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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo será apresentado a contextualização dos temas escolhidos para o estudo, a 

identificação do problema que o artigo visa discutir e a metodologia utilizada para se chegar as 

conclusões. Esse estudo irá abordar os construtos de Tecnologia Social, Inovação Social, Learn 

Startup, no contexto de uma organização do terceiro setor denominada Social Good Brasil1 

O conhecimento e aprendizado são, respectivamente, recursos fundamentais na economia e 

sociedades atuais. Os contextos históricos e culturais são condições particulares, sociais e 

institucionais que fundamentam o desenvolvimento da sociedade em geral. A tecnologia tem 

colaborado de forma significativa para a sociedade, porém este artigo busca abordar a tecnologia 

não em seu sentido técnico, mas também social dentro da perspectiva da tecnologia social. 

A construção do referencial teórico deste artigo inicia com uma explanação acerca das 

pesquisas em tecnologia social no contexto latino americano e demonstra o esforço realizado pela 

iniciativa, Rede de Tecnologia Social (RTS). Apesar do histórico e dos relatos apontarem o início 

das discussões em julho de 2004, a RTS foi lançada oficialmente em 14 de abril de 2005, com o 

propósito manifesto de “promover o desenvolvimento sustentável mediante a reaplicação, em 

escala, de tecnologias sociais, estimulando sua adoção de políticas públicas” (RUTKOWSKI, 

2005, p. 200). Com isso, a Rede se propôs a ser uma rede de ação, de difusão, de articulação e de 

informação sobre tecnologias sociais em desenvolvimento no Brasil. Renato Dagnino é um dos 

principais pensadores responsáveis pelo desenvolvimento e disseminação do atual conceito 

atribuído a Tecnologia Social. Corroborando com o paradigma da TS o referencial teórico 

apresenta as reflexões acerca das Inovações Sociais, apresentando uma variedade das noções que 

hoje se estabelecem sobre a inovação social e os autores que dedicam-se ao seu estudo, como a 

abordagem de Luiz P. Bignetti que a definida como resultado do conhecimento aplicado a 

necessidades sociais através da participação e da cooperação de todos os atores envolvidos, 

gerando soluções novas e duradouras para grupos sociais, comunidades ou para a sociedade em 

geral. Por fim, para responder os questionamentos do artigo é apresentada a metodologia utilizada 

pela instituição Social Good Brasil, a Startup Enxuta desenvolvida por Eric Reis, e de que forma 

essa metodologia é trabalhada com os projetos sociais incubados pelo SGB Brasil.  

                                                 
1 A intuição Social Good Brasil será abordada com maiores detalhes no capítulo 2.4.  
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A partir desta breve contextualização, o presente artigo investiga as aproximações 

conceituais da metodologia Startup Enxuta utilizada pelo Social Good Brasil e como ela podem 

estabelecer alguma aproximação na perspectiva do que vem se estabelecendo a respeito da 

tecnologia social na América Latina. 

Na próxima etapa são abordados os construtos principais para se atingir o objetivo do 

artigo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste momento os principais construtos e autores são apresentados na seguinte ordem: 

Tecnologia Social, Inovação Social, Metodologia Startup Enxuta e a instituição do terceiro setor 

Social Good Brasil. 

 

2.1 TECNOLOGIA SOCIAL  

 

Para compreender os aspectos que envolvem o surgimento da Tecnologia Social (TS) é 

necessário um processo de reflexão e entendimento do campo de atuação da TS. Esse percurso é 

fundamental pois apresenta um posicionamento que extrapola o conceito tradicional de 

Tecnologia Convencional (TC) e faz com que a TS seja percebida como ferramenta de 

desenvolvimento da sociedade e inclusão social.  

De acordo com Renato Dagnino (2009, p. 10) o surgimento da TS ocorre no Brasil, que é 

onde a ideia de uma tecnologia alternativa à convencional tem recebido esta denominação, com a 

participação de atores preocupados com a crescente exclusão social e que compartilham a 

percepção de que é necessária uma tecnologia capaz de corresponder seus propósitos. Esses 

atores que iniciam, em 2003, a formação da Rede de Tecnologia Social (RTS). Outras iniciativas 

que surgiam no âmbito dos movimentos sociais, do Estado e das ONGs a RTS, que também 

compartilham de visões semelhantes a TS, começam em movimentos que tem como Ghandi um 

de seus pioneiros, que passa pela proposta da Tecnologia Intermediária de Schumacher (1973) e 

alcança seu auge com a Tecnologia Apropriada (TA). Estes posicionamentos são promovidos 

desde a década de 1970 através das reflexões e críticas sobre a TC.  
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Nesse sentido, o conceito teórico da TS vem se constituindo na América Latina de modo 

cada vez mais consistente, segundo Renato Dagnino (2009, p. 8) compreende-se a Tecnologia 

Social como "produtos, técnicas e/ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com 

a comunidade e que representem efetivas soluções de transformação social”. Em 2014, na 

segunda edição de seu livro Tecnologia Social: contribuições conceituais e metodológicas, 

Renato Dagnino complementa conceito de TS no sentido teórico prático colocando que a 

Tecnologia Social é:  

 

O resultado da ação de um coletivo de produtores sobre um processo de trabalho que, em 

função de um contexto socioeconômico que engendra a propriedade coletiva dos meios 

de produção, e de um acordo social que legitima o associativismo, o qual enseja no 

ambiente produtivo um controle autogestionário e uma cooperação de tipo voluntário e 

participativo, é capaz de alterar este processo no sentido de reduzir o tempo necessário à 

fabricação de um dado produto e de fazer com que a produção resultante seja dividida de 

forma estabelecida pelo coletivo (DAGNINO, 2004, p. ?). 

 

Conforme Renato Dagnino (2009, p. 10) existem duas formas de se chegar ao conceito de 

TS. Primeiro é posicionar a Tecnologia Social como negação a Tecnologia Convencional – criada 

pela grande corporação e para a grande corporação capitalista - e aos valores que ela traz 

embutidos, ou seja, a TC carrega atributos totalmente orientados a maximização do lucro das 

organizações. Dessa forma, a TS surge como uma crítica à Tecnologia Convencional (TC) e de 

uma percepção que existe a necessidade de um enfoque tecnológico para a questão denominado 

“inclusão social”. Outro pensador que corrobora com o posicionamento crítico da TS em relação 

a TC é abordagem desenvolvida por Boaventura de Sousa Santos acerca do paradigma emergente 

e dominante. Segundo Santos (2008, p. 9) existe uma crise do paradigma dominante (definido 

como o modelo de racionalidade que preside à ciência moderna) ao demonstrar nuanças que 

contribuem para se pensar um novo paradigma, o qual é denominada como paradigma emergente 

(definido por sinais emitidos pelo próprio decorrer da evolução da ciência sociais).  

Boaventura Santos (2008, p. 9) expressa que: 

  

A crise do paradigma dominante e identifico os traços principais o que designo como 

paradigma emergente, em que atribuo as ciências sociais anti-positivistas uma nova 

centralidade, e defendo que a ciência, em geral, depois de ter rompido com o senso 

comum, deve transformar-se num novo e mais esclarecido senso comum (SANTOS, 

2008, p. 9). 
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Este pensamento de Boaventura é desenvolvido a partir de matrizes conceituas que 

estabelecem um mapeamento teórico trabalhados entre o século XVIII e os primeiros vinte anos 

do século XX que vão de Adam Smith e Ricardo a Lavoisier e Darwin, de Marx e Durkheim a 

Max Weber e Pareto, de Humboldt e Planck a Poincare e Einstein. Ainda que o presente artigo 

não tenha a pretensão de se aprofundar na vasta colaboração dos nomes citados acima, entende-se 

como importante para o entendimento dos paradigmas.  

O paradigma dominante constitui-se a partir da revolução científica do século XVI e 

baseia-se no domínio da ciências naturais. O rigor cientifico afere-se pelo rigor das medições e 

consequentemente o que não é quantificado é cientificamente irrelevante, logo conhecer significa 

dividir e classificar para depois determinar relações sistêmicas entre o que se separou. Este tipo 

de conhecimento, paradigma dominante, encaixa-se em um padrão utilitário e funcionalista 

reconhecido menos pela capacidade crítica de compreender profundamente o real do que pela 

capacidade de o dominar e transformar. Este paradigma aproxima-se das reflexões sobre a 

Tecnologia Convencional, onde ambos deixam bem claro o domínio da ciências naturais.  Renato 

Dagnino (2014, p. 10) compreende que a TC maximiza a produtividade em função do maior 

desempenho, logo a relação com a mão de obra humana é totalmente enviesado para a 

produtividade o que tendência a cada vez mais as empresas a priorizarem os investimentos em 

inovações tecnológicas visando uma escala de produção crescente. Essa consequência utilitarista 

do paradigma dominante se dá justamente pelo indicador de produtividade que correntemente se 

utiliza é tendencioso ao desempenho, logo não é um indicador neutro.  

Já em relação ao paradigma emergente, existe uma linha diferente de pensamento. De 

acordo com Santos (2008, p. 60) a revolução cientifica que ocorre numa sociedade 

revolucionada pela ciência, tende a desenvolver um pensamento não apenas cientifico, mas 

também um paradigma social (o paradigma de uma vida decente). No paradigma emergente o 

conhecimento é total e local, constitui-se em temas que certas vezes são adaptados por grupos 

sociais locais, sejam eles reconstituir a história de um lugar, construir tecnologias adequadas as 

necessidades locais, erradicar uma doença, etc., etc. Ao contrário do paradigma dominante, o 

conhecimento avança a medida que as necessidades se ampliam em novas e mais variadas 

direções. Para Santos (2008, p. 77) a ciência do paradigma emergente, incentiva os conceitos e as 

teorias desenvolvidos localmente a migrar para outros lugares cognitivos, de maneira a poderem 

ser utilizados fora do seu contexto de origem. O paradigma emergente corrobora com a 
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construção conceitual da Tecnologia Social, evidenciando seus pontos de aproximação e modo de 

pensar. Segundo Dagnino (2009, p. 19) a TS estaria mais interligado à realidade das sociedades 

locais, de modo que pudesse gerar respostas mais apropriadas aos problemas postos em um 

determinado contexto social através de um conjunto de características como: 1) ser adaptada a 

pequenos produtores e consumidores de baixo poder econômico; 2) não promover o tipo de 

controle capitalista, segmentar, hierarquizar e dominar os trabalhadores; 3) ser orientada para a 

satisfação das necessidades humanas; 4) incentivar o potencial e a criatividade do produtor direto 

e dos usuários; 5) ser capaz de viabilizar economicamente empreendimentos como cooperativas 

populares, assentamentos de reforma agrária, a agricultura familiar e pequenas empresa. Em 

resumo, o pensamento crítico do paradigma emergente encontra um conjunto de ferramentas 

propostos no conceito da TS para se pensar as respostas mais adequadas aos problemas 

enfrentados pelos grupos sociais. 

A segunda forma de chegar ao conceito de TS é apoiar-se ao movimento de Tecnologia 

Apropriada (TA) e a agrupar ao pensamento construído nos últimos 30 anos por teóricos latino-

americanos que destinaram seus esforços a pensar no conceito de TS utilizado hoje em dia. 

De acordo com Renato Dagnino (2009, p. 10) entende-se por tecnologia convencional a 

seguinte definição:  

 
“A tecnologia convencional pode ser definida a partir de um conjunto de características 

(relativas a seus efeitos sobre o trabalho, à sua escala de produção ótima, aos seus efeitos 

sobre o meio-ambiente, às características dos insumos utilizados na produção, ao ritmo 

da produção, ao tipo de controle exercido sobre os trabalhadores, etc.) que a distingue da 

tecnologia social (DAGNINO, 2004, p. ?). 

 

Percebe-se que a TC se posiciona em sentido a produtividade e performance, que se dá 

através da substituição de mão de obra humana por soluções tecnológicas. Essa orientação é 

totalmente alienadora e suprime, por exemplo a criatividade humana, no momento que busca 

exercer o controle de trabalho em prol dos valores capitalistas, a maximização do lucro e redução 

da mão de obra. Para Renato Dagnino (2014, p. 20): 

 

 “A TC maximiza a produtividade em relação à mão de obra ocupada. Na realidade, o 

indicador de produtividade que correntemente se utiliza é enviesado, não é um indicador 

neutro. Ele implica que se esteja sempre considerando mais produtiva uma empresa que 

diminui o denominador da fração produção por mão de obra ocupada (Dagnino, 2014). 
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Além disto a TC é segmentada e voltada, em sua grande maioria, a países mais avançados, 

isto acaba monopolizando as tecnologias de produção e faz que cada vez mais os países 

desenvolvidos detenham maior posse da tecnologia de ponta disponível no mercado.  

Essas características evidenciam ainda mais a orientação da tecnologia convencional com 

os valores capitalistas, submetendo os trabalhadores aos possuidores dos meios de produção e 

países subdesenvolvidos a países desenvolvidos, ampliando a distância de poder dentro das 

relações sociais e políticas. Nesse sentido, a TC pode provocar desgastes dentro da relação 

democrática, já a TS tem como um de seus objetivos, justamente buscar diminuir essa tendência 

capitalista voltada a maximização do lucro.  

Segundo o autor a tecnologia social, em seu locus de atuação, busca promover 

características voltadas ao sujeito, como:  1) ser adaptada a pequenos produtores e consumidores 

de baixo poder econômico; 2) não promover o tipo de controle capitalista, segmentar, 

hierarquizar e dominar os trabalhadores; 3) ser orientada para a satisfação das necessidades 

humanas; 4) incentivar o potencial e a criatividade do produtor direto e dos usuários; 5) ser capaz 

de viabilizar economicamente empreendimentos como cooperativas populares, a agricultura 

familiar e pequenas empresas. De forma resumida, a TS é centrada em desenvolver soluções para 

os problemas sociais de forma a gerar transformações sociais. 

Seguindo a linha teórica de Dagnino, acerca da tecnologia social, avança-se ao segundo 

ponto desenvolvido para abordar o conceito de Tecnologia Apropriada (TA). Vigente nos anos de 

1970 a Tecnologia Apropriada vem recebendo as contribuições dos Estudos sobre Ciência 

Tecnologia e Sociedade (ECTS) que permitem a construção de um marco analítico-conceitual 

mais eficaz quando se trata da geração de TS e sua operacionalização. O surgimento do Grupo de 

Desenvolvimento da Tecnologia Apropriada criado por Mahatma Gandhi e a publicação, em 

1973, do livro Small is beautiful: economics as if people mattered, causaram impactos relevantes 

para as discussões sobre o conceito de TA. Vários pesquisadores dos países desenvolvidos, 

preocupados com as relações entre a tecnologia e a sociedade, já observaram o fato de que a 

tecnologia convencional, aquela que a empresa privada desenvolve e utiliza, não é suficiente à 

realidade dos países periféricos e não contempla as particularidades dos contextos sociais. Logo 

nessa data, nos anos 1970, O movimento da TA incorporou aspectos culturais, sociais e políticos 

à discussão e propôs uma mudança no estilo de desenvolvimento (DAGNINO, 1976, p. ?) 

avançando sua discussão e desenvolvimento a mais grupos de pesquisadores que compartilham a 
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ideia da TA. Os caminhos que foram sendo estabelecidos tinham como característica em comum 

o fato de serem diferentes da tecnologia convencional pelo fato de que esta não tinha havia 

resolvido os problemas sociais e ambientais. A partir dessas aproximações passou-se, enfim, a 

identificar o conceito de TA como “um conjunto de técnicas de produção que utiliza de maneira 

ótima os recursos disponíveis de certa sociedade maximizando, assim, seu bem estar” 

(DAGNINO, 1976, p. ?). Em relação a suas características de maior intensidade de mão de-obra, 

uso intensivo de insumos naturais e regionais, simplicidade de implantação e manutenção, 

respeito à cultura e capacitação locais, a TA seria capaz de evitar os prejuízos sociais e 

ambientais comparados ao impacto gerado pela adoção das tecnologias convencionais. 

A partir do entendimento da tecnologia convencional e a tecnologia apropriada, retoma-se 

como a tecnologia social se posiciona como estratégia para a inclusão social. Segundo Dagnino 

(2014, p. 23) a TS apresenta os seguintes elementos:  

 

1. Adaptada ao pequeno tamanho; 

2. Libertadora do potencial físico e financeiro; e da criatividade do produtor direto; 

3. Não discriminatória (patrão x empregado); 

4. Capaz de viabilizar economicamente os empreendimentos auto-gestionários e as 

pequenas empresas; 

5. Orientada para o mercado interna de massa; 

6. Ela deve ser adaptada ao reduzido tamanho físico e financeiro; não discriminatório; 

libertada da diferenciação – disfuncional, anacrônica e prejudicial nos ambientes 

autogestionários – entre patrão e empregado; orientada para um mercado interno de 

massa; libertadora do potencial e da criativa do produtor direto. Resumindo, deve 

ser capaz de viabilizar economicamente os empreendimentos autogestionários.   

 

Segundo a definição mais trabalhada no Brasil, que é onde o conceito foi constituído, 

entende-se a Tecnologia Social (TS) como compreendendo “produtos, técnicas e/ou metodologias 

reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e que representem efetivas soluções 

de transformação social”. Nesse sentido destaca-se, entre as características descritas acima, o 

empreendimento autogestionário como uma alternativa capaz de satisfazer as necessidades do 

consumidor de forma sustentável com foco no sujeito e não apenas a maximização do lucro.  
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No próximo capítulo seguem as apresentações acerca da inovação social, sob a ótica dos 

pesquisadores que compõem seu estudo.  

2.2 INOVAÇÃO SOCIAL  

A inovação, no seu sentido de competitividade e desenvolvimento econômico, é tratada 

como ponto fundamental dentro das estratégias das organizações contemporâneas. Porém a 

inovação também atinge aspectos que transcendem o foco mercadológico e atingem o âmbito das 

relações sociais. O que passa a ser trabalho, na visão de alguns autores, como inovações sociais. 

O termo inovação social surgiu entre os anos 60 e 80 do século XX. Segundo Cloutier 

(2003) é um processo para causar uma mudança duradoura no indivíduo, nesse sentido a 

inovação social manteve-se próximas as áreas relacionadas a organização e ao aprendizado. De 

acordo com Taylor (1970), a inovação social constituísse em novas maneiras para atender às 

necessidades sociais. Segundo Andrade (2006), o termo inovação foi abordado no campo da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nos anos 70 para 

promover uma interação mais eficaz entre o setor produtivo e as áreas de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D). Nos Estados Unidos as universidades de Stanford, Harvard e Brown, 

têm desenvolvido programas de pesquisa a respeito desta temática. No Canadá, as atividades do 

CRISES, Centre de Recherche sur les Innovations Sociales, trazem uma rede formada por 

universidades do Québec que se vinculam através de projetos semelhantes. Na Europa, o 

INSEAD, a Universidade de Cambridge e iniciativas como o projeto EMUDE (Emerging User 

Demands for Sustainable Solutions), o Consumer Citzenship Network, o Creative Communities 

for Sustainable Lifestyles e o ISESS, Inovation and Social Entrepreneurship in Social Services, 

também fazem estudos e pesquisas acerca da temática. 

Porém ainda não existe um consenso universal acerca do constructo inovação social e sua 

abrangência, a variedade das noções que hoje se estabelecem sobre a inovação social pode ser 

vista no quadro 1 de acordo com a perspectiva dos autores que se dedicaram a seu estudo.  

 

 

Quadro 1 - Perspectiva do conceito de Inovação Social 

Autor/Ano Conceito 

Taylor (1970)   
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 A inovação social significava novas maneiras de fazer as coisas e um 

propósito explícito para atender às necessidades sociais. 

Dagnino e Gomes 

(2000, in Dagnino 

et al, 2004) 

 

Conhecimento – intangível ou incorporado a pessoas ou equipamentos, tácito 

ou codificado – que tem por objetivo o aumento da efetividade dos processos, 

serviços e produtos relacionados à satisfação das necessidades sociais. 

Cloutier (2003)  

Uma resposta nova, defi nida na ação e com efeito duradouro, para uma 

situação social considerada insatisfatória, que busca o bem-estar dos 

indivíduos e/ou comunidades. 

Standford Social 

Innovation 

Review (2003) 

O processo de inventar, garantir apoio e implantar novas soluções para 

problemas e necessidades sociais. 

Novy e Leubolt 

(2005) 

 

A inovação social deriva principalmente de: satisfação de necessidades 

humanas básicas; aumento de participação política de grupos marginalizados; 

aumento na capacidade sociopolítica e no acesso a recursos necessários para 

reforçar direitos que conduzam à satisfação das necessidades humanas e à 

participação. 

Rodrigues (2006)  

Mudanças na forma como o individuo se reconhece no mundo e nas 

expectativas recíprocas entre pessoas, decorrentes de abordagens, práticas e 

intervenções. 

Moulaert et al. 

(2007) 

 

Ferramenta para uma visão alternativa do desenvolvimento urbano, focada na 

satisfação de necessidadeshumanas (e empowerment) através da inovação nas 

relações no seio da vizinhança e da governança comunitária. 

Mulgan et al. 

(2007) 

 

Novas ideias que funcionam na satisfação de objetivos sociais; atividades 

inovativas e serviços que são motivados pelo objetivo de satisfazer 

necessidades sociais e que são predominantemente desenvolvidas e 

difundidas através de organizações cujos propósitos primários são sociais. 

Phills et al. (2008) O propósito de buscar uma nova solução para um problema social que é mais 

efetiva, eficiente, sustentável ou justa do que as soluções existentes e para a 

qual o valor criado atinge principalmente a sociedade como todo e não 

indivíduos em particular. 

Pol e Ville (2009) Nova ideia que tem o potencial de melhorar a qualidade ou a quantidade da 

vida. 

Murray et al. 

(2010) 

 

Novas ideias (produtos, serviços e modelos) que simultaneamente satisfazem 

necessidades sociais e criam novas relações ou colaborações sociais. Em 

outras palavras, são inovações que, ao mesmo tempo, são boas para a 

sociedade e aumentam a capacidade da sociedade de agir. 
Fonte:  BIGNETTI (2011) 

 

Tendo em vista a proposta do artigo em investigar como se desenvolve as questões sociais 

no contexto do Social Good Brasil, o presente seguinte artigo assume como definição principal, 

para o constructo de inovação social, a abordagem de Luiz P. Bignetti (2011, p. 4): 
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A inovação social é aqui definida como resultado do conhecimento aplicado a 

necessidades sociais através da participação e da cooperação de todos os atores 

envolvidos, gerando soluções novas e duradouras para grupos sociais, comunidades ou 

para a sociedade em geral (BIGNETTI, 2011, p. 4). 

 

Segundo Bignetti (2011, p. 4) a gestão da inovação social pode ser analisada por três 

pontos fundamentais, ou seja, na perspectiva do indivíduo, das organizações e dos movimentos 

sociais. É importante salientar que o conceito de inovação social não deve ser confundido com 

inovação tecnológica, como abordado anteriormente, as concepções de inovação influenciadas 

pelo modelo schumpeteriano e neoschumpeteriano tradicionais focam a inovação tecnologia 

aliada a competividade do mercado, ou seja, novos produtos, processos e modelos inovadores. 

Porém os mesmos não servem para representar os elementos de transformação social contidos na 

inovação social.  

A inovação social busca soluções inovadoras e viáveis ao futuro da sociedade humana, 

através de transformações sociais capazes de alterar realidades de uma comunidade fornecendo 

condições para que a própria sociedade e seus atores gerem respostas as demandas sociais. 

Segundo Bignetti (2011, p. 6) a inovação social se distingue da inovação tecnologia, 

principalmente em função de sua finalidade, onde o foco está relacionado ao processo de 

desenvolvimento e da difusão do conhecimento. A gestão da inovação social requer um modelo 

distinto dos utilizados tradicionalmente, onde possa comtemplar as particularidades do processo 

de inovação social.  

Nesse sentido é necessário compreender os principais aspectos contidos na literatura, 

sobre inovação social, que dão respaldo ao pensamento desenvolvido por Bignetti. O primeiro 

aspecto é apresentado por Chambon et al. (1982) apontando as quatro dimensões que 

caracterizam a inovação social, que são elas: sua forma, seu processo de criação e implantação, 

seus atores e os objetos de mudança que busca atingir. A forma, faz referência a característica 

intangível ou imaterial, o que pode ser vinculado a ideia de “serviço” mais do que “produto”; O 

processo de criação e implantação, refere-se à participação dos usuários no de desenvolvimento 

de forma que o “cliente” não é visto como passivo, mas sim como participante efetivo do 

processo; os atores, partes interessadas no desenvolvimento da inovação social, se desenvolvem 

através das conexões entre empreendedores sociais, agentes governamentais, empresários e 

empresas, organizações não governamentais, trabalhadores sociais, representantes da sociedade 
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civil, movimentos, comunidades e beneficiários, essa diversidade de saberes trabalha alinhando 

os interesses em prol da transformação continua e justa do sujeito; os objetivos focam a resolução 

dos problemas sociais, normalmente esquecidos pelas políticas públicas e ações dos componentes 

da sociedade. Normalmente abrangem situações insatisfatórias das comunidades até a mudança 

da estrutura social. 

Essas possibilidades de ângulos para se observar a gestão da inovação, corrobora para os 

três focos distintos abordados por Bignetti, que são: o indivíduo, as organizações e os 

movimentos, caracterizam os distintos campos de ação das inovações sociais. De acordo com 

Luiz P. Bignetti (2011, p. 4):  

 

No primeiro caso as inovações se voltariam para ações que promovessem mudanças 

duradouras no indivíduo, de modo a permitir a ele recuperar a capacidade de conduzir a 

sua própria vida. Em outras palavras, buscaria dotá-lo de empowerment necessário para 

que pudesse adquirir a capacidade de mudar seu destino (BIGNETTI, 2011, p. 4). 

 

É possível perceber a importância do empoderamento para se desenvolver soluções 

sociais que deem conta de suprir as necessidades da comunidade. Essa autonomia do indivíduo 

ajuda a conduzi-lo na criação de ações em prol das transformações sociais. Esse esforço 

geralmente surge conectado ao empreendedorismo social, que de acordo com Luiz P. Bignetti 

(2011, p. 10) “tem a capacidade de agir como um catalisador das transformações sociais de 

grande impacto, que se estendem além da resolução de problemas sociais particulares ou locais”.  

No segundo momento onde o foco é a organização, Bignetti (2011, p. 9) explica que “a 

organização é considerada como um arranjo cooperativo formal em que os propósitos individuais 

se alinham aos propósitos coletivos”, nessa perspectiva estão inseridas as empresas privadas, 

empresas sociais, instituições públicas e privadas e órgãos governamentais, todos os atores da 

sociedade tem como responsabilidade atender as demandas sociais e coletivas. 

Já como terceiro ponto, os movimentos, Bignetti  aponta que: 

 

(...) os movimentos possuem acepção ampla, incluindo tanto relações sociais não 

institucionalizadas, ou relações fluidas não consolidadas (principalmente os movimentos 

sociais de nível local), como formações de redes formais ou informais de atores 

institucionalizadas (BIGNETTI, 2011, p. 9). 
 

 Esses movimentos coletivos são grandes responsáveis pelas manifestações de interesses 



 

 

12 

 

da sociedade, que buscam em seus arranjos coletivos clamarem por direitos e reivindicarem os 

deveres principalmente da esfera pública.  

A partir desses três focos a inovação social é entendida como um fenômeno inclusivo, que 

busca através das suas interações regular as necessidades, expectativas e aspirações dos autores 

envolvidos nesse processo. De fato, é possível compreender a importância do indivíduo e dos 

demais arranjos formais e informais na busca de ações que possibilitem as transformações sociais 

duradouras para os sujeitos.  

 No próximo capítulo é apresentado a metodologia Startup Enxuta de Eric Reis e suas 

principais características. 

 

2.3 METOLOGIA SOCIAL GOOD BRASIL - Startup Enxuta   

 

Este tópico explora a metodologia Startup Enxuta e como ela é utilizada para o 

desenvolvimento das iniciativas de cunho social apoiadas pelo Social Good Brasil. 

O modelo lean startup, traduzido como startup enxuta, foi criado por Eric Ries a partir de 

modelos da administração e do desenvolvimento de produtos, unindo filosofias, como a 

manufatura enxuta, o design thinking e o desenvolvimento de cliente (customer development). De 

acordo com o autor, o modelo representa uma nova abordagem para gerar a inovação contínua 

focada no cliente. A startup enxuta consiste em sua essência a aplicação do pensamento enxuto, 

desenvolvido pelo Sistema Toyota de Produção, e pode ser entendido também como um conjunto 

de práticas para ajudar os empreendedores a aumentar suas chances de desenvolver uma startup2 

bem sucedida. De acordo com seu fundador e autor Ries (2012) o método startup enxuta possui 

cinco princípios que são: Empreendedores estão por toda parte. Considerando que a definição de 

startup seja: uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob 

condições de extrema incerteza. Então, a metodologia startup enxuta pode se aplicada à empresas 

de qualquer porte; Empreender é administrar. Ao considerar que uma startup é uma organização, 

assume-se que ela precisa de um modelo de gestão especificamente constituído para seu 

particular contexto de incerteza; Aprendizado validado. A razão de ser de uma startup é o 

aprendizado de um negócio que tenha condições de se sustentar; Construir-medir-aprender. A 

                                                 
2Startup – Termo em inglês que significa o ato de começar algo. No meio corporativo, refere-se à empresas que estão 

no início de suas atividades e buscam explorar atividades inovadoras no mercado.  
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principal atividade de uma startup é transformar ideias em produtos, medir a reação dos clientes e 

aprender se deve pivotar ou perseverar. Para que uma startup seja bem sucedida deve imprimir 

seus esforços em acelerar esse ciclo de feedback3; Contabilidade para inovação. Um novo tipo de 

contabilidade, desenvolvido para a realidade das startups, visa através da medição dos resultados, 

da definição de marcos e da priorização do trabalho, melhorar o resultado do empreendedorismo.  

Para Ries (2012, p. 18) “a startup enxuta é uma nova maneira de considerar o 

desenvolvimento de produtos novos e inovadores, que enfatiza interação rápida e percepção do 

consumidor, uma grande visão e grande ambição ao mesmo tempo”.  

O objetivo maior de uma startup, ou seja, sua visão é criar um negócio com tamanho 

sucesso que possa alcançar o mundo. Para atingir a visão do negócio, é definida uma estratégia, 

um modelo de negócios, um plano de produto, uma percepção sobre seus parceiros e 

concorrentes e o segmento de clientes que pretende atingir. O produto é o resultado final da 

estratégia, é o que permite e tangibiliza a visão da organização. De acordo com Ries:  

 

Os produtos mudam constantemente através do processo de otimização, o que denomino 

ajustando o motor. Com menos frequência, a estratégia pode ter de mudar. No entanto, a 

visão dominante raramente muda. Os empreendedores estão comprometidos a conduzir a 

startup até aquele destino. Cada revés é uma oportunidade de aprendermos como chegar 

aonde queremos (RIES, 2011, p. 20).  

 

Um plano de negócios possui um conjunto de suposições sobre as quais são construídas 

uma estratégia para se chegar até a visão definida para a empresa. Essas suposições são, apenas 

suposições, ou seja, ainda não foram validadas no mercado consumidor. Por isso, para Ries 

(2012) o objetivo dos esforços iniciais de uma startup deve ser testar estas suposições o mais 

rápido possível através do Clico de Feedback Construir-Medir-Aprender. “Esse ciclo de feedback 

construir-medir-aprender está no centro do modelo da startup enxuta” (RIES, 2012, p. 55), 

ilustrado na Figura 1.  

 

                                                 
3Feedback é a informação que o emissor obtém da reação do receptor à sua mensagem e que serve para avaliar os 

resultados da transmissão. 
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Figura 1 - Esquema do ciclo de feedback 

 

Fonte: RIES (2012, p47) 

 

A partir deste modelo, segundo Ries (2012) cada interação de uma startup é uma tentativa 

de ativar esse motor para ver se ele funcionará. Assim que ele estiver em funcionamento, o 

processo se repete, mudando para etapas cada vez mais avançadas. 

O produto mínimo viável (MVP) ajuda os empreendedores a começar o processo de 

aprendizagem o mais rápido possível. Não é necessariamente o menor produto imaginável; trata-

se apenas, da maneira mais rápida de cursar o ciclo construir-medir-aprender de feedback com a 

menor energia possível. Os MVPs variam em complexidade, podem ser modelos simples, com 

poucos recursos, até protótipos reais. No entanto, a metodologia sugere que seja o mais simples 

possível.  

Um fator complementar que compõe o modelo construir-medir-aprender é a contabilidade 

para a inovação. De acordo com Ries (2012) a contabilidade para a inovação está dividida em três 

passos: a) utiliza um produto mínimo viável para estabelecer dados reais sobre como a empresa 

está naquele momento (baseline); b) as startups devem direcionar as estratégias para até onde 

querem chegar; c) pivotar, que significa mudar de direção, ou perseverar.  

Ries (2012) sugere que ainda que o ciclo de feedback seja escrito como construir-medir-

aprender, o planejamento funciona na ordem oposta: primeiro descobre-se o que precisa 

aprender, utiliza-se então a contabilidade para a inovação para determinar o que será medido. 
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Quando o ciclo termina o empreendedor precisa, com a aprendizagem validada, tomar a decisão 

de pivotar a estratégia original ou continuar no mesmo caminho.  O modelo startup enxuta parte 

do princípio de que os contatos iniciais com clientes são feitos para entender suas dores, do 

entanto “o perfil do cliente deve ser considerado provisório até a estratégia mostrar, via 

aprendizagem validada, que podemos atender esse tipo de cliente de maneira sustentável” (RIES, 

2012, p. 64). Este princípio mostra a importância do cliente no desenvolvimento do produto ou 

serviço. 

  

2.4 O MODELO STARTUP EXNUTA APLICADO AO SOCIAL GOOD BRASIL 

 

Antes de abordar de que forma o modelo Startup Enxuta é trabalhado no Social Good 

Brasil, é importante conhecer o que é o SGB. O Social Good Brasil (SGB) é uma associação, sem 

fins lucrativos que inspira, conecta e apoia indivíduos e organizações para o uso das tecnologias, 

novas mídias e do comportamento inovador para contribuir com a solução de problemas da 

sociedade. Segundo SGB (2017) é uma liderança no Brasil do movimento global +SocialGood 

(+SG). Esse movimento é representado por uma comunidade global onde as pessoas se reúnem 

para compartilhar ideias que mudam o mundo é uma ação na era da mídia social. + SG é 

inspirado no Social Good Summit, e alimentado por seus parceiros e financiadores: a Fundação 

Bill & Melinda Gates, a Fundação Case, Caterpillar, Cisco, Enactus, Mashable, a Fundação 

Rockefeller, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Fundação das Nações 

Unidas e o 92Y (SGS, 2017). 

No Brasil a missão do SGB é a busca de uma sociedade em que as tecnologias e o 

pensamento inovador são utilizados sistematicamente para a solução de problemas sociais. Essa, 

desafiadora, missão é alicerçada na crença de que as tecnologias e inovação são essenciais para a 

solução de problemas tão complexos que a humanidade enfrenta. Visando apoiar indivíduos e 

organizações nas soluções de problemas da sociedade utiliza a sua incubadora de iniciativas de 

cunho social. Para isso, todo o ano a organização identifica e seleciona iniciativas de impacto 

social com potencial para participar do SGB Lab. As iniciativas devem possuir a missão explícita 

de gerar impacto socioambiental ao mesmo tempo em que produzem resultado financeiro 

positivo de forma sustentável e podem ou não gerar retorno financeiro aos acionistas.  
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O processo de incubação dura quatro meses e os empreendedores recebem todo o apoio e 

conhecimento necessário para a qualificação de seus projetos, cumprem as etapas de pesquisa, 

testes e prototipagem e, ao final, concorrem ao Capital Semente, um recurso financeiro que será 

utilizada para tirar a ideia do papel. Outro benefício obtido é a imersão em uma rede de 

inovadores sociais. Os empreendedores trocam ideias, conhecimento e são acompanhados pela 

equipe de comunicação do SGB, propiciando visibilidade nacional e internacional de seus 

projetos e os resultados obtidos por eles. Algumas características do processo de incubação são:  

 

• Metodologias: Design Thinking e Startup Enxuta – ambas centradas no usuário 

• Ambiente virtual que permite autonomia; 

• Quatro encontros presenciais mão na massa; 

• Estímulo ao comportamento inovador e novos modelos mentais; 

• Colaboração de parceiros e mentores; 

• Encontros presenciais e em formato de imersão em Florianópolis. 

  

Quadro 2 - Encontros do SGB LAB 

ENCONTRO NOME DESCRIÇÃO 

1º ENCONTRO #SEJOGA Foca em enfatizar as vivências pessoais dos 

participantes para compreender e potencializar as 

paixões e talentos de cada pessoa, além de 

oficinas de Design Thinking para expandir o olhar 

acerca do problema social a ser resolvido. 

2º ENCONTRO #VAIPRARUA As iniciativas sociais são colocadas à prova com 

testes reais usando a metodologia do Startup 

Enxuta. 

3º ENCONTRO #HACKATHON Um final de semana dedicado a reunir 

desenvolvedores, designers, especialistas em 

marketing digital com os participantes do Lab 

para aprimorar as tecnologias de cada projeto. 

4º ENCONTRO #MOSTRAPROMUNDO Encontro de encerramento, onde os participantes 

apresentaram suas iniciativas no DemoDay. 

WEBINÁRIOS 

 

 No Lab também ocorrem encontros virtuais com 

conteúdos inovadores para complementar o 

aprendizado dos envolvidos no programa. 

Fonte: Adaptado de SGB, 2016 

   

O SGB acredita que todo processo de mentoria, consultoria e aprendizado é essencial para 

o dar total apoio aos participantes do SGB Lab. Cada ideia é acompanhada durante todo o 

processo por um mentor. A partir de 2015 também houve a participação de um mentor 

especialista, ou seja, além de cada iniciativa ter um mentor individual, o especialista 
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acompanhava as iniciativas que precisavam de um conhecimento em áreas especificas, que 

poderiam ser: financeiro, marketing, educação e meio ambiente (SGB, 2017). 

A partir da visualização dos construtos, da instituição e como ela desenvolve de acordo 

com os seus princípios os negócios de cunho social, o artigo avança, no próximo capítulo, para o 

processo metodológico que é utilizado no estudo. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente artigo tem como metodologia a Pesquisa Bibliográfica que segundo Raun 

(2015) define-se como o levantamento, análise e interpretação das informações contidas em 

documentos impressos ou digitalizados, livros, periódicos e demais artefatos culturais capazes de 

formar a bibliografia de determinado assunto. Essa abordagem possibilitou a construção deste 

artigo que segundo Severino (2000, p. 180) consiste na exposição lógico-reflexiva com ênfase na 

argumentação e interpretação pessoal. Para a aproximação aos campos de investigação, foi 

realizado uma análise conceitual confrontando os importantes aspectos dos autores pesquisados.  

Com estes procedimentos o artigo busca caminhar no sentido de discutir se a 

metodologia startup enxuta pode ser considerada como parte de uma tecnologia social, 

analisando e interpretando os pontos que são relevantes para a compreensão do estudo proposto.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A partir das exposições sobre os conceitos de Inovação Social, Tecnologia Social e a 

metodologia da instituição Social Good Brasil, neste tópico são realizadas as seguintes discussões 

que visam compreender a metodologia utilizada pelo SGB (Startup Enxuta) e as possibilidades de 

aproximações na ótica da Inovação Social e Tecnologia Social.   

Para isso, retoma-se o conceito central de TS mais frequente no Brasil, onde entende-se a 

Tecnologia Social (TS) como “produtos, técnicas e/ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas 

na interação com a comunidade e que representem efetivas soluções de transformação social". A 

partir desta definição, a TS adequa-se dentro do locus de atuação das Inovações Sociais, o que faz 

com que ambas as teorias vislumbrem as soluções mais adequadas em prol das transformações 

sociais. Nesse sentido o primeiro ponto que analisa é referente a origem da metodologia Startup 
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Enxuta, como visto anteriormente ela surge a partir dos modelos de administração e suas diversas 

ferramentas focadas no desenvolvimento de produtos, processos e da experiência do cliente. De 

acordo Reis (2012) o modelo representa uma nova abordagem para gerar inovação continua 

focado no cliente, que tem em sua essência o sistema Toyota de Produção. De fato, essas 

características da Startup Enxuta são fundamentais para que se desenvolva um negócio de 

sucesso, porém a TS vai além da qualidade do produto e satisfação do cliente, ela se preocupa na 

relação efetiva com a comunidade para que a mesma também possa estar presente no 

desenvolvimento de soluções que venham em prol dos problemas mais decorrentes desta 

comunidade. Esse é ponto que chama a atenção na utilização de modelos, e aqui fala-se do 

Startup Enxuta, para soluções de cunho social, pois sua fundamentação vem carregada dos 

valores e crenças oriundos dos modelos mais tradicionais voltados a performance de seus 

produtos e serviços, o que não é o principal objetivo das tecnologias sociais.  

Como visto acima, tanto a Startup Enxuta, Tecnologia Social e Inovação Social, possuem 

a figura do empreendedor como um dos principais catalizadores de novas soluções para os 

problemas da sociedade. Os empreendedores são a principal matéria prima da geração destas 

soluções, deles vem a ideia e a capacidade de colocar em prática o que se pensa, o empreender 

nas inovações sociais é abordado como o empreendedor social que manifesta características 

semelhantes ao abordado por Eric Reis, porém sua preocupação vai além de um problema 

especifico e busca soluções que possam causar transformações sociais em toda comunidade 

envolvida. Para que isso aconteça o processo de administrar uma empresa social necessita não 

somente de um modelo de gestão focado na sustentabilidade financeira do negócio, mas sim de 

estratégias que envolvam todas as partes interessadas.  

Outro processo chave dentro da metodologia Startup Enxuta é o do Clico de Feedback 

Construir-Medir-Aprender que consiste em transformar ideias em produtos e medir a reação dos 

clientes, aqui é onde as ideais dos empreendedores se transformam no mínimo produto viável 

(MVP) que pode ser também aplicado também para os serviços. A ideia sai do papel e é executa 

através do ciclo, logo são verificados através do feedback dos clientes se o produto resolve as 

necessidades do público e por fim após os testes as percepções são avaliadas e o produto sofre as 

alterações necessárias para se reiniciar o ciclo. Este momento da metodologia é totalmente 

coerente com as Tecnologias Convencionais, como abordado anteriormente, mas quando se 

insere dentro do contexto da Tecnologia Social esse ciclo parece ir mais no sentido produto para 
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o cliente do que realmente a necessidade de uma comunidade. Diferentemente do olhar social 

onde as soluções nascem naquele contexto social especifico, aqui na Startup Enxuta o produto é 

desenvolvido para aquele público especifico, porém não nasce da comunidade para a 

comunidade. O SGB desenvolve essa abordagem dentro dos quatro meses de atuação de seus 

encontros, como visto no quadro 2, porém esse período o foco é justamente lapidar o modelo de 

negócio focado no produto, dentro deste período é difícil que o negócio tenha maturidade para ser 

considero uma solução efetiva que possa causar uma transformação social conforme entende-se a 

partir das lentes dos autores utilizados para o estudo. Esse curto espaço de tempo para o 

desenvolvimento das ideias pode fragilizar, a longo prazo, o os produtos e serviços pensados 

pelos empreendedores.  

Outro princípio abordado na Startup Enxuta é a contabilidade para inovação, que se trata 

da definição de marcos e da priorização do trabalho visando melhorar o resultado do negócio. De 

modo geral a contabilidade visa a sustentabilidade do negócio, que é uma premissa que perpassa 

tanto a Startup Enxuta quanto a gestão das inovações sociais, é uma ferramenta fundamental para 

se manter os investimentos e a inovação aplicada as soluções sociais ao longo prazo.  

De modo geral os construtos possuem pontos de convergência no sentido das Inovações 

Sociais, porém é muito importante entender de onde essas matrizes surgem. A Startup Enxuta é 

oriunda das ciências da administração clássica e focada no desempenho dos produtos e serviços, 

já a Tecnologia Social amplia o olhar para o contexto de cada problema social e busca entender 

com a ajuda da comunidade quais as melhores soluções possíveis. Essas diferenças entre os 

valores intrínsecos de cada abordagem devem ser levados em conta, para que efetivamente as 

soluções propostas possam vir de encontro às necessidades sociais da comunidade. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar as semelhanças em relação a metodologia Startup Enxuta utilizada pelo 

Social Good Brasil e os constructos acerca da Inovação Social e Tecnologia Social, visualizam-se 

pontos de encontro como apresentados nos resultados e discussões. É importante destacar que 

essas interpretações se dão a partir da metodologia selecionada para o estudo, a pesquisa 

bibliográfica.  
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De fato, o SGB proporciona avanços significativos em prol dos negócios sociais e os 

empreendedores sociais, com sua rede de parceiros, colaboradores e pessoas envolvidas consegue 

atingir resultados volumosos em suas ações sociais. Com tudo, como abordado nas discussões e 

resultados, a metodologia startup tem como objetivo principal transformar as ideais dos 

empreendedores em negócios bem-sucedidos através de suas estratégias já delimitadas. Essa 

postura se afasta dos valores abordados pela Tecnologia Social, além disso todo processo é 

desenvolvido com base em produtos e serviços que visam satisfazer as necessidades de cliente 

consumidor, o que também se distancia das questões sociais que são muito mais complexas e 

delicadas. É difícil afirmar que a metodologia utilizada pelo SGB seja de fato uma tecnologia 

social, pois todas as referências e princípios da Startup Enxuta estão ligados a produtos e serviços 

voltados ao consumidor no sentido mercadológico e não com cunho social como definisse dentro 

das Inovações Sociais. 

A solução mais provável, dentro da perspectiva da Tecnologia Social, é que de fato 

houvesse uma reformulação metodológica onde os valores sociais pudessem ser apropriados no 

processo de desenvolvimento dos negócios sociais, assim teríamos uma nova metodologia 

carregada de valores não só mercadológicos como também sociais, que provavelmente 

comtemplariam o maior número de aspectos sociais abordados pela Tecnologia Social.  

Nesse sentido, procurou-se aqui realizar uma análise, embora inicial, para possíveis 

caminhos de estudos para inovação social e a tecnologia social. A sugestão de abordagem para 

futuras pesquisas é acompanhar como as iniciativas sociais estão após um determinado tempo de 

atuação, visando compreender o que ainda está em prática e quais os avanços foram realizados 

em prol das demandas sociais. 
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