma estratégia de pesquisa, uma plataforma 

colaborativa onde é possível identificar esses atores que compõem o ecossistema de inovação social da 

cidade, os quais são georeferenciados originando uma rede de atores e suas relações. No Observatório é 

possível localizar informações diversas sobre esses atores, incluindo seu papel no ecossistema de Inovação 

Social, a causa sobre a qual atua, sua localização, público alvo, parceiros, entre outras informações 

relevantes. No nível micro, portanto, estão relacionadas as experiências de inovação social, a partir das 

iniciativas estudadas. Essas iniciativas de inovação social possuem três status: mapeadas, observadas e 

acompanhadas. A elevação do status tem relação com o nível de informação obtida a partir das iniciativas. 

Além do nível individual e do nível do ecossistema, o Observatório apresenta dados sobre o 

macrossistema institucional, incluindo as leis, políticas públicas relacionadas à inovação social, além de 

apresentar os principais problemas públicos da cidade. Para colocar em prática todas essas informações, é 

necessário um trabalho colaborativo de coleta e tratamento de dados. A coleta de informações dos atores 

de suporte e das iniciativas mapeadas e observadas é realizada mediante um instrumento de coleta de 

dados desenvolvido pelo grupo de pesquisa. Tal coleta se dá pelos próprios atores e pelos pesquisadores, 

via dados secundários, disponíveis nos sites das organizações, telefone, ou presencialmente, por meio de 

entrevistas. O trabalho desenvolvido por mim e orientado pela professora Graziela envolveu 65 

organizações de suporte mapeadas, cujas informações foram complementadas e/ou aprofundadas. Nas 

revisões, geralmente eram acrescentados dados incompletos, os quais eram complementados, tais como 

data fundação da organização, endereço, telefone, principais atividades desenvolvidas e público alvo a ser 

atingido. Dessas organizações de Suporte, como Financiadores foram pesquisados: Agência de Fomento 

de Santa Catarina S.A, Angeloni/Troco da Bondade, Assembleia Legislativa de Santa Catarina, 
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Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, Banco Nacional do Desenvolvimento, Biosegure, 

BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Cassol, Central Geral do Dízimo, Clínica 

Imagem, Clube de Lojistas, Construtora Zita, Eletrosul, ENGIE, Ericsson, Forte Supermercados, 

Fundação Banco do Brasil e Fundação Boticário (19). Entre as organizações que atuam como suporte de 

Articulação como atividade principal foram pesquisadas: Associação Catarinense de Empresas de 

Tecnologia, Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, Centro Economia Verde, Conselho 

Municipal da Saúde, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Educação, 

Conselho Municipal de Políticas Culturais de Florianópolis, Conselho Municipal de Segurança Alimentar 

e Nutricional, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência, Dazideia, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Festival Social Good 

Brasil, FloripAmanhã, Fórum de Políticas Públicas de Florianópolis e Fundação Cultural de Florianópolis 

Franklin Cascaes (18). Como suportes de Apoio Técnico foram pesquisados: Base Aérea de Florianópolis, 

Centro de Integração Empresa-Escola, Clear Inovação, Connectuse, Data Science Brigade, Empresa Ação 

Júnior, Enefer, Escola de Gestão Pública Municipal e Escoteiros do Brasil (9). Organizações que atuam 

com atividades de suporte como Espaço de diálogo foram coletados dados nas seguintes: Casa da Mulher 

Catarina, Centro Sapiens, Federação das Apaes do Estado de Santa Catarina e Festival Hub Escola (4). As 

organizações que apareceram como suporte de Promoção de Empreendedorismo estudadas são: Aiesec, 

Enactus Esag e Fitzz (3). Entre as Aceleradoras estão: Artemisia e Darwin Starter (2). Como Incubadoras 

foram levantados dados sobre: Centro Empresarial Para Laboração de Tecnologias Avançadas e Centro 

Regional de Inovação e Empreendedorismo (Incubadora CRIE) (2). Entre os Centros de Pesquisa e 

Extensão estão Universidade  Estácio de Sá e Fundação CERTI (2). Ainda como Formadores foram 

levantados dados sobre a Fundação Catarinense de Assistência Social (1) e, por fim, como suportes 

desativados identificou-se: Alesio Passos, ArtStamp Camisetas e Uniformes, Cohoo, El Tracker (4). Além 

dos dados levantados sobre essas organizações de suporte mapeadas, foram coletados dados sobre uma 

iniciativa de Inovação Social denominada Baobá Construções Sustentáveis, uma empresa com missão 

social na área de construções sustentáveis. Foram confirmadas algumas informações incompletas e 

relevantes e complementados outros dados referentes ao público alvo beneficiado pela iniciativa, sua 

incidência na esfera pública, além de buscar maiores informações sobre os problemas públicos que a 

organização busca resolver e as soluções que respondem a esses problemas citados. Por fim, levantou-se 

as tecnologias e as metodologias utilizadas pela organização para a consecução de sua missão, além de 

seus parceiros e financiadores. 
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