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Um player na inovação social: o exemplo do GROUPE SOS
Quem somos nós?

Fundado há mais de 35 anos, o GROUPE SOS atua no campo para 

responder aos desafios sociais e ambientais do mundo atual. 
Reúne mais de 500 estruturas (estabelecimentos de saúde, 
associações, empresas sociais) em 9 Setores de atividade (Saúde, 

Solidariedade, Juventude, Integração profissional, Terceira idade, 
Cultura, Transição ecológica, Revitalização territorial)

Os resultados do Grupo são 100% reinvestidos para criar ou 
perpetuar inovações sociais e ambientais .
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Um player na inovação social: o exemplo do GROUPE SOS
Nossas atividades a serviço do desenvolvimento local e ambiental

Acesso à qualidade no 

atendimento para todos

Uma vida digna em um 

ambiente preservado

A Planète Urgence está empenhada 

em fortalecer a autonomia das 

populações e em contribuir para a 
proteção do meio ambiente.

Educação para a mudança 

social

PLAY International desenvolve programas 

esportivos e educacionais no centro dos quais 

o esporte é uma resposta positiva às questões 
sociais, como igualdade entre meninos e 

meninas, deficiência, diálogo interétnico, 
proteção ambiental, etc.

Apoio ao empreendedorismo social e integração econômica

O PULSE é um acelerador / estimulador de

projetos de inovação social.

O PPI (Power People Inclusion) permitiu que mais de 2 

milhões de beneficiários em todo o mundo realizassem 

iniciativas econômicas positivas por meio de programas 
de apoio ao empreendedorismo de impacto positivo. 

Tem como missão prevenir o surgimento e a persistência 
de situações de precariedade entre as populações 

excluídas dos canais tradicionais de trabalho e 

educação.

A Santé Sud é especializada na 

formação de pessoal de saúde local e 

na promoção de projetos de 
desenvolvimento na área da saúde em 

países em desenvolvimento.
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Um player na inovação social: o exemplo do GROUPE SOS
Nossos centros de negócios para expansão e transferência de inovações sociais

Consultoria para estruturação de um 

ecossistema de ESS de alto desempenho e 
implantação de projetos de impacto social

Medição de impacto no mundo 

acadêmico

O GROUPE SOS Consulting é baseado no 

conhecimento e experiência que o GROUPE 

SOS adquiriu ao longo dos últimos 35 anos. O 
GROUPE SOS Consulting lidera vários projetos 

com enfoque internacional, como o Pact for 
Impact, uma aliança global de organizações e 

estados com a mesma mentalidade que 

desejam promover a ESS como uma alavanca 
para alcançar os ODS.

O Impact Tank é um grupo de reflexão e 

ação que trabalha para influenciar a ação 

pública. Combina conhecimentos 
acadêmicos e a experiência de 

empreendedores de impacto para 
desenvolver soluções existentes em grande 

escala para uma questão específica de 

interesse geral.

Impact Campus treina alunos e profissionais 

para desenvolver habilidades essenciais em 

um mundo em transição, a fim de se 
tornarem tomadores de decisão 

conscientes de seu impacto.

Treinamento em engajamento 

social e cívico
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O programa de pesquisa sobre "ESS e inovação social na África"
Contexto e objetivos

➢ Uma iniciat iva de pesquisa liderada pela Unidade de Cooperativas (COOP) do Departamento de Negócios da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e o Programa de Financiamento Solidário

➢ Com o objet ivo de melhor compreender e apoiar as inovações sociais realizadas pelas organizações da ESS na África, e assim contribuir para o 
objet ivo de trabalho decente e desenvolvimento sustentável.

➢ Atualmente em andamento (maio de 2021-) em 5 países de estudo: África do Sul, Camarões, Marrocos, Senegal e Tunísia.

Identificar e analisar 

formas de inovação social 
na África, destacando 
setores promissores e 

cadeias de valor com alto 
potencial

1

Propor mecanismos para 

o desenvolvimento e 
apoio de SSEOs que 

promovam a inovação 

social

Identificar as alavancas e 

os obstáculos ao 
desenvolvimento da 

inovação social por parte 

das SSEOs em África, bem 
como a contribuição das 

políticas públicas para 
apoiar o seu surgimento e 

expansão

Em última análise, facilitar 

a transferência de 
conhecimento e o 

intercâmbio de boas 

práticas em termos de 
apoio à inovação social

2 3 4
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O programa de pesquisa sobre "ESS e inovação social na África"
Algumas lições transversais (resultados preliminares)

Uma diversidade de práticas de inovação social

Identificação de 4 questões 

principais

Condições favoráveis à inovação em um SSEO

Fatores facilitadores:
• Proximidade e conhecimento das comunidades locais
• Rede de SSEOs
• Uma base sólida de habilidades entre os líderes de projeto
• Algumas cláusulas específicas que facilitam o acesso a 

contratos públicos

Freios e alavancas identificados
• Dificuldades em recrutar pessoas qualificadas
• Treinamento acadêmico muito distante dos problemas de SI
• Problemas de acesso à finanças e aos mercados
• Falta de colaboração com os setores público e privado

Uma questão de 
reconhecimento , 
promoção e visibilidade
das SSEOs como atores 
plenos na inovação 

social

Aposta na estruturação e 
profissionalização das 
abordagens de inovação 
social das SSEOs através 
da introdução de 

componentes de SI nas 
ofertas de apoio

Uma questão de
observação e estudo
práticas Inovação social 
por SSEOs a longo prazo

Uma aposta de
implicação das SSEOs na 
definição de políticas 
públicas locais como 
atores de inovação 

social

• A inovação social é difusa e está presente em todos os 
setores estudados no âmbito desta iniciat iva de 
invest igação.

• Tem um potencial part icularmente significat ivo em três 
áreas de at ividade: educação e integração profissional, 

agricultura, saúde e bem-estar.
• A inovação social está frequentemente associada a um 

modelo de desenvolvimento específico e está mais 
associada ao empreendedorismo social do que as formas 
mais t radicionais de ESS.
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O programa de pesquisa sobre "ESS e inovação social na África"
Estudo de caso do Senegal: identificação dos desafios (resultados preliminares)

1 / O desafio do reconhecimento formal
• Pelas autoridades públicas:

• Uma questão definidora da ESS;

• Uma questão regulatória para a ESS;

• Uma questão de reconhecimento de estruturas de

ESS;
• Um desafio para apoiar ESS

• Por outros atores econômicos:

• Uma questão de promoção do empreendedorismo

social

• Um desafio de desenvolvimento de pesquisa

2 / O desafio do capital humano
• Um baixo nível de desenvolvimento de capital humano

• Um colapso do ativismo

• Dificuldades em atrair e reter habilidades

3 / O desafio de acessar mercados e financiamento

• Complexidade das modalidades de financiamento de

doadores

• A falta de fundos dedicados à ESS
• Dificuldades de acesso ao financiamento tradicional

• Dificuldades de acesso à infraestrutura

4 / Jogadores ágeis e dinâmicos
• Capacidades para atrair financiamento de TFPs

• Grande agilidade organizacional
• Uma cultura SI existente, mas não formalizada

• O surgimento de uma nova categoria de atores: empresas

sociais

5 / O potencial do setor informal inexplorado
• Consideração do informal como um problema e não uma

solução

• O informal como campo por excelência para inovação e

resiliência


