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Resumo

O processo de  evolução das  tecnologias  reconduziu  o destino  dos  povos e  nações.   Será
necessário mudar os valores implícitos do atual modelo de desenvolvimento para a solução
dos problemas mundiais. Busca-se realizar uma revisão teórica para associar as tecnologias
sociais aos empreendimentos criativos, com a participação do design, em estudos de técnicas
e ferramentas que possam incentivar novos negócios. A pesquisa segue a linha sistêmica, onde
elementos diferentes podem estar associados ao tema principal. A metodologia consiste em
pesquisa de Revisão Literária, nas bases do design social. Entre os resultados, verifica-se que
algumas ferramentas que podem ajudar no processo de inovação e/ou na avaliação de novas
oportunidades de negócios, em geração de novas ideias. 
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Abstract

The process of evolution of technologies has brought the destiny of peoples and nations back.
It will be necessary to change the implicit values of the current development model to solve
world problems. A theoretical review is sought to associate social technologies with creative
ventures, with the participation of design, in studies of techniques and tools that can stimulate
new  business.  The  research  follows  the  systemic  line,  where  different  elements  may  be
associated with the main theme. The methodology consists of research of Literary Review, in
the bases of social design. Among the results, it can be seen that some tools that can help in
the process of innovation and / or the evaluation of new business opportunities, in generating
new ideas.
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INTRODUÇÃO

O modelo capitalista vigente possibilita a expansão da economia e novas riquezas, mas

gera também a pobreza e a desigualdade entre os povos. Conforme Santos (2000), os sistemas

técnicos e os sistemas políticos se misturam por meio de combinações oriundas das escolhas e

conduta da sociedade. 

Ao refletir sobre as escolhas e atitudes que definem o uso dos recursos para produtos e

serviços, são atribuídas as consequências da realidade estabelecida à humanidade. Manzini

(2009) expõe que os produtos gerados ao longo da história possuem enormes vantagens de

conforto e qualidade, fato justificado pelos procedimentos de produção.  

Evidentemente,  o  processo  de  evolução  das  tecnologias  reconduziu  o  destino  dos

povos  e  nações.   Será  necessário  mudar  os  valores  implícitos  do  atual  modelo  de

desenvolvimento  para  a  solução  dos  problemas  mundiais.  Acredita-se  que  essa  mudança

poderá  ocorrer  com  a  inclusão  de  novos  valores  capazes  de  equilibrar  a  orientação  da

economia acumulativa a um direcionamento mais equilibrado, de acordo com Reis (2008).

Como tecnologia  alternativa  aos  métodos  convencionais  e  com essa  designação,  a

Tecnologia Social surgiu no Brasil no inicio dos anos 2000, conforme Dagnino (2009). Dessa

forma, surge a necessidade de uma tecnologia favorável na resolução das questões sociais.

O Instituto de Tecnologia  Social  apresenta  a definição  de Tecnologia  Social  como

sendo um “conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas

na interação com a população e apropriadas por ela, que representam soluções para inclusão

social e melhoria das condições de vida” (ITSBRASIL, 2004, p.26). 

As  aplicações  das  tecnologias  sociais  apontam possibilidades  de respostas  efetivas

para questões de diversas áreas. Costa (2013) destaca que elas estão fundamentadas em duas

proposições  importantes:  a  sustentabilidade  nas  soluções  apresentadas  e  a  participação  de

pessoas das comunidades que as desenvolvem.

O  empreendedorismo  é  essencial  nas  sociedades.  Ele  possui  uma  característica

importante  que  é  apresentar  expectativas  e  despertar  atenção  positivamente  para  novos

objetivos.  Trata-se de  saber  identificar  possibilidades  para inserir  um negócio,  com visão

lucrativa.  Por  meio  de  ações  empreendedoras  nascem  empresas  que  se  capacitam  em

modificar, em algum setor, o cenário econômico, segundo Castro (2014). 

As  experiências  adquiridas  e  habilidades  desenvolvidas  pelo  empreendedor  na

identidade  do  seu  negócio  são  as  bases  para  o  desenvolvimento  de  um empreendimento
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criativo. O empreendedor deve ter o conhecimento de suas potencialidades e limitações, sem

excluir a possibilidade de uma ideia gerar negócio de sucesso, segundo Castro (2014).

Nesse contexto, o desejo de transformar boas ideias em realidade e os atuais exemplos

de startups bem sucedidas (Facebook, Peixe Urbano, Groupon, Easy Taxi, entre outras), têm

inspirado empreendedores a iniciarem seus projetos de geração de renda e satisfação pessoal.

A Associação Brasileira  de Startups  (2015) conceitua  startup como uma empresa  de base

tecnológica,  desenvolvendo  um modelo  de  negócio  repetível  e  escalável,  com elementos

inovadores, em condições de extrema incerteza (SACRAMENTO & COSTA, 2016).

Uma das  ferramentas  utilizadas  em desenvolvimento  de projetos é  a  Canvas.  Para

Blank e Dorf (2012) o modelo de negócios desenvolvido por Alexander e Osterwalder (2010)

é  o  que  mais  adequado  aos  conceitos  e  necessidades  da  metodologia  Lean  startup.

Desenvolvido de maneira  simplificada e intuitiva,  o  Business Model  Canvas permite  uma

visão enxuta do negócio demonstrada em uma única página, sem que sejam deixados de lado,

os distintos aspectos de uma empresa. A figura 1 demonstra como se apresentam cada um dos

blocos que compõem o Canvas do modelo de negócios.

Figura 1: Modelo Canvas

Fonte: SACRAMENTO & COSTA (2016)
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Uma das maiores contribuições que se pode oferecer aos empreendimentos criativos é

catalisar o desenvolvimento de redes de clusters4 criativos. Estes se diferenciam da concepção

tradicional de clusters, ao incorporar não apenas empresas que gravitam ao redor e interagem

com  pólos  tecnológicos  e  centros  de  conhecimento,  mas  também  instituições  sem  fins

lucrativos,  espaços  culturais,  uso  misto  (residencial,  comercial  e  de  lazer)  e  diversidade

cultural, de modo a nutrir a criatividade dos empreendedores criativos, conforme Reis (2008). 

Quanto à participação do design nesse percurso, destaca-se que uma de suas funções é

buscar soluções para servir ao ser humano. O design deve estar envolvido no processo, desde

a concepção e inserção do produto/serviço para o consumidor/usuário, principalmente no que

concerne e planejamento e organização geral, em configuração especial (HAUG, 1997).

Os  conceitos  de  inovação  e  empreendedorismo  se  popularizam  e  oferecem

oportunidades para novos modelos de geração de renda.  “Segundo o Global Entrepreneurship

Monitor (2013), no Brasil cerca de 40 milhões de pessoas estão empreendendo, o que colocou

o país na quarta posição do ranking mundial em número absoluto de empreendedores, atrás da

China, Índia e Nigéria" (SACRAMENTO; COSTA, 2016, p.66).

OBJETIVO

Busca-se  realizar  uma  revisão  teórica  para  associar  as  tecnologias  sociais  aos

empreendimentos  criativos,  com  a  participação  do  design,  em  estudos  de  técnicas  e

ferramentas que possam incentivar novos negócios.

METODOLOGIA

A metodologia  consiste  em pesquisa  de  Revisão  de Literatura  (RL),  nas  bases  do

design  social.  Existem  ferramentas que  podem  ajudar  no  processo  de  inovação  e/ou  na

avaliação de novas oportunidades de negócios; passando pela geração de novas ideias, depois

pela validação delas. Sob o método de RL, relata-se que os conteúdos “teriam potência para

sintetizar achados provenientes de pesquisa que utiliza métodos combinados no mesmo estudo

ou para sintetizar achados de diferentes pesquisas sobre uma mesma temática, que utilizam

métodos  quantitativos  ou  qualitativos  separadamente”  (WHITTEMORE;  KNAFL,  2005,

p.46).

4 Clusters  são grupos de empresas  e instituições  relacionadas  pertencentes  ao mesmo setor ou segmento de
mercado que estão geograficamente próximos e colaboram para serem mais competitivos (PEREGO, 2002).
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RESULTADOS: REVISÃO DOS CONTEÚDOS

De acordo com Maciel & Fernandes (2011) as tecnologias sociais têm emergido no

cenário brasileiro como um movimento de "baixo para cima", caracterizado pela capacidade

criativa e organizativa de determinados segmentos  da sociedade,  que adaptam alternativas

para suprir as suas necessidades ou demandas locais. A maioria delas espera que os métodos e

técnicas possam se constituir em políticas públicas, obtendo um reconhecimento crescente no

que se refere à sua capacidade de promover um novo modelo de produção da ciência e da

aplicação da tecnologia em prol do desenvolvimento social. 

Os  conceitos  do  pensamento  sistêmico,  no  decorrer  dos  tempos,  passaram  a  ser

utilizados  no  mundo  científico,  na  mesma  proporção  das  mudanças  de  paradigmas.  “O

biólogo Ludwig Von Bertalanffy, na década de 20, aliou-se a um grupo de cientistas em Viena,

que inovaram os métodos tradicionais da física, expandindo para a visão holística”. Os relatos

de  Bertalanffy  foram  resgatados  e  publicados  posteriormente.  A condução  de  estudo  de

natureza sistêmica  propõe novas conexões,  busca relações  de sustentabilidade  e economia

distribuída (MOURÃO, 2011, p. 22).

Amílcar  Herrera foi  um dos primeiros  pensadores  a  apontar, para o fato de que a

resolução  da  desigualdade  em  países  periféricos  é  estabelecida  no  desenvolvimento  de

tecnologias  mais  favoráveis  às  realidades  locais.  Para  tal,  seria  necessário  formular  um

método próprio de pesquisa e desenvolvimento de ciência e tecnologia, de modo a possibilitar

a emergência de um “conjunto de pressupostos ou paradigmas gerados endogenamente que

possam servir como marco básico para desenvolver tecnologias destinadas às suas próprias

necessidades e aspirações” (HERRERA, 1970, p.36).

A  Tecnologia  social  deve  ser  apropriada  pela  sociedade.  O  termo  tecnologia

apropriada, segundo Goldemberg (1978) pode ser definido como processo de estabelecimento

dos efeitos sociais e ambientais de uma tecnologia proposta antes que ela seja desenvolvida, e

a tentativa  de incorporar  elementos  benéficos,  nas  várias  fases  de seu desenvolvimento  e

utilização. 

Conforme  Rodrigues  e  Barbieri  (2008,  p.1071),  “uma  grande  contribuição  do

movimento ciência, tecnologia e sociedade (CTS) mostra que o conhecimento é socialmente

construído  e,  portanto,  dependente  de  fatores  valorativos  de  natureza  econômica,  social,

política e cultural”.
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Conforme Judice e Cozzi (2012) o empreendedorismo, como área de estudo derivada

da  teoria  da  administração,  encontra-se  em  fase  ainda  pré-paradigmática,  sendo  pouco

conhecido em todas as suas características e aspectos mais relevantes. Em geral, as teorias

sobre o empreendedor tendem em características de personalidade ou traços ou mesmo de

qualidades inatas, quando, de fato, esta é apenas uma das perspectivas que cercam a questão.

Outra abordagem comum é a de associar empreendedores com a abertura de um novo negócio

qualquer o que constitui uma visão bastante limitada do tema.

Contextualiza-se  inovação  como  principal  fator  de  competitividade  e  esta

característica  deve  ser  constante.  Ocorre  por  meio  da  sistematização  de  iniciativas,  por

vinculação entre estratégias de negócio e oportunidades. “A inovação é a invenção que deu

certo,  quer  dizer,  aquela  que foi  produzida e  aceita  no mercado,  vendeu,  e,  portanto,  fez

diferença influenciou ou facilitou a vida de alguém e gerou riqueza” (ENGLER, 2009, p.66).

O  Design  Social  é  um  aprimoramento  do  processo  de  inovação  utilizando-se  as

ferramentas interdisciplinares de Design Social: 

Design Social é aquele Design que engrandece o bem, onde o bom Design é
usado para um grande propósito. A rede crê que a real  beleza do Design
implica  no seu potencial  de  melhorar  a vida.  A prática  do Design Social
considera  estas  decisões  de  grande  valor,  entendendo que  cada  passo  no
processo de Design é uma escolha que se perpetua em nossa comunidade, no
mundo  e  na  vida  cotidiana.  Estas  escolhas  são  os  resultados  de  ideias
construídas, largas discussões e, mais importante, o desejo de se fazer o bem.
Design Social é Design para todos nós (Design21 Social Design Network)

Os estudos da pesquisa se realizam no âmbito do design, com a participação de profissionais

deste segmento. Neste estudo a função principal do design é atender às necessidades para a

inclusão social. Segundo a Design21 Social Design Network, rede de design social filiada a

UNESCO, esta função é compartilhada e adaptada conforme o público alvo.

NOVAS POSSIBILIDADES 

Os princípios que norteiam a Economia criativa estão fundamentados na cultura, como

material prima ou sementes, nos estudos de Lala Deheinzelin (futurista, pioneira da economia

criativa no Brasil); mas também fluem nas relações com a sustentabilidade, que permeia a

Economia  Compartilhada,  como infraestrutura  dos  empreendimentos;  vinculados  ao social

que promove a Economia Colaborativa, na gestão de negócios; cujos resultados em renda, ou

seja,  na  estrutura  econômica,  denominada  de  Economia  Multimoedas.  Estes  estudos,
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Fluxinomia 4D, podem ser incorporados como uma das metodologias  comuns  ao Design,

conforme figura 1.

Ao olhar iniciativas com nossa Visão 4D notamos que são sustentáveis e estão em

sintonia  com  o  momento  atual  aquelas  que  combinam  as  quatro  novas  economias

exponenciais, e que cada uma delas corresponde a uma das 4D. Sabemos também que avançar

na  Transição  de  modelo  político  e  econômico  requer  pensamento  e  ação  sistêmicos.

Compreender os fluxos e suas dinâmicas é estratégico e uma maneira simples de ter essa visão

integrada, já que na Natureza e na Sociedade tudo é fluxo (DEHEINZELIN, 2016).

Figura 2: Metodologia Fluxinomia4D

Existem ferramentas que podem ajudar no processo de inovação e/ou na avaliação de

novas  oportunidades  de  negócios;  passando  pela  geração  de  novas  ideias,  depois  pela

validação delas. O Funil de ideias, Scamper: técnica de geração de ideias, Mapa Mental Para

Empreendedores, entre outras (Endeavor Brasil, 2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Maciel  &  Fernandes  (2011)  e  Mourão  (2011)  apóiam  em  análises  sistêmicas  para

sistematizar  novas  possibilidades  empreendedoras  em  tecnologias  sociais,  nas  bases  da

sustentabilidade. Concordam que Ludwig Von Bertalanffy e sua  teoria dos sistemas geraram
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oportunidades pesquisas e organizações paralelas que contribuem umas com as outras. Em

empreendedorismo é provável que esse modelo seja o mais utilizado. 

Certamente estamos vivendo uma era muito diferente do que se pensava em soluções de

trabalho,  não  há  mais  possibilidade,  após  a  globalização,  de  termos  retorno  aos  modelos

convencionais. Conforme Herrara (1970) desde que se constatou a crescente desigualdade em

países  periféricos,  busca-se  novos  caminhos  para  a  geração  de  negócios  que  atendam as

necessidades de todos os povos.

As  tecnologias  sociais  somadas  ao  design  social  podem gerar  soluções  efetivas  para

promover  o empreendedorismo social,  atendendo também às necessidades  para a  inclusão

social.  Outra oportunidade de empreendedorismo e soluções sociais desponta pelo setor da

economia  criativa,  em  propostas  inovadoras  como  a  Metodologia  Fluxinomia4D.  Há

iniciativas em desenvolvimento e o caminho está aberto para soluções de dos problemas de

geração de renda em todo o planeta. 
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