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RESUMO

Nas últimas duas décadas, a inovação social tem ganhado notoriedade e está
em evidência no discurso de pesquisadores, profissionais e formuladores de
políticas públicas. Por sua vez, os processos da inovação social estão intrinseca-
mente ligados à criação e ao uso do conhecimento; em ambos, suas atividades,
no primeiro estágio, estão no nível das atividades individuais que avançam por
intermédio do compartilhamento para a incorporação na organização. Nesse
sentido, a presente tese tem como objetivo propor um framework para que
essas organizações consigam aplicar a gestão do conhecimento em suas ações,
buscando preservar e compartilhar o conhecimento criado e usado durante o
ciclo da inovação social. Para atingir o objetivo proposto, a pesquisa opta pela
abordagem metodológica qualitativa e apresenta a classificação geral como do
tipo aplicada e exploratória. Desse modo, a estratégia de pesquisa empregada
é o estudo de caso e a coleta de dados compreende a pesquisa de documentos
e materiais audiovisuais em um espaço de cinco anos. A organização escolhida
para o estudo de caso se caracteriza como um tipo de centro de inovação social,
operando em rede de parceiros e oferecendo programas que apoiam a criação
e a estruturação de inovações sociais. O uso do framework é demonstrado
em um caso de aplicação no contexto do estudo de caso. Como resultados
obtidos, a verificação sugere que o framework apresenta os elementos teóricos
estruturados e suficientes para o uso por organizações de inovação social,
porém também indica a necessidade de produção de materiais de apoio, apro-
fundando conceitos e apresentando mais detalhes em uma linguagem acessível
ao público em geral. Por fim, a inovação social é estruturada e difundida em
um grande arranjo diverso de indivíduos e organizações, transpondo fronteiras
físicas e sociais, e em todo esse percurso, existem conhecimentos criados e
aprimorados que estão tácitos, incorporados nos indivíduos naquele espaço
de tempo e localização, que se não forem percebidos poderão desaparecer. Ao
percebê-los, além da preservação, a organização tem condições para atribuir
o crédito autoral, bem como decidir a forma mais adequada de proteção desse
conhecimento.

Palavras-chave: Inovação Social. Gestão do Conhecimento. Engenharia do
Conhecimento. Sistema Adaptativo Complexo.





ABSTRACT

In the last two decades, social innovation has gained notoriety and is evident
in the speech of researchers, professionals and policy makers. Furthermore,
the processes of social innovation are intrinsically linked to the creation and
use of knowledge; in both, their activities in the first stage are at the level
of individual activities that progress through sharing to incorporate into the
organization. In this sense, the present thesis aims to propose a framework for
these organizations to apply knowledge management in their actions, seeking
to preserve and share the knowledge created and used during the cycle of
social innovation. To reach the proposed goal, the research chooses for the
qualitative methodological approach and presents the general classification
as applied and exploratory type. Thus, the research strategy applied is the
case study and the data collection comprises the search of documents and
audiovisual materials within a space of five years. The organization chosen
for the case study is featured as a type of social innovation center, operating
in a network of partners and offering programs that support the creation and
structuring of social innovations. The use of the framework is demonstrated
in an application case in the context of the case study. As a result, the
verification suggests that the framework presents the theoretical elements
structured and sufficient for use by social innovation organizations, but also
indicates the need to produce support materials, deepening concepts and
presenting more details in a language accessible to the general public. Finally,
social innovation is structured and diffused into a diverse array of individuals
and organizations, transposing physical and social boundaries, and throughout
this journey, there are created and improved knowledge that is tacit, embodied
within individuals within that time and location, which if not noticed may
disappear. By perceiving them, in addition to preservation, the organization
has the conditions to attribute the author’s credit, as well as deciding the
most appropriate way of protecting that knowledge.

Keywords: Social Innovation. Knowledge Management. Knowledge Engin-
nering. Complex Adaptive System.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

Há uma nova classe de inovações que não é identificada dentro do
conjunto das inovações de negócio (POL; VILLE, 2009). Representada pela
expressão “inovação social”, entrou rapidamente para o discurso dos cien-
tistas sociais e para o mainstream político (SINCLAIR; BAGLIONI, 2014),
englobando práticas muito distintas (CEREZO; GONZÁLEZ, 2013). As-
sim, há uma necessidade no avanço, tanto da compreensão de seu sentido,
surgimento e difusão, quanto na criação e uso de métodos e ferramentas
(CAJAIBA-SANTANA, 2014; ANDERSON; CURTIS; WITTIG, 2015).

No final dos anos 90 do século XX, as expressões “empreendedorismo
social” e “empresa social” emergiram (LETTICE; PAREKH, 2010); sua exis-
tência, porém, remonta há muitos séculos (DART, 2004). Sinclair e Baglioni
(2014) lembram que a inovação social é um campo no qual a “sabedoria da
prática” é mais avançada que a teoria, concordando com (HAWKINS, 1966,
p. 3 apud SINCLAIR; BAGLIONI, 2014) que

[. . . ] [existem] momentos na história da huma-
nidade, quando há muito mais sabedoria na
prática do que na academia, quando os jogado-
res sabem mais sobre a probabilidade do que
os estatísticos e quando os marinheiros sabem
mais sobre os céus do que os astrônomos.

A situação descrita por Hawkins (1966) geralmente é encontrada em
áreas caracterizadas pelo desenvolvimento emergente (bottom-up), no qual o
conhecimento do estado da arte é mantido pela comunidade de empreendedores
e dos que exercem a prática (SINCLAIR; BAGLIONI, 2014).

A importância da perspectiva adotada é crítica para a linguagem
da inovação, devendo ser considerados tanto os aspectos técnicos, como os
sociais (LINTON, 2009). Fontan, Klein e Tremblay (2004) ressaltam que, ao
analisarmos uma inovação, devemos considerar os recursos sociais, técnicos,
econômicos e culturais mobilizados por atores coletivos e individuais, em
que todos os elementos do processo de inovação social estão temporal e
territorialmente localizados.

Dentre os diferentes atores nesse contexto, encontramos os centros de
inovação social, que compreendem instituições de ensino e pesquisa sobre o
tema (p. ex.: CRISES, CSI-SU, IIS-ESADE), e também organizações que
atuam na prática com ações de recepção de demandas e articulação de recursos
(p. ex.: ZSI, NESTA, TACSI, CAIS) (JULIANI, 2015, p. 61; BORGES, 2017,
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p. 53-57). Esses centros se diferem em virtude de sua titularidade e estrutura,
em que são identificadas quatro grandes tipologias, sendo elas: centros públicos
de investigação; ligados a universidades; privados de consultoria; e concebidos
como plataformas ou redes (DELGADO, 2016, p. 85).

Por fim, uma das entradas fundamentais para o processo de inovação
é o conhecimento, mas pouco esclarecimento há a respeito das estratégias de
busca de conhecimento para organizações de inovação social (CHALMERS,
2013). Segundo Cajaiba-Santana (2014, p. 43), na perspectiva institucional
“a inovação social é um resultado de trocas de conhecimento e recursos entre
os atores mobilizados através de atividades de legitimação”. Os processos
da inovação social estão intrinsecamente ligados à criação e ao uso do co-
nhecimento; em ambos, suas atividades, no primeiro estágio, estão no nível
das atividades individuais que avançam por intermédio do compartilhamento
para a incorporação na organização (MULYANINGSIH; YUDOKO; RUDITO,
2014, 2016). Além disso, há evidências de que as inovações sociais funcionam
melhor quando utilizam o conhecimento especializado dos usuários, contrari-
ando o paradigma atual na construção da entrega para as pessoas que não
são incluídas no desenvolvimento (CHALMERS, 2013).

1.2 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA

No que diz respeito ao indicado por Chalmers (2013), sobre a ausência
de estratégia de busca de conhecimento, realizou-se uma pesquisa preliminar
na base de dados Elsevier’s Scopus (Quadro 1) com a finalidade de identificar
as publicações relacionados à proposta de modelo, plataforma ou framework
para inovação social com foco no conhecimento.

Quadro 1 – Critérios e resultados da busca

Critério Qtd
TITLE-ABS-KEY ("social innovation") 2.426
(TITLE-ABS-KEY ("social innovation") AND 900
TITLE-ABS-KEY (framework OR model OR platform))
(TITLE-ABS-KEY ("social innovation") AND 367
TITLE-ABS-KEY (knowledge))
(TITLE-ABS-KEY ("social innovation") AND

172TITLE-ABS-KEY (framework OR model OR platform) AND
TITLE-ABS-KEY (knowledge))

Fonte: Elsevier’s Scopus

Nota: Atualizado em 27. jan. 2019.
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Dos 172 trabalhos resultantes dos critérios de busca, por intermédio
da leitura de seus títulos, palavras-chave e resumo, identificam-se os seguintes
focos de atuação:

• Definição de processos, indicadores e fatores de sucesso (SHI et al., 2011;
MULYANINGSIH; YUDOKO; RUDITO, 2016; UNCETA; CASTRO-
SPILA; GARCÍA FRONTI, 2016).

• Cidades inteligentes (smart cities) (ISHIZAKI et al., 2010; OLIVEIRA;
CAMPOLARGO, 2015; CASTELNOVO; MISURACA; SAVOLDELLI,
2016; BERNARDI; DIAMANTINI, 2018).

• Inovação aberta (open innovation) (BATTISTI, 2012; ALTUNA et al.,
2015; SUCIU; FLOREA, 2015; TIDD; BESSANT, 2018).

• Universidades, ensino e sociedade (GIGLIO; PALMIERI, 2016; PA-
TERA; SALGADO GUERRERO; ZAVALA, 2016; BENNEWORTH;
CUNHA, 2015; FUCHS; SANDOVAL, 2013; GREGERSEN, 2016;
MARTELLI, 2017; SAVIGNON; CORVO, 2018; ABDELAAL; AB-
DELAAL, 2019).

• Participação, engajamento e cocriação (KÖNIG, 2015; OLIVEIRA;
CAMPOLARGO, 2015; HERRERA, 2016; MIRVIS et al., 2016; KHAN
et al., 2017).

• Comunidades de suporte (CSP – community support platforms), plata-
formas de ensino ou ambientes para aquisição de conhecimento externo
(ISHIZAKI et al., 2010; PEREIRA et al., 2013; KÖNIG, 2015; MIRVIS
et al., 2016; KHAN et al., 2017).

Esses focos de atuação indicam propostas para uso interno à organiza-
ção (p. ex.: processos e indicadores), para interação com elementos externos
(p. ex.: inovação aberta) e para ações no ecossistema (p. ex.: universidades,
sociedade e comunidades de suporte). Percebe-se, assim, uma lacuna de pes-
quisa no que se refere ao fluxo de conhecimento da organização com o meio
de interação. Afinal, o campo da inovação social apresenta características
e necessidades singulares, cujo reflexo é percebido na diversidade dos indi-
víduos e das organizações. Desse modo, os requisitos impõem obstáculos à
transposição de estratégias e modelos de outros campos.

A inovação social está intrinsecamente relacionada à geração de conheci-
mento (MULYANINGSIH; YUDOKO; RUDITO, 2014, 2016), pois pressupõe
a criação de algo novo, mas também o uso, o reúso e o compartilhamento do
conhecimento. Nessa perspectiva, a gestão do conhecimento contribui para
que o ciclo do conhecimento seja trabalhado na organização, o que pode evitar
perdas, melhorar o reúso e apoiar o compartilhamento.
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Nesse sentido, a pergunta de pesquisa desta tese é: como uma organi-
zação de inovação social pode realizar a gestão do conhecimento?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

Propor um framework de gestão do conhecimento para organizações
de inovação social.

1.3.2 Objetivos Específicos

a) Identificar as organizações que operam como um centro de inovação
social.

b) Caracterizar um centro de inovação social como sistema adaptativo
complexo.

c) Realizar o estudo de caso de um centro de inovação social.
d) Verificar o framework proposto.

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DA PESQUISA

Devido à falta de um consenso na definição de inovação social, cada
organização adota uma definição e apresenta uma atuação distinta. Borges
(2017, p. 217) afirma que “as inovações são consideradas inovações a depender
do contexto e realidade onde ela está inserida”. Nesse sentido, a tese opta por
uma definição abrangente e integradora proposta por Howaldt e Hochgerner
(2018, p. 18), que consideram a inovação social como “uma nova combinação de
práticas sociais1 em certas áreas de ação ou contextos sociais” e a distinguem
de outras manifestações de mudanças sociais por serem “conduzidas por certos
atores de maneira direcionada e intencional com o objetivo de satisfazer ou
responder melhor às necessidades e problemas do que seria possível com base
nas práticas estabelecidas”.

A perspectiva do estudo de caso será de um centro de inovação social,
já que é um dos tipos de organizações que tem importância reconhecida na
área e apresenta uma atuação com elementos distintos envolvidos, o que
poderá contribuir para a generalização do framework proposto para outros
tipos de organizações de inovação social.

1 Souza, Lucas e Torres (2011, p. 213) definem a prática social como as “construções
dos atores sociais em seus contextos de interação, podendo esse contexto ser ou não
uma organização”.
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A gestão do conhecimento, segundo Dalkir (2017, p. 4), é a coordena-
ção sistemática e intencional das pessoas, tecnologias, processos e estrutura
organizacional para promoção da criação, compartilhamento e uso do co-
nhecimento em uma aprendizagem organizacional continua, agregando valor
através do reúso e inovação.

Já o termo framework é entendido como um artefato entre um modelo e
um método, ou seja, uma estrutura ou sistema, não necessariamente completo,
para a realização de um objetivo. Um framework pode conter ou relacionar
um ou mais modelos, incluir métodos, técnicas e ferramentas. Tanto pode ser
generalista, como especialista; apresenta, contudo, um viés pragmático.

Por fim, a pesquisa não pretende fazer um juízo de valor das iniciativas
de inovação social em si, nem avaliar os impactos sociais alcançados, mas sim,
contribuir para que o conhecimento usado e criado durante uma inovação
possa permanecer disponível aos atores, às organizações e à sociedade.

1.5 JUSTIFICATIVA E INEDITISMO

É reconhecido que o conhecimento é gerador de valor para as orga-
nizações modernas e insumo indispensável para a inovação (OECD, 1997;
TOMAÉL, 2005; MULYANINGSIH; YUDOKO; RUDITO, 2014). Quando se
trata da inovação social, o conhecimento advindo da interação e colaboração
entre os atores – ingrediente essencial no processo e na prática de inovação
social (GOLDENBERG, 2004; NICHOLLS, 2006; DAVEY; IVERY, 2009;
SHIER; HANDY, 2015) – torna-se a chave para a criação de novos conhecimen-
tos, assim como estimula o reconhecimento e valorização do conhecimento do
outro (FARFUS; ROCHA, 2007), fortalecendo seu compartilhamento. Assim
sendo, a criação e compartilhamento do conhecimento são fatores primários no
processo de inovação social (MULYANINGSIH; YUDOKO; RUDITO, 2014).
De acordo com Tomaél (2005, p. 92),

[. . . ] conhecimento é uma prática social que
agrega sentido a outras práticas, transformando-
as. Constrói o indivíduo social e o corporativo,
adequando-os às práticas do mundo vivido e
das relações sociais historicamente determina-
das.

Nesse sentido, o conhecimento e o aprendizado coletivo assumem um
papel importante no processo de inovação social, pois enfatizam a natureza
social e interativa da criação, codificação, comunicação e compartilhamento do
conhecimento (SATRÚSTEGUI, 2014). Destaca-se, ainda, que as organizações
de inovação social são, em grande parte, de pequeno ou médio porte, com
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visível vocação prática. Portanto, o conhecimento encontra-se, em geral,
incorporado nos agentes e em suas redes de relações. Dessa maneira, ao
explicitar esse conhecimento, além de mitigar a perda e possibilitar o reúso,
aumentamos a difusibilidade (BOISOT; NORDBERG, 2011, p. 42), a qual é
uma característica desejável da inovação social.

É no contexto das organizações que atuam com inovação social, por
meio de um estudo de caso, que esta pesquisa se propôs a contribuir na gestão
do conhecimento (DALKIR, 2017, p. 4). A perspectiva inicial adotada tem
o viés do centro de inovação social, cuja relevância é reconhecida no tema
(BORGES, 2017, p. 53). Trata-se, portanto, de uma tese, cujo ineditismo
advém da complexidade e das características distintas da inovação social
no que se refere ao campo da inovação. A lacuna de pesquisa do objeto, o
conhecimento, é evidenciada na busca realizada nos trabalhos acadêmicos
no âmbito da gestão do conhecimento. Cabe, ainda, o destaque à afirmação
de Delgado (2016, p. 193), que indica a falta de pesquisas a respeito do
compartilhamento e da disseminação do conhecimento entre os centros e os
projetos, o que, por sua vez, é uma das formas mais frequentes de se apoiar a
inovação social (HUBERT, 2010, p. 81).

1.6 ADERÊNCIA AO OBJETO DE PESQUISA DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E GESTÃO DO CONHECI-
MENTO

No Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conheci-
mento (PPGEGC), esta tese é vinculada à área de concentração da Engenharia
do Conhecimento,2 a qual define o conhecimento como “processo e produto
tangível ou intangível efetivado na relação entre pessoas e agentes não huma-
nos para a geração de valor”. Na referida, área esta tese se enquadra na linha
de pesquisa de Engenharia do Conhecimento Aplicada às Organizações,3 que
tem em vista estudar a concepção, desenvolvimento e implantação de soluções
da Engenharia do Conhecimento (EC) em organizações.

A tese também pertence à linha de pesquisa da inovação social no âm-
bito do Núcleo de Estudos em Inteligência, Gestão e Tecnologias para Inovação
(IGTI),4 criado em 1997 e vinculado ao PPGEGC. O grupo caracteriza-se
como multidisciplinar, por meio de projetos e parcerias com empresas e outras

2 Disponível em: http://www.egc.ufsc.br/pos-graduacao/programa/
areas-de-concentracao/. Acesso em: 13. jan. 2019.

3 Disponível em: http://www.egc.ufsc.br/pesquisas/linhas-de-pesquisa/. Acesso em:
13. jan. 2019.

4 Núcleo de Estudos em Inteligência, Gestão e Tecnologias para Inovação (IGTI).
Disponível em: http://www.igti.ufsc.br/. Acesso em: 13. jan. 2019.

http://www.egc.ufsc.br/pos-graduacao/programa/areas-de-concentracao/
http://www.egc.ufsc.br/pos-graduacao/programa/areas-de-concentracao/
http://www.egc.ufsc.br/pesquisas/linhas-de-pesquisa/
http://www.igti.ufsc.br/
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instituições para execução de pesquisas que visam encontrar e aplicar as
melhores soluções para o objeto de estudo. Já a linha de pesquisa tem a
finalidade de construir um desenvolvimento social sustentável pela análise
de atividades e processos para a criação colaborativa e compartilhada de
conhecimento.

A aderência desta tese ao objeto do programa, o conhecimento, caracteriza-
se ao reconhecer que o conhecimento é gerador de valor para as organizações
modernas e insumo indispensável para a inovação (OECD, 1997; TOMAÉL,
2005; MULYANINGSIH; YUDOKO; RUDITO, 2014) e, em especial, que a
criação e compartilhamento do conhecimento são fatores primários no pro-
cesso de inovação social (MULYANINGSIH; YUDOKO; RUDITO, 2014). Em
relação à área e linha de pesquisa, a tese está alinhada ao fato que busca
contribuir para uma organização com o uso dos conceitos preconizados pela
Engenharia do Conhecimento quanto à aplicação na gestão do conhecimento
organizacional (formalização, memória e tomada de decisão).

1.6.1 Teses e Dissertações do PPGEGC

Os trabalhos relacionados com esta tese, produzidos no âmbito do
PPGEGC, foram identificados no Banco de Teses e Dissertações (BTD)5.
Esses trabalhos foram organizados em três grupos: inovação social (Quadro 2),
sistemas complexos (Quadro 3) e o framework I-Space (Quadro 4).

Na linha de pesquisa da Inovação Social, foram encontradas quatro
dissertações e quatro teses, conforme Quadro 2.

Quadro 2 – Pesquisas sobre Inovação Social

Ano T/D Autor Título

2015 T Douglas Paulesky
Juliani

Framework da Cultura Organizacio-
nal nas Universidades para a Inovação
Social

2016 T Ana Alexandra
Santos Delgado

Framework para Caracterizar la Inno-
vación Social sobre sus Processos

2017 D Márcia Aparecida
Prim

Elementos Constitutivos das Redes de
Colaboração para Inovação Social no
Contexto de Incubadoras Sociais

Continua...

5 Banco de Teses e Dissertações (BTD). Disponível em: http://btd.egc.ufsc.br. Acesso
em: 13 jan. 2019.

http://btd.egc.ufsc.br
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Ano T/D Autor Título

2017 T Michele Andréia
Borges

Dinâmica das Parcerias Intersetoriais
em Iniciativas de Inovação Social: da
descrição à proposição de diretrizes

2017 D Daniela de Oliveira
Massad

A Influência das Competências do Em-
preendedor Social em Projetos de Ino-
vação Social

2017 T Viviane Sartori InHab-Read – IHR: metodologia de
leitura de entorno para habitats de
inovação

2018 D Cristiane da Silva
Coimbra Lira

A Tecnologia Digital como Ferramenta
para Inovação Social, no Contexto de
uma Organização para Impacto Social

2018 D Aline Cristina
Antoneli de Oliveira

Inovação Social Digital: Mapas Con-
ceituais baseados em uma Abordagem
Integrativa

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: T = Tese / D = Dissertação

A pesquisa de Juliani (2015) visa propor um framework conceitual
para potencializar o desenvolvimento de IS nas universidades, identificando
e organizando os elementos da cultura organizacional para propor ações de
intervenção. Por seu turno, para propor o framework, Delgado (2016) envolveu
especialistas de diversos países com a finalidade de identificar os elementos que
caracterizam a IS e seus processos. No contexto das incubadoras sociais, Prim
(2017) identifica os atores, suas funções e relações, para mapear e descrever os
elementos da rede de colaboração. Igualmente, numa pesquisa internacional,
entre Brasil e Portugal, Borges (2017) descreve o ecossistema e seus processos
da rede de parceiros das iniciativas de IS para propor diretrizes que pudessem
apoiar o desenvolvimento dessas parcerias. Já Massad (2017) realizou uma
pesquisa quantitativa, exploratória e descritiva com empreendedores sociais
responsáveis por negócios de impacto social para avaliar a influência das
competências do empreendedor social em projetos de inovação social. A
tese de Sartori (2017) propõe uma metodologia para leitura e análise das
necessidades, potencialidades e expectativas das comunidades do entorno dos
habitats de inovação, trabalhando também com os conceitos de inovação social.
Lira (2018) analisou a tecnologia digital como ferramenta para inovação social,
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no contexto de uma organização para impacto social. Por fim, Oliveira (2018)
estruturou mapas conceituais, que localizaram teoricamente a Inovação Social
e as definições sobre Inovação Digital, como sendo termos definidores da
Inovação Social Digital.

No BTD, sobre Sistemas Complexos, foram encontradas quatro disser-
tações e seis teses, as quais são relacionadas no Quadro 3.

Quadro 3 – Pesquisas sobre Sistemas Complexos

Ano T/D Autor Título

2006 D Kamile Theis
Stadnick

Modelo de adaptação evolucionária da
vantagem da complexidade: desenvol-
vimento de um instrumento de avalia-
ção

2010 T Nivia Marcia Velho Gestão por competência na constru-
ção de um modelo de formação para
árbitros de futebol

2010 D Maurício Cordeiro
Manhães

A Inovação em serviços e o processo
de criação do conhecimento: uma pro-
posta de método para o design de ser-
viço

2011 D Maria Elizabeth
Horn Pepulim

TV digital aberta brasileira: o adoles-
cente como usuário efetivo da interati-
vidade via TV

2011 T Maurício
Capobianco Lopes

Complexview: Um Framework para
a Produção de Jogos de Empresas
Aplicados ao Desenvolvimento de Li-
derança com Base na Complexidade

2012 T Aline Pereira Soares Gestão do Conhecimento e Conflitos
Interorganizacionais em EAD: Cons-
trução de uma Teoria Substantiva

2013 D Denise Leonora
Cabrera Muñoz

Processos de conhecimento associados
à gestão para sustentabilidade: um es-
tudo baseado na revisão sistemática
de literatura

2015 T Roberta de Bem Framework de Gestão do Conheci-
mento para Bibliotecas Universitárias

Continua...
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Ano T/D Autor Título

2016 T Fabiana Böhm
Gramkow

Liderança Complexa em uma Equipe
de Desenvolvimento de Software

2018 T José Gilberto
Formanski

A Estrutura da Rede Social Organi-
zacional e sua Influência no Fluxo do
Conhecimento Inovador

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: T = Tese / D = Dissertação

A dissertação de Stadnick (2006) se propôs desenvolver um instru-
mento de avaliação para classificar o nível de evolução da complexidade
das organizações, sob a ótica do Modelo de Adaptação Evolucionária da
Vantagem da Complexidade de Kelly e Allison (1999), integrando alguns
conceitos do SAC. A pesquisa de Velho (2010) utiliza a estratégia e os agentes
para desenvolver um modelo de formação de árbitros de futebol. Manhães
(2010) aporta em sua pesquisa o constructo de proximidade e os padrões de
interação para propor um método para a coleta de informações qualitativas a
ser aplicado no início do processo de desenvolvimento de novos serviços. Já
a dissertação de Pepulim (2011) procura, identificar no relacionamento do
adolescente com as mídias, o que poderia levá-lo a ser um usuário efetivo da
TV digital aberta, e faz uso do framework de Axelrod e Cohen (2000). A tese
de Lopes (2011) busca apresentar as concepções para um framework para
apoiar a produção de Jogos de Empresas Eletrônicos (JEEs) com o uso da
Teoria da Liderança, com base na Complexidade (TLC), usando a estrutura
e mecanismos do SAC como referência para produção dos jogos. Já Soares
(2012) se propõe responder quais paradigmas teóricos podem nortear a gestão
do conhecimento em situação de conflito interorganizacional em um curso de
Educação a Distância (EaD), sendo o SAC usado para análise das entrevistas.
Muñoz (2013) sintetiza os processos de conhecimento associados à gestão da
sustentabilidade na forma de um framework conceitual aportando a visão de
sistemas adaptativos complexos e os conceitos de espaço físico e espaço con-
ceitual. Também é objetivo de De Bem (2015) propor um framework, porém
para implementação da gestão do conhecimento em Bibliotecas Universitárias;
a autora usa os processos do SAC como base conceitual para a concepção e
organização da proposta. Por sua vez, Gramkow (2016) busca compreender
como ocorre a liderança em uma equipe de desenvolvimento de software,
no qual usa o SAC para descrever o funcionamento dessa equipe mediante
observação dos comportamentos de interação, correlação e imprevisibilidade, e
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caracterizar a dinâmica da emergência. E, por fim, Formanski (2018) procura
relacionar o fluxo de conhecimento inovador com a influência da rede social
organizacional, com base na perspectiva dos atores, no caso uma empresa de
base tecnológica.

Sobre o framework I-Space foram encontrados dois trabalhos, uma
dissertação e uma tese, conforme Quadro 4.

Quadro 4 – Pesquisas sobre o Framework I-Space

Ano T/D Autor Título
2015 T Carlos Albano

Volkmer de Castilho
O papel da curadoria na promoção
do fluxo de notícias em espaços infor-
mativos voltados para a produção de
conhecimento

2018 D Sicilia Vechi
Gonçalves

Fluxos de informação para a criação
do conhecimento em curadoria de con-
teúdo

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: T = Tese / D = Dissertação

A tese de Castilho (2015) que emprega os conceitos sobre fluxos
informativos do framework I-Space para verificar como o exercício da curadoria
de informações influi no fluxo das recomendações feitas por um ou mais
curadores dentro de redes sociais voltadas para a produção de conhecimento.
Na dissertação de Gonçalves (2018), é proposto um constructo teórico com base
em Curadoria de Conteúdo no ambiente digital, sob perspectiva integrada
de fluxo de informação e gestão do conhecimento para a criação de novo
conhecimento.

1.7 METODOLOGIA E DESIGN DA PESQUISA

De acordo com Creswell (2010, p. 27), a abordagem sobre pesquisa
envolve suposições filosóficas e também métodos e procedimentos distintos,
de modo que estão envolvidos as suposições das concepções filosóficas tra-
zidas para o estudo, as estratégias de investigação que estão relacionadas a
essa concepção e os métodos ou procedimentos de pesquisa específicos que
transformam a abordagem em prática.

Destaca-se que a informação acerca da concepção filosófica da pesquisa
ajuda a explicar o motivo pelo qual se adota a abordagem qualitativa, quanti-
tativa ou mista (CRESWELL, 2010, p. 27-28). Nesta pesquisa, aplica-se o
pragmatismo, pois enfatiza-se o problema, utilizam-se abordagens pluralistas
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para o seu entendimento e a investigação está orientada à prática no mundo
real.

Sob as formas clássicas de classificação (SILVA; MENEZES, 2005,
p. 20-21), temos quanto:

• À natureza: pesquisa aplicada, já que busca “gerar conhecimentos para
aplicação prática e dirigidos à solução de problemas específicos”, além
de “envolver verdades e interesses locais”.

• À forma de abordagem: pesquisa qualitativa, pois “há uma relação
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável
entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode
ser traduzido em números”, sendo o seu foco principal o processo e o
significado.

• Aos objetivos: trata-se de uma pesquisa exploratória, uma vez que “visa
proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo
explícito”.

• Aos procedimentos técnicos: é um estudo de caso, que é indicado para
a compreensão de um fenômeno, normalmente complexo, no contexto
real (DRESCH et al., 2015, p. 23).

Para atender ao objetivo geral desta proposta de tese, foram realizados
diferentes procedimentos que são apresentados no design da pesquisa (Figura 1)
e detalhados na seção “Procedimentos Metodológicos”.

1.8 ESTRUTURA DA TESE

A estrutura deste trabalho é composta por esta seção que apresenta a
introdução, objetivos e aderência da tese ao programa, além da metodologia
e design da pesquisa. Na sequência temos a seção “Fundamentação Teórica”,
que registra a revisão da literatura requerida pela pesquisa contemplando o
conhecimento, as inovações tecnológicas e sociais, e os frameworks I-Space e o
de Axelrod e Cohen. Na seção “Procedimentos Metodológicos”, é apresentada
como a pesquisa foi executada e os aspectos da abordagem qualitativa seleci-
onada. O estudo de caso é descrito na seção “Social Good Brasil”. Já a seção
“Framework KM4SI” expõe a definição do framework e seus componentes, bem
como sua verificação. Por fim, na seção “Conclusões Finais” são apresentados
os resultados finais obtidos, como também indicações de trabalhos futuros.
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Figura 1 – Design da pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Creswell (2010) e De Bem (2015, p. 44).
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção está organizada em seis partes e inicia na Seção 2.1 com
a definição do conhecimento e sua codificação. Na sequência, abordamos
na Seção 2.2 a inovação tecnológica e na Seção 2.3 a inovação social, bem
como os centros de inovação social na Seção 2.4. Por fim, encerra-se com a
apresentação dos dois frameworks adotados na tese, o framework de Axelrod
e Cohen na seção Seção 2.5 e o framework I-Space Seção 2.6.

2.1 CONHECIMENTO

Na perspectiva da inovação social, todo o processo de sua inovação é so-
bre a criação e uso de conhecimento (MULYANINGSIH; YUDOKO; RUDITO,
2014). Inicialmente esse conhecimento é produzido nas atividades individuais,
sendo transferido mediante compartilhamento e, ao final, incorporado na
organização.

A classificação e definição do conhecimento têm raízes bem antigas
(OECD, 2000, p. 14). Aristóteles já o distinguia (LUNDVALL; JOHNSON,
1994) entre:

• Epistèmè (know-why): conhecimento que é universal e teórico.
• Technè (know-how): conhecimento que é instrumental, específico do

contexto e relacionado à prática.
• Phronesis (practical wisdom): conhecimento que é normativo, baseado

na experiência, específico ao contexto e relacionado ao senso comum.

Na literatura atual ainda se percebe uma tendência de uso dos termos
“informação” e “conhecimento” de forma intercambiável (MARIN-GARCIA;
ZARATE-MARTINEZ, 2007; BOISOT, 2013). Entretanto, existem argumen-
tos para a distinção:

Na literatura podemos encontrar referências
que fazem uma distinção entre o que é conhe-
cimento e o que não é. Alguns argumentam
que a informação são dados e o conhecimento
permite que as pessoas atribuam significado
à informação; outros concordam que a infor-
mação deve ter relevância e propósito, mas
somente o conhecimento pode ser interpretado
e tornar-se valioso para a tomada de decisão.
Além disso, a informação deve consistir em
fluxos de dados e mensagens que são organiza-
dos para descrever uma condição ou situação
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especial, enquanto o conhecimento são con-
ceitos, crenças, julgamentos, metodologias e
know-how que tenham sido processados por
indivíduos anteriormente (MARIN-GARCIA;
ZARATE-MARTINEZ, 2007, p. 279).

As diferentes definições do termo conhecimento encontradas durante a
pesquisa estão relacionadas no Apêndice B. Trata-se de um conjunto expres-
sivo, mas que não pretende ser completo ou final.

De modo geral, os autores discriminam o próprio conhecimento entre o
que é explícito e o que é tácito. O Quadro 5 relaciona esses principais autores
e suas definições.

Quadro 5 – Distinções entre o conhecimento explícito e tácito

Autor Ano Explícito Tácito

Ryle 1949 Sabe o quê. Sabe como.

Polanyi 1966 Conhecimento que é
verbalizado, escrito,
desenhado ou, de outra
forma, articulado.

Conhecimento que não é
verbalizado, intuitivo e
desarticulado.

Anderson 1983 Declarativo. Procedural.

Winter 1987 Simples, ensinável,
observável.

Complexo, difícil de ser
ensinado e observado.

Kogut e
Zander

1992 Informação. Sabe como.

Hedlund 1994 Conhecimento bem definido
incorporado em produtos,
serviços ou artefatos.

Conhecimento mais
cognitivo na forma de
constructos e preceitos
mentais.

Nonaka 1994 Discreto, capturado em
registros.

A atividade contínua de
saber.

Spender
e Grant

1996 Objetivo. Coletivo.

Weiss 1998 Conhecimento racionalizado
(Weber [1921] 1968).

Conhecimento incorporado
(Granovetter 1985).

Fonte: Traduzido e adaptado pelo autor a partir de Binz-Scharf (2003, p. 8).

Entre os trabalhos basilares sobre Gestão do Conhecimento (Knowledge
Management), está o de Nonaka e Takeuchi (1997, p. 63-65) que apresentam



2.1. Conhecimento 39

um conceito de conhecimento, baseado em Platão1, e concordam que a in-
formação é um fluxo de mensagens; reforçam, ainda, que o conhecimento é
criado por esse fluxo de informação, fundamentado nas crenças e no compro-
misso de seu detentor. Assim, os autores apresentam um modelo, o SECI,2

para o registro do conhecimento não codificado, que é a interação entre o
conhecimento tácito e o conhecimento explícito conforme representado na
Figura 2.

Figura 2 – Espiral da Criação do Conhecimento

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Nonaka e Takeuchi (1997, p. 80).

Conforme Nonaka e Takeuchi (1997, p. 65-67), baseados em Polanyi
(1966), o conhecimento é classificado em dois tipos: o conhecimento tácito
(subjetivo), que se relaciona com a experiência individual, habilidades e
técnicas que envolvem valores intangíveis, como crenças pessoais, sistema
de valor; e o conhecimento explícito (objetivo), que pode ser articulado na
linguagem formal. O conhecimento é criado com base na interação entre o
conhecimento tácito e o explícito. O tácito é difícil de ser verbalizado ou
codificado, visto que é distribuído na totalidade da experiência do indivíduo.
Os autores consideram que o conhecimento explícito é apenas a ponta de
um iceberg e veem o restante como sendo tácito e que está profundamente
enraizado nas ações, experiências, valores e ideais de um indivíduo.

O modelo SECI está apoiado no “pressuposto crítico de que o conhe-
cimento humano é criado e expandido através da interação social entre o
conhecimento tácito e o conhecimento explícito” (NONAKA; TAKEUCHI,
1997, p. 67). O conhecimento tácito e o conhecimento explícito não são enti-

1 Conhecimento como crença verdadeira justificada (PLATÃO, 1973; FANTICELLI,
2013, p. 15).

2 Acrônimo de Socialização, Externalização, Combinação e Internalização.
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dades totalmente separadas, e sim mutuamente complementares, interagem
um com o outro e realizam trocas nas atividades criativas dos seres humanos.

Em contraponto à definição de Platão, Boisot (2011), ao discutir o
conceito epistemológico do conhecimento, destaca que a acepção Platônica
do conhecimento, sendo uma crença verdadeira justificada, é desafiada pela
demonstração de Gödel (1931), pois somente podemos justificar um pequeno
conjunto do que é verdadeiro. Boisot (2011, p. 436) diz que, “como seres
inteligentes, agimos, sobrevivemos e prosperamos com base no conhecimento
que implantamos como uma resposta adaptativa à diversidade de fenômenos
que encontramos e que precisamos nos adaptar”. O autor ainda considera que
as intenções e expectativas são moldadas pela experiência e o conhecimento
incorporado de um agente humano, bem como por seus sentimentos e sua
postura ética.

Swan (2007, p. 155) corrobora ao afirmar que o conhecimento é, por-
tanto, dúbio – sujeito a significados e interpretações diferentes –; dinâmico –
significado aceito mudando à medida que novos atores e contextos são trazidos
para suportar –; e dependente do contexto – difícil, se não impossível, separar
do contexto em que está produzido.

No entendimento de Boisot (2013), o conhecimento não é uma “coisa”
com contornos bem definidos, mas sim algo enraizado na organização. Contudo,
podemos distinguir três formas de conhecimento, cuja divisão não é clara, mas
suas integrações nos permitem dar sentido ao mundo vivenciado (BOISOT,
2011). São elas:

• Incorporado: adquirido dinamicamente por meio das interações sensórias
com o mundo, também chamado de fenomenológico.

• Narrativo: a parte do conhecimento incorporado passível de ser articu-
lado e compartilhado somente mediante verbalização.

• Abstrato-simbólico: elementos do conhecimento narrativo que apresenta
regularidades recorrentes, tornando possível ser formalizado e generali-
zado.

De acordo com Swan (2007, p. 147), “a necessidade de inovação é
frequentemente vista como um objetivo-chave para o desenvolvimento da
teoria e prática em Gestão do Conhecimento”; mas esse desenvolvimento,
porém, se dá sobre diferentes perspectivas, que dependem dos pressupostos
acerca do conhecimento e dos processos de inovação. A autora esclarece que
não há uma perspectiva necessariamente superiora, mas que “cada uma tem
seu próprio conjunto de suposições, limitações e tensões em relação à natureza
do conhecimento e da inovação” (SWAN, 2007, p. 148).
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2.2 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

O conceito de inovação de Schumpeter (1976) apresenta uma base
teórica que se sustenta, até hoje, relacionando o desenvolvimento econômico
em virtude de novas tecnologias que se sobrepõem às anteriores em um
processo dinâmico. Segundo Cavalli (2007), na concepção de Schumpeter, há
cinco tipos de elementos principais para inovação, sendo eles:

1. A introdução de um novo bem, isto é, aquele com o qual os consumidores
ainda não estão familiarizados, ou de uma nova qualidade de um bem.

2. A introdução de um novo método de produção, que não precisa ser
fundamentada em uma nova descoberta científica e também pode existir
em uma nova maneira de lidar comercialmente com uma mercadoria.

3. A abertura de um novo mercado; ou seja, um mercado no qual o ramo
de manufatura do país em questão não tenha previamente introduzido
ou não tenha existido antes.

4. A conquista de uma nova fonte de fornecimento de matérias-primas
ou produtos semimanufaturados, mais uma vez, independentemente do
fato de esta fonte já existir ou ter sido primeiro criada.

5. A realização da nova organização de qualquer indústria, tais como a
criação de uma posição de monopólio (por exemplo, pela trustification)
ou a quebra de uma posição de monopólio.

Essas inovações resultam na “destruição criativa”, que é a substituição
constante dos atuais processos, produtos e modelos de negócio decorrente das
ações de indivíduos com capacidade empreendedora (SCHUMPETER, 1976).

O Manual de Oslo (OECD, 2005, p. 17, 23) trata da inovação de forma
abrangente e multidimensional, pois considera como inovação não somente a
implementação de um novo produto ou um processo, mas também “tipos de
mudança em seus métodos de trabalho, seu uso de fatores de produção e os
tipos de resultados que aumentam sua produtividade e/ou seu desempenho
comercial”. Essa característica multidimensional, indicada também por Ahmed
(1998), impõe, portanto, dificuldades na adoção de uma definição única e
definitiva para ela (ADOLF; MAST; STEHR, 2013).

Entre as definições encontradas na literatura estão a de Mørk et al.
(2010, p. 590), que entendem por inovação tudo o que gera e facilita mudanças
na prática, e a de Assink (2006), que define inovação como o diferencial que
agrega valor àquilo que é ordinário.

Sob o ponto de vista conceitual, há duas abordagens usualmente
encontradas na literatura: a inovação como resultado e a inovação como
processo. A primeira, entende a inovação como resultado da criação de novos
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produtos, serviços, conhecimentos e novas formas de organizar processos
produtivos (BENNER, 2003), em que a inovação como resultado responderia
às perguntas: “o quê?”, “que tipo?” (CROSSAN; APAYDIN, 2010, p. 14).
Já a segunda abordagem compreende a inovação como um processo que
envolve as atividades de exploração, descoberta, compartilhamento, criação
de conhecimento para gerar resultados novos (KOCH, 2012), e tem a finalidade
de responder a pergunta “como?” (CROSSAN; APAYDIN, 2010, p. 13).

Baregheh, Rowley e Sambrook (2009) constataram que a definição
de inovação apresenta particularidades em áreas de negócios e gestão, eco-
nomia, estudos organizacionais, inovação e empreendedorismo, tecnologia,
ciências e engenharias, gestão do conhecimento e marketing. Assim, os autores
propuseram uma definição multidisciplinar:

Inovação é um processo de várias etapas, por
meio das quais organizações transformam ideias
em novos [ou melhorados] produtos, serviços
ou processos, com o objetivo de avançar, com-
petir e se diferenciar no mercado de atua-
ção (BAREGHEH; ROWLEY; SAMBROOK,
2009, p. 1334).

Tal definição apresenta uma perspectiva gerencial, que trata a inovação
como um processo intencional, contínuo e gerenciável, e não como uma ação
discreta no tempo (BAREGHEH; ROWLEY; SAMBROOK, 2009), em que
a inovação pode ser resultado de fruto do acaso. Essa definição parece ser
mais adequada para se atender às exigências atuais de sustentabilidade e
competitividade no mercado. Em tal contexto, o sucesso depende do com-
prometimento da organização com a inovação continuada, como um processo
nela incorporado (TEKIC; COSIC; KATALINIC, 2013), que, quando bem
gerenciado, tende a ser bem-sucedido (KOCH, 2012).

A inovação como resultado está presente na definição de Rogers e
Shoemaker (1972), citados por Trott (2012, p. 15): “[. . . ] Se a ideia parece
nova e diferente para o indivíduo, ela é uma inovação”, uma definição amparada
na subjetividade da percepção individual. Block, Thurik e Zhou (2013, p. 698)
esclarecem que existe a situação em que algo é “novo para a empresa” e outra
em que é “novo para o mercado”, e esta é entendida, segundo os autores,
como “inovação verdadeira”.

Brentani (2001) defende que o “novo”, para o caso de produto, é
um atributo que pode ser percebido em gradações diversas em um espectro
contínuo, indo de algo totalmente novo, que surge de forma descontínua, até
a simples evolução ou melhorias de algo existente, de natureza incremental.
Essa visão apresenta duas definições usualmente emergentes no campo da
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gestão da inovação: a inovação incremental e a inovação radical. Entende-se
a última como sendo aquela que quebra os paradigmas vigentes, mudando-
se as regras do jogo (ASSINK, 2006; BESSANT; TIDD, 2009). Estudos
revelam que a busca pela inovação radical oferece maiores desafios quanto à
aceitação de riscos pela organização; porém, em caso de sucesso, o retorno é
significativamente maior (BRENTANI, 2001).

A inovação tem apresentado gerações com características bem espe-
cíficas; segundo autores como Preez e Louw (2008), a sexta geração trata
da inovação aberta ou também conhecida como inovação em redes. Essa
geração possui tanto foco em ideias e caminhos internos, quanto externos e
que, combinados, possibilitam o desenvolvimento de novas tecnologias. Assim
sendo, a característica dorsal dessa geração é considerar fatores externos como
motores do processo de inovação. A Figura 3 ilustra esta geração, que os
autores dividem em três fases: fase inicial (fuzzy front end), desenvolvimento
e comercialização.

Figura 3 – Inovação Aberta

Fonte: Traduzido por Buchele (2015, p. 49) de Preez e Louw (2008).

Por fim, de acordo com Cavalli (2007), é interessante compararmos os
elementos de Schumpeter com os apresentados cinquenta anos mais tarde por
Peter Drucker (1993) para o processo de inovação, os quais são:

• Procurar uma oportunidade – e possivelmente encontrar uma exigência
não satisfeita.
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• Analisar – para analisar os custos, para desenvolver um plano de
negócios.

• Ouvir – para ouvir os usuários potenciais e entender suas necessidades.
• Focar – para definir exatamente a ideia.
• Liderar – para mobilizar as pessoas e para criar um mercado para a

ideia.

Enquanto em Schumpeter o foco é a macroeconomia, em Drucker são
os microaspectos e a explicação das diferenças, destacando a importância
crucial dos aspectos sociais (competência, liderança, comunicação) (CAVALLI,
2007).

2.3 INOVAÇÃO SOCIAL

A expressão “inovação social” é relativamente nova, tendo sido em-
pregada no início do século XIX pelo filósofo e sociólogo Max Weber (“in-
venções sociais”) e pelo economista Joseph Schumpeter na década de 30;
porém, somente a partir da década de 80 surgiram mais estudos a respeito
do tema (MOULAERT et al., 2005; EDWARDS-SCHACHTER; MATTI;
ALCÁNTARA, 2012). Entretanto, alguns autores afirmam que Schumpeter
é o primeiro a destacar o aspecto social como uma maneira de garantir a
eficácia econômica das inovações tecnológicas (MOULAERT et al., 2005;
CAVALLI, 2007). Contudo, na sua ênfase em ressaltar os aspectos puramente
tecnológicos da inovação ou seus impactos econômicos, ele obscureceu, sem
pretender, os aspectos sociais e institucionais do fenômeno, gerando uma visão
da inovação excessivamente orientada ao tecno economicismo. Todavia, pouco
a pouco começam a se fazer cada vez mais evidentes os aspectos socioculturais
e organizacionais do fenômeno inovador, anteriormente pouco contemplados.

Nas últimas duas décadas, a inovação social tem ganhado notoriedade
e está atraindo o interesse de pesquisadores, profissionais e formuladores de
políticas em todo o mundo (EDWARDS-SCHACHTER; MATTI; ALCÁN-
TARA, 2012). A popularidade é recorrente aos grandes desafios atuais, como
as alterações climáticas, a epidemia mundial de doenças crônicas e as desi-
gualdades sociais, cuja estrutura e política vigente não têm suportado tais
questões prementes (MULGAN, 2006; MURRAY; CAULIER-GRICE; MUL-
GAN, 2010). O crescimento sustentável, a garantia de emprego, o aumento da
capacidade competitiva (HOWALDT; SCHWARZ, 2010), o crescente número
de organizações sem fins lucrativos que desenvolvem atividades econômicas
para apoiar a sua missão social, o surgimento de uma variedade de mer-
cado e projetos empresariais de base não mercantis que visam à resolução
de problemas sociais e às oportunidades de crescimento para a inovação e
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experimentação derivados do atual ambiente de recessão global (SANZO et al.,
2015), são fatores essenciais que explicam a importância da inovação social
na sociedade atual (CUNHA; BENNEWORTH, 2013).

Apesar de sua evidente relevância e do fomento de ações na prática, há
uma necessidade no avanço tanto de uma compreensão maior de sua definição,
surgimento e difusão, quanto da criação e uso de métodos e ferramentas para
o processo de inovação social (MURRAY; CAULIER-GRICE; MULGAN,
2010; ANDERSON; CURTIS; WITTIG, 2015; BIGNETTI, 2011; CAJAIBA-
SANTANA, 2014; GODÓI-DE-SOUSA; VALADÃO JÚNIOR, 2013).

A inovação social tem sido definida de várias maneiras e ainda não há
um consenso na literatura (CUNHA; BENNEWORTH, 2013; BIGNETTI,
2011; CAJAIBA-SANTANA, 2014). A falta de uma definição precisa e am-
plamente aceita causa incertezas sobre o que de fato são essas inovações,
como passam a existir e o que se pode esperar delas. Há, com isso, uma
dificuldade na criação de indicadores e na avaliação de projetos em inovação
social (ANDERSON; CURTIS; WITTIG, 2015).

Alguns pesquisadores têm medido esforços na compreensão e integração
dessa gama de definições (CUNHA; BENNEWORTH, 2013; BIGNETTI, 2011;
CAJAIBA-SANTANA, 2014). No entanto, ainda há espaços que devem ser
preenchidos quanto aos construtos que a definem e quanto a suas raízes
teóricas (HOWALDT; HOCHGERNER, 2018).

Uma das primeiras definições de inovação social foi proposta por
Fairweather (1967) em um book review, intitulado “Methods for experimental
Social Innovation” (HORTA, 2013). Desde então, e principalmente a partir
dos anos 2000, têm se proliferado ideias e definições do que vem a ser a
inovação social.

Entre as principais definições referenciadas na literatura consta a de
Murray, Caulier-Grice e Mulgan (2010, p. 5):

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.

Tal definição tem o foco em criar relações sociais com a finalidade
de aumentar a capacidade de agir das pessoas, tendo como característica
principal a construção de novas colaborações para satisfazer as necessidades
sociais.

Outra definição frequente é a de Howaldt e Schwarz (2010, p. 21):
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Inovação social é uma nova combinação e/ou
uma nova configuração de práticas sociais em
determinadas áreas de ação ou contextos so-
ciais provocadas por determinados atores ou
constelações de atores de forma intencionais di-
recionadas com o objetivo de melhor satisfazer
ou atender necessidades e problemas com o que
é possível com base em práticas estabelecidas.

A característica desse conceito são as práticas sociais, em contextos
diversos de ação, criadas com o objetivo de melhorar o atendimento de
necessidades ou problemas identificados. Entende-se por prática social “como
construções dos atores sociais em seus contextos de interação, podendo esse
contexto ser ou não uma organização.” (SOUZA; LUCAS; TORRES, 2011,
p. 213).

Como podemos observar nas definições apresentadas, há muitos termos
dentro da própria definição (como, por exemplo: melhorar a qualidade de vida;
mudança social) que também necessitam de uma investigação mais detalhada
de modo a ter mais clareza do significado para a inovação social. Alguns
pesquisadores (EDWARDS-SCHACHTER; MATTI; ALCÁNTARA, 2012;
CUNHA; BENNEWORTH, 2013; ANDERSON; CURTIS; WITTIG, 2015;
BIGNETTI, 2011; CAJAIBA-SANTANA, 2014; HORTA, 2013; HOWALDT;
HOCHGERNER, 2018) têm buscado em suas pesquisas a compreensão e
integração dessa gama de definições.

A compilação e análise de alguns conceitos de inovação social por
Bignetti (2011, p. 4) resultaram na seguinte definição:

[. . . ] [é] o resultado do conhecimento aplicado
a necessidades sociais através da participação
e da cooperação de todos os atores envolvidos,
gerando soluções novas e duradouras para gru-
pos sociais, comunidades ou para a sociedade
em geral.

Devido a definição de Bignetti (2011) ter como foco o resultado, ela
foi revista por Horta (2013), em sua tese de doutorado orientada por Bignetti.
A autora ampliou a análise das definições de inovação social por meio de
uma apreciação quanto a seu objetivo, a sua consequência, a sua forma e seus
atores sociais. Com isso, apresentou a definição integradora:

[. . . ] um processo colaborativo que visa a gerar
soluções duradouras que atendam às necessi-
dades sociais de grupos, de comunidades e da
sociedade em geral (HORTA, 2013, p. 12).
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Edwards-Schachter, Matti e Alcántara (2012) não propuseram uma de-
finição própria, mas realizaram uma ampla análise de 76 definições. A análise
dos autores se baseou em onze dimensões (objetivo, finalidade, direcionamento,
fonte, contexto, agente, setores, processos, resultados, governança e empode-
ramento e desenvolvimento de capacidade) e resultou em 28 características de
definições de inovação social, das quais algumas delas são: geração de valores
sociais, melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável; inovação
social orientada para a resolução de problemas sociais e destinadas a ambos os
setores sem fins lucrativos e com fins lucrativos; direcionada a desafios sociais,
econômico e ambientais nos níveis global e local; interação entre os atores
da sociedade civil, estado e agentes de negócios; empoderamento de grupos
sociais desfavorecidos; participação e colaboração das pessoas na tomada de
decisões; desenvolvimento de novas formas de organização e relações sociais;
e melhorias para o bem-estar, sustentabilidade, inclusão social, e qualidade
de vida.

Cunha e Benneworth (2013) analisaram doze definições e identificaram
dois grupos diferentes de características: aqueles preocupados com a justiça
social; e aqueles preocupados com práticas de inovação social. Com base em
sua conclusão, evidenciaram a necessidade de um significado singular, com
um escopo claramente delineado e conceitualmente claro, que engloba a ideia
de novidade e mudança para um propósito socialmente progressivo e com o
mais rigoroso tratamento de justiça social. Assim, para os autores a inovação
social é

[. . . ] um sistema de mudança através do de-
senvolvimento de novas soluções na fronteira
abrangendo comunidades de aprendizagem para
criar valor social e promover o desenvolvimento
da comunidade, desafiando as instituições so-
ciais existentes, através de ação colaborativa
desenvolvendo redes mais amplas (CUNHA;
BENNEWORTH, 2013, p. 9).

Cajaiba-Santana (2014) amplia a compreensão conceitual do fenômeno
de inovação social. Esclarece o autor que as pesquisas na área se têm limitado
a conceituar a inovação social por meio de abordagens teóricas centradas
no agente – uma abordagem individualista e comportamentalista em que a
inovação social é criada por intermédio das ações empreendidas por indivíduos
específicos – e centralizada na estrutura – em que a inovação social é perce-
bida como determinada pelo contexto estrutural externo. Diante desse fato,
desenvolve um conceito fundamentado na mudança social e na integração das
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teorias institucional3 e de estruturação:4

[. . . ] inovações sociais são novas práticas soci-
ais criadas a partir de ações coletivas, inten-
cionais e orientadas para objetivos que visam
estimular a mudança social por meio da recon-
figuração de como as metas sociais são alcan-
çadas (CAJAIBA-SANTANA, 2014, p. 44).

Uma análise em profundidade a respeito das definições de inovação
social foi desenvolvida por um grupo de acadêmicos do Programa de Pós-
Graduação em Inovação Social, da Universidade de Danúbio (Áustria). Dessa
análise, Anderson, Curtis e Wittig (2015) propõem a definição de inovação
social focada na dimensão social em oposição à dimensão tecnológica; com
elementos distintivos que uma inovação tem de cumprir a fim de ser consi-
derada social ou de qualificar-se para a definição de inovação social; focada
sobre problemas sociais imperiosos; e valores sociais igualmente convincentes.
A urgência da resolução desses problemas sociais imperiosos exige soluções
novas e decisivas (inovações), que têm tanto a intenção e o efeito de igualdade,
justiça e empoderamento. Diante disso, os autores definem inovação social
como: “novas soluções para os desafios sociais que têm a intenção e o efeito da
igualdade, da justiça e empoderamento” (ANDERSON; CURTIS; WITTIG,
2015, p. 30). A definição proposta por eles sugere que, para uma atividade se
qualificar como uma inovação social, deve atender a quatro critérios:

1. Ela precisa ser nova.
2. Ela deve abordar um desafio social.
3. A intenção deve ser a criação de igualdade, justiça e empoderamento.
4. O efeito ou resultado final deve ser a igualdade, a justiça e o empode-

ramento.

Com base nas características identificadas por Edwards-Schachter,
Matti e Alcántara (2012), e nas definições identificadas na literatura, os
pesquisadores do Núcleo de Estudos em Inteligência, Gestão e Tecnologias
para Inovação (IGTI) propuseram uma definição que visa contribuir na
identificação de ferramentas e indicadores para a análise e avaliação de projetos
de inovações sociais. Dessa maneira, foram definidos os pressupostos, presentes

3 Na perspectiva da teoria institucional a inovação social é vista como resultado das
trocas e aplicação de conhecimentos e recursos por agentes mobilizados por meio de
atividades de legitimação. (LEE, 1959; HÄMÄLÄINEN; HEISKALA, 2007)

4 Na perspectiva da teoria da estruturação a inovação social é criada como uma força
transformadora por meio da inter-relação entre os agentes, estruturas institucionais
e sistemas sociais. (HARGRAVE; VAN DE VEN, 2006)
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no Quadro 6, tendo em vista o conhecimento, a visão sistêmica de Bertalanffy
(1969) e a teoria da ação comunicativa de Habermas (REESE-SCHÄFER,
2009).

Quadro 6 – Pressupostos da definição de Inovação Social

Pressupostos Autores

Pressuposto 1: Conhecimento coletivo e
socialmente produzido, como insumo primá-
rio na geração de inovações sociais.

Godói-de-Sousa e Valadão Jú-
nior (2013), Mulyaningsih, Yu-
doko e Rudito (2014) e Satrús-
tegui (2014)

Pressuposto 2: Inovação social na pers-
pectiva orientada a processos e como um
processo de acumulação e criação de novos
conhecimentos de natureza coletiva.

Mulyaningsih, Yudoko e Rudito
(2014) e Satrústegui (2014)

Pressuposto 3: O processo deve ser intenci-
onal, sistemático, planejado e coordenado de
modo a obter ações legitimadas e fomentar
mudanças sistêmicas.

Murray, Caulier-Grice e Mulgan
(2010) e Cajaiba-Santana (2014)

Pressuposto 4: A colaboração e compar-
tilhamento do conhecimento entre diversos
atores como ingrediente indispensável na ge-
ração de inovações sociais.

Goldenberg (2004), Nicholls
(2006), Farfus e Rocha (2007),
Davey e Ivery (2009), Murray,
Caulier-Grice e Mulgan (2010),
Bignetti (2011), Godói-de-Sousa
e Valadão Júnior (2013), Cajaiba-
Santana (2014), Mulyaningsih,
Yudoko e Rudito (2014) e Shier e
Handy (2015)

Pressuposto 5: Obter como resultado a
mudança social de forma sustentável e be-
néfica a um coletivo e não somente a um
indivíduo.

Anderson, Curtis e Wittig (2015)

Fonte: Adaptado por Borges (2017, p. 41) a partir de Borges et al. (2015)

Com base nos pressupostos, os pesquisadores do IGTI propuseram a
seguinte definição:

[. . . ] a inovação social é a criação de novos
conhecimentos, ou da combinação de conheci-
mentos, por meio de um processo intencional,
sistemático, planejado e coordenado, derivado
da colaboração e do compartilhamento de co-
nhecimento entre os diversos agentes, que visa
de forma sustentável a mudança social benéfica
a um coletivo (BORGES et al., 2015, p. 132).
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Segundo os autores, trata-se de uma definição propositalmente forte,
mais restritiva do fenômeno, pois tem como fim a identificação precisa de
propostas de inovação social, no caso, as teleológicas.

Howaldt e Hochgerner (2018), em uma das pesquisas mais recentes
publicadas pelo projeto SI-DRIVE,5 propõem uma definição que busca integrar
diferentes significados, eventualmente conflitantes. Os autores, com base em
resultados empíricos e em Schumpeter, definem a inovação social como

[. . . ] uma nova combinação de práticas sociais
em certas áreas de ação ou contextos sociais
[. . . ] conduzidas por determinados atores de
maneira direcionada e intencional com o obje-
tivo de satisfazer ou responder melhor às neces-
sidades e problemas do que seria possível com
base nas práticas estabelecidas (HOWALDT;
HOCHGERNER, 2018, p. 18).

Por fim, no Apêndice A são relacionadas as definições de inovação
social encontradas na literatura durante a pesquisa desta tese.

2.4 CENTROS DE INOVAÇÃO SOCIAL

O Centro de Inovação Social (CIS) é um tipo de organização presente e
reconhecida no contexto da inovação social que apresenta propósitos e caracte-
rísticas que variam conforme a sua origem e localização. Esses centros surgem
por iniciativas de universidades, do setor público, do setor empresarial, de
consultorias, de plataformas ou de redes (DELOITTE, 2010, p. 10; BORGES,
2017, p. 53).

No mundo existem diversas organizações que se identificam como CIS
e que proporcionam espaços de coworking, assessoria para os desenvolvedores,
ferramentas para a inovação e mecanismos de financiamento. O Quadro 7
relaciona algumas das organizações mais conhecidas.

Quadro 7 – Centros de Inovação Social no mundo

Continente Nome Sede Desde

África Impumelelo Cape Town,
África do Sul

1999

Continua...

5 É um projeto científico, com fundos da Comunidade Europeia, que visa mapear,
analisar e promover a inovação social. Disponível em: https://www.si-drive.eu. Acesso
em: 23 jan. 2019.

https://www.si-drive.eu
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Continente Nome Sede Desde

África Bertha Centre for Social
Innovation

Cape Town,
África do Sul

2011

América do
Norte

Centre de Recherche sur les
Innovations Sociales (CRISES)

Québec, Canadá 1986

América do
Norte

Center for Social Innovation,
Stanford University

São Francisco,
Estados Unidos

2000

América do
Norte

Centre for Social Impact in
Queen’s School of Business

Kingston,
Canadá

2004

América do
Norte

Centre for Social Innovation Toronto, Canadá 2004

América do
Norte

The Waterloo Institute for Social
Innovation and Resilience
(WISIR)

Waterloo,
Canadá

2007

América do
Norte

Boston College Center for Social
Innovation

Boston, Estados
Unidos

2011

América do
Sul

Centro de Innovación Social
(Universidade de San Andrés)

Buenos Aires,
Argentina

2007

América do
Sul

Centro de Innovación Social
(ANSPE)

Bogotá,
Colômbia

2010

América do
Sul

Social Good Brasil (SGB) Florianópolis,
Brasil

2012

América do
Sul

Centro de Apoio a Inovação
Social (CAIS)

Florianópolis,
Brasil

2014

Ásia Lien Centre for Social Innovation Singapura 2006

Ásia SIM Center For Social Innovation Istambul,
Turquia

2012

Ásia Gawad Kakinga Center for Social
Innovation

Mandaluyong
City, Filipinas

2013

Europa Zentrum fo Sozial Innovation
(ZSI)

Viena, Áustria 1990

Europa National Endowment for Science
Technology and the Arts
(NESTA)

Londres,
Inglaterra

1997

Continua...
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Continente Nome Sede Desde

Europa Centro de Innovación Social de
Bilbao (Bilbao Eutokia)

Bilbao, Espanha 2007

Europa Social Innovation Centre
(INSEAD)

Fontainebleau,
França

2006

Europa Instituto de Innovación Social
(ESADE)

Barcelona,
Espanha

2009

Europa Centro de Inovação Social (CIS
Porto)

Porto, Portugal 2011

Oceania The Australian Centre for Social
Innovation (TACS)

Adelaide,
Austrália

2009

Oceania New Zealand Social Innovation
and Entrepreneurship Research
Centre (SIERC)

Auckland, Nova
Zelândia

2010

Fonte: Adaptado e atualizado pelo autor a partir de Juliani (2015) e Borges (2017,
p. 56)

Segundo Borges (2017, p. 54), entre as CIS se destacam quatro organi-
zações: Centre de Recherche sur les Innovations Sociales (CRISES); National
Endowment for Science Technology and the Arts (NESTA); Center for So-
cial Innovation; e Centre for Social Innovation. A autora ainda argumenta
que “a popularidade deles está relacionada a seus projetos de alto impacto,
espaços e formas de trabalho, ferramentas para a inovação social e produções
bibliográficas”.

O Centre de Recherche sur les Innovations Sociales, com escritório
central em Quebec (Canadá), é uma organização interuniversitária e pluridis-
ciplinar que reúne sessenta pesquisadores, membros regulares provenientes
de oito instituições. O centro é estruturado em quatro áreas dedicadas a
analisar todas as dimensões da inovação social e sua inclusão no processo de
transformação social: (a) políticas e práticas sociais; (b) território e comuni-
dades locais; (c) empreendimentos coletivos; e (d) trabalho e emprego. Seus
objetivos são: produzir e divulgar novos conhecimentos sobre as inovações e
transformações sociais; proporcionar um fórum de consulta e coordenação
para as atividades de investigação; favorecer a emergência de novas pistas
e pesquisas teórica e aplicada; desenvolver novas parcerias; organizar ati-
vidades científicas; e formar jovens investigadores. Algumas pesquisas são
conduzidas mediante parcerias com atores sociais e econômicos, resultando
na transferência de conhecimento para a comunidade (CRISES, 2018).
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A National Endowment for Science Technology and the Arts, localizada
em Londres (Inglaterra), apoia ideias para ajudar a melhorar a vida das
pessoas, por meio de atividades que vão desde o estágio de investigação em
profundidade a programas práticos. O seu objetivo é reforçar o potencial
inovador de indivíduos e organizações na criação e florescimento de ideias, que
podem melhorar a qualidade de vida das pessoas. Além disso, trabalha em
parceria com os mais diversos públicos. Sua publicação DIY - Desenvolvimento,
Impacto e Você (KEANE et al., 2014), que reúne ferramentas práticas para
iniciar e suportar uma inovação social, já foi traduzida para oito idiomas
(NESTA, 2018).

O Center for Social Innovation, da Universidade de Stanford em São
Francisco (EUA), tem como missão trazer a mudança social e ambiental
no mundo, por meio de pesquisa, educação e aprendizagem experiencial,
que reforçam a capacidade dos indivíduos e organizações para desenvolver
soluções inovadoras para problemas complexos. Os programas e iniciativas
são projetados, coordenados e integrados para alcançar os seguintes resul-
tados: conscientização sobre os princípios da inovação social, construção de
competências e ação (CSI-SU, 2018).

O Centre for Social Innovation, com estruturas em Toronto (Canadá)
e Nova Iorque (EUA), define-se como uma empresa social com a missão de
catalisar a inovação social. É também um espaço de coworking e plataforma de
lançamento para as pessoas que estão engajadas a mudar e melhorar o mundo.
Para tanto, eles oferecem programas de aceleração, ferramentas para ampliar o
impacto das inovações sociais e promovem a inter-relação com diversos atores
(organizações com e sem fins lucrativos, empreendedores, ativistas e artistas).
Os projetos desse centro não se restringem a uma única área de atuação, mas
sim trabalham em projetos de inovação social nas mais diversas áreas. Além
disso, possuem método próprio que se baseia na Teoria da Mudança, que
transforma espaço de trabalho em uma potência de inovação (CSI, 2018).

No Brasil, Borges (2017, p. 56) e Juliani (2015, p. 64, 67) relacionam
como CIS o Centro de Apoio as Inovações Sociais (CAIS) (CAIS, 2018), criado
pelo Instituto Comunitário da Grande Florianópolis (ICom) em 2011, que
conta com duas estruturas físicas em Florianópolis (Centro e Canasvieiras).
A organização visa apoiar ONGs, grupos, movimentos e coletivos a pensarem
e agirem de forma inovadora com foco no interesse público e no bem comum.
É um local de encontro e de troca de conhecimento e experiências, aberto
aos mais diversos públicos (empreendedores sociais, líderes comunitários,
jovens engajados em causas sociais, investidores sociais, ONGs, cooperativas e
negócios sociais). O CAIS oferece para seu público gratuitamente um escritório
compartilhado e Fiscal Sponsor, assessorias de gestão, comunicação, contábil
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e jurídica, além de capacitações diversas.
No contexto brasileiro também exerce papel de destaque o Social Good

Brasil (SGB),6 fundado em 2012 com a participação do ICom (DELGADO,
2016, p. 83; JULIANI, 2015, p. 61; BORGES, 2017, p. 53-57). O SGB se
apresenta como uma organização em rede e oferece programas que apoiam
a criação e a estruturação de inovações sociais. Também é reconhecido pelo
seu evento anual, o Festival SGB, que reúne mais de mil participantes e tem
como foco a inovação social.

2.5 FRAMEWORK DE AXELROD E COHEN

O prefácio do livro Harnessing Complexity traz a questão central que
Axelrod e Cohen (2000) trabalham: “em um mundo onde muitos participantes
estão se adaptando uns aos outros e onde o futuro emergente é extremamente
difícil de prever, quais ações você deve tomar?” (p. xi). De acordo com os
autores, esse tipo de mundo é um Sistema Adaptativo Complexo (SAC), já
que se trata de um sistema que contém agentes ou populações que buscam se
adaptar uns aos outros (AXELROD; COHEN, 2000, p. 7).

Nesse contexto, Axelrod e Cohen (2000, p. 2) descrevem um framework
que “sintetiza mecanismos e princípios em uma abordagem coerente para
sistemas complexos”. Para isso, buscam, inicialmente, definir um vocabulário
comum (AXELROD; COHEN, 2000, p. 3-9), cujos conceitos e termos-chave
serão apresentados a seguir, mantendo o destaque dos autores.

O primeiro conceito é o de agente, que é quem “tem a habilidade
de interagir com o ambiente, incluindo com outros agentes” (AXELROD;
COHEN, 2000, p. 4). Não necessariamente é uma pessoa (p. ex.: organização,
software) e pode agir de forma proposital. Também possui propriedades, tais
como a localização (onde age), capacidades (como afeta o mundo) e memória
(impressões de ações passadas).

O segundo conceito é de estratégia, que é “a forma como o agente
responde ao seu meio e persegue seu objetivo” (AXELROD; COHEN, 2000,
p. 4). Seu uso pode ser uma escolha consciente, mas também inclui padrões
de resposta que buscam objetivos com pouca ou nenhuma deliberação.

As estratégias podem mudar ao longo do tempo, sendo essa mudança
um ponto central de interesse do framework (AXELROD; COHEN, 2000, p. 4).
Uma das fontes de mudança é a experiência do agente sobre os resultados
do uso da estratégia. Axelrod e Cohen (2000, p. 4) indicam que, tipicamente,
um agente humano tem algum conhecimento sobre suas estratégias e pode

6 Social Good Brasil. Disponível em: https://socialgoodbrasil.org.br/. Acesso em: 13
jul. 2018.

https://socialgoodbrasil.org.br/
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observá-las o quão bem estão se saindo, conforme uma medida de sucesso.
O agente, além disso, pode observar as ações e sucessos de outros agentes
com os quais interage. Dessa forma, um agente insatisfeito pode querer tentar
uma nova estratégia ou imitar a de outro agente (AXELROD; COHEN, 2000,
p. 4).

A cópia, em uma população é outro conceito que desempenha um papel
importante na mudança da composição de estratégias e agentes (AXELROD;
COHEN, 2000, p. 5). Aqui temos a reprodução de determinadas estratégias
por agentes da população, podendo ocorrer durante a inclusão ou exclusão de
outros agentes na população (p. ex.: treinamento de novos empregados por
trabalhadores experientes).

O terceiro maior conceito é a ideia de população de agentes (AXEL-
ROD; COHEN, 2000, p. 5). Segundo os autores, ela é importante de três
formas: como fonte de possibilidades de aprendizado; como receptora de uma
nova melhoria; e como parte de seu ambiente. Igualmente podemos pensar
em populações de estratégias como populações de agentes. Axelrod e Cohen
(2000, p. 5) argumentam que um dos benefícios da abordagem dos Sistemas
Adaptativos Complexo é que nos auxilia a perceber a si próprio na população
de agentes, assim como nossas ações na população de estratégias.

Axelrod e Cohen (2000, p. 5) explicam que muitas escolhas do fra-
mework estão centradas em estratégias ou agentes de um tipo específico
que se torna mais, ou menos, comum em uma população. Para definição
das fronteiras de uma população, adota-se o seguinte critério aproximado: a
existência de dois agentes na mesma população e um deles consegue empregar
a estratégia do outro (AXELROD; COHEN, 2000, p. 6). Portanto, entende-se
que uma estratégia pode se espalhar em uma população e, nesse processo,
pode apresentar mudanças. Essas mudanças criarão a variação entre as estra-
tégias. Cabe observar que a população apresenta uma estrutura que determina
padrões de interação entre os agentes, em que alguns interagirão mais
entre si do que com outros.

O framework também apresenta interesse pelos artefatos, que são
os objetos usados pelos agentes (AXELROD; COHEN, 2000, p. 6). Eles
possuem propriedades, como a localização e as capacidades, mas geralmente
não apresentam propósitos por si próprios, nem capacidade de reprodução.

O termo sistema define o conjunto de uma ou mais populações de
agentes com todas as estratégias de todos os agentes, conjuntamente com
os artefatos relevantes e os fatores ambientais (AXELROD; COHEN, 2000,
p. 7). Tal sistema é considerado complexo “quando há fortes interações entre
seus elementos, de modo que os eventos atuais influenciam fortemente as
probabilidades de muitos tipos de eventos posteriores” (AXELROD; COHEN,
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2000, p. 7). A principal forma de se mudar um sistema complexo é com
modificações em seus agentes e em suas estratégias, as quais ocorrem por
meio de diferentes modos de seleção. Quando um processo de seleção ocorre
e atinge uma melhoria conforme uma medida de sucesso, Axelrod e Cohen
(2000, p. 7) definem-no como sendo a adaptação. Contudo, destacam que
diferentes agentes utilizam distintas medidas de sucesso; assim sendo, o que é
adaptação para uns, pode não ser para outros.

Como já dito, entende-se por Sistema Adaptativo Complexo um
sistema que contém agentes ou populações que buscam se adaptar as mu-
danças. No caso de múltiplas populações que procuram se adaptar umas às
outras, temos então um processo coevolucionário (AXELROD; COHEN,
2000, p. 8). Além disso, como resultado da complexidade podemos observar
algumas características chamadas de propriedades emergentes, que são
propriedades do sistema que as partes separadas não possuem (AXELROD;
COHEN, 2000, p. 15).

Com os principais conceitos brevemente apresentados, Axelrod e Cohen
(2000, p. 9) discutem o significado de dominar a complexidade (harnes-
sing complexity7); este pode ser entendido como “alterar deliberadamente
a estrutura de um sistema para aumentar alguma medida de desempenho
e fazê-lo explorando a compreensão de que o próprio sistema é complexo”.
Os autores salientam que devemos conviver com a complexidade, buscando
tomar vantagem dela, em vez de ignorá-la ou eliminá-la.

A estrutura do framework está organizada em três grandes grupos que
representam as características de um SAC: variação, interação e seleção. Para
cada uma dessas características temos mecanismos que as estimulam ou as
restringem, os quais serão apresentados nas seções a seguir.

2.5.1 Variação

Axelrod e Cohen (2000, p. 31) afirmam que a variação fornece a matéria-
prima para a adaptação e que a questão-chave é o balanço adequado entre
a variedade e a uniformidade. Afinal, em uma população de agentes de um
Sistema Adaptativo Complexo não esperamos que todos sejam iguais. Quando
essa variedade é significativa identificamos subpopulações que compartilham
alguma similaridade, a qual nomeamos de tipos.

Existem cinco aspectos importantes na noção de tipos (AXELROD;
COHEN, 2000, p. 37):

7 Harnessing é um termo cuja tradução direta exata é difícil. Ele significa dominar,
aproveitar, potencializar, explorar. A tradução por “domínio” tem o sentido de
conhecimento, experiência, não devendo ser confundida com controle, propriedade,
poder ou mando.
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a) São geralmente definidos por alguma característica detectável nos agen-
tes de uma população.

b) Muitas outras dimensões da variedade em uma população podem per-
sistir sem serem reconhecidas como tipos pelos próprios agentes.

c) As características que distinguem tipos geralmente provêm apenas um
indicador imperfeito para as atuais diferenças em ação entre os agentes.

d) Tipos são geralmente endógenos em sistemas complexos – agentes dentro
de uma população podem detectar os tipos e agir condicionalmente (e
mesmo alterar as definições de tipos se o sistema é adaptativo);

e) Tipos podem ser exógenos também – definidos somente por mentes que
estão analisando o Sistema Adaptativo Complexo do lado de fora.

Os mecanismos de alteração de frequências dos tipos identificados por
Axelrod e Cohen (2000, p. 38-45) são:

• Cópia com erro: a mutação fornece uma fonte de mudança na frequência
de tipos. A variação é introduzida no sistema por forças externas, não
controladas (p. ex.: radiação, erros no controle de qualidade) e gerada
de forma aleatória. Entretanto, a exploração dessas novas possibilidades
pode ser cara e não garante sucesso.

• Mecanismos endógenos de cópia: são disparados por eventos internos ao
sistema, sendo mais específicos que a cópia com erro, menos aleatórios.
Por exemplo, a seleção cria cópias de alguns agentes ou estratégias
com base em uma população e elimina a cópia de outros. Referido
mecanismo não gera novos tipos, só aumenta ou reduz a frequência de
um tipo já existente. A escolha de qual tipo manter ou reduzir requer
a avaliação de uma atribuição de crédito que pode ser explícita ou
implícita.

• Mecanismos de recombinação: também endógenos, é um dos mecanismos
mais frequentes nos Sistemas Adaptativos Complexos. Podemos observá-
los na recombinação de agentes ou estratégias que, de modo geral, são
bem-sucedidas. Outro exemplo é o relaxamento de restrições, que
permite a criação de variantes por meio de mudanças nos limites do
ambiente.

• Exploração (exploration) vs aproveitamento (exploitation): é um princí-
pio de trade-off devido à tensão entre a criação de tipos não testados,
que podem ser superiores aos atuais, e a cópia de tipos testados que até
então são considerados os melhores tipos. Dois extremos desse trade-off
são: a ebulição eterna (eternal boiling), que é quando o sistema per-
manece em constante desordem, criando novos tipos (exploração) de
forma constante, mas são modificados antes de serem aproveitados; e a
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convergência prematura que é o fenômeno oposto, pois a convergência
ocorre muito rápido, não possibilitando a exploração de um tipo que
poderia vir a ser superior.

Considerando o contexto dos Sistemas Adaptativos Complexos, um
questionamento central é quanto devemos encorajar a variedade. Axelrod
e Cohen (2000, p. 50-52) indicam que a exploração pode ser especialmente
valorosa quando tratamos de problemas de longo prazo ou abrangente; que
provêm um feedback rápido e confiável; com baixo risco de catástrofe pela
exploração; e de iminente desastre.

Por fim, cabe destacar que uma população tem um número finito
de agentes e que a destruição de agentes ou estratégias pode levar à perda
completa de todas as instâncias de um tipo. A recriação de um tipo perdido é
pouco provável, pois enquanto a reprodução (cópia) pode ser rápida, a criação
requer um longo tempo para ocorrer (AXELROD; COHEN, 2000, p. 61).

2.5.2 Interação

No framework de Axelrod e Cohen (2000) a interação desempenha
um papel essencial, pois são os eventos que ela faz emergir em um sistema
pela interação entre agentes e artefatos que são o foco de interesse. Seus
mecanismos podem ser discriminados em duas classes: externa, quando a
modificação do sistema parte de elementos externos a ele; interna, quando a
mudança nos padrões de interação é oriunda dos processos do próprio sistema
(AXELROD; COHEN, 2000, p. 62). Além disso, o padrão de interação não
necessariamente é simétrico, ele pode se situar em algo entre o aleatório e o
estruturado (p. ex.: um líder pode se comunicar com a população, mas os
agentes dessa população não podem se comunicar com o líder).

Existem fatores que exercem grande influência na interação (AXEL-
ROD; COHEN, 2000, p. 68-74), tais como: proximidade, ativação e espaço. A
proximidade determina quais são os agentes mais prováveis de se interagir,
como por exemplo, a proximidade física ou das redes de relacionamento. Já
a ativação determina a sequência de uma atividade, como por exemplo, o
ciclo de plantio da agricultura ou o mercado de compra e venda. Por sua vez,
o espaço, físico ou conceitual, altera a proximidade dos agentes tornando a
interação mais fácil ou mais difícil.

Axelrod e Cohen (2000, p. 78-86) apresentam os seguintes aspectos
como mecanismos externos para a mudança dos padrões de interação:

• Barreiras ao movimento no tempo e espaço físico: ao impor barreiras
agimos diretamente na manipulação da proximidade e da ativação;
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porém, com uma seletividade imprecisa. Isso ocorre porque raramente,
por intermédio de barreiras, conseguimos agrupar todos os agentes que
seriam beneficiados. São exemplos delas os meios de transporte e o
acesso ao conhecimento (livros, artigos).

• Barreiras no movimento dos espaços conceituais: os espaços conceituais
são usados pelos próprios agentes para fazer distinções. As barreiras
conceituais apresentam filtros mais refinados que as físicas para os
padrões de interação. São exemplos desse tipo de barreira a identidade
de clãs ou ideologias. Entre suas desvantagens temos a possibilidade de
uma subexploração por conta das restrições de interação, já que estas
se tornam muito homogêneas, entre pares.

• Barreiras semipermeáveis: é tudo o que previne alguns tipos de intera-
ções e permite outros. Barreiras ou fronteiras já existentes podem se
tornar permeáveis. São exemplo as regras de imigração e os controles de
acesso a um edifício. Sua grande vantagem é o aumento da precisão no
bloqueio e permissão do movimento; entretanto, sua grande desvanta-
gem é a adoção de uma regra equivocada para essa seleção, bloqueando
ou permitindo incorretamente a passagem de um agente.

• Ativação em sequência ou em paralelo: trata-se da manipulação deli-
berada do tempo, mediante um rearranjo no processo. Por exemplo, o
desenvolvimento de um produto por atividades sequenciais ou paralelas.

Por sua vez, os mecanismos internos estão disponíveis para um único
agente. Eles são descritos por Axelrod e Cohen (2000, p. 86-116) como:

• Seguindo outro agente: tem início quando um agente está próximo a
outro. A proximidade pode ser tanto do espaço físico, como do espaço
conceitual. Entre os exemplos, temos a relação do aprendiz com o mestre,
onde o aprendiz tende a estar mais presente fisicamente nos espaços
que o mestre frequenta. As vantagens e desvantagens são uma mistura
intrincada para esse mecanismo, porém o autor destaca dois focos: a
habilidade de adquirir padrões de interação implícitos sem ter uma
boa teoria de como funcionam; a sobreposição forte do conhecimento e
dos contatos sociais por vivermos em um tipo de agrupamento da rede
social (clustered social network), o que significa em risco de perda da
diversidade.

• Seguindo o sinal: o agente altera seu padrão de interação com base
em algum sinal detectável, movendo-se para localizações que têm um
melhor valor. Essa movimentação cria também novos padrões para
seus agentes seguidores. São exemplos os filmes e restaurantes que são
populares, atraindo mais agentes. Uma desvantagem dessa estratégia
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é que o agente pode ficar preso em um local de máximo valor, não
encontrando o local global de máximo valor. Seguir o sinal leva a
localizações que atraem outros agentes que seguem o mesmo sinal ou
um sinal relacionado. Esses agentes podem apresentar uma propriedade
chamada de etiqueta (tag), que, apesar de ser inicialmente arbitrária,
passa a ser copiada e detectada pelos agentes. Os estilos de roupas ou
sotaque são exemplos de etiquetas. Os autores ainda destacam que o
sinal pode ser um mau indicador da qualidade das interações para quem
o seguir. Um exemplo é que, ao seguir o sinal para uma área residencial
mais cara, onde se prefere a privacidade ou evita-se o trânsito, pode
ser que os moradores não interajam com o agente.

• Formando fronteiras: resultado do efeito combinado da ativação local
com a inibição de longo alcance,8 tendo como exemplo as listas das
zebras e manchas dos dálmatas, mas também os agrupamentos étnicos
em uma vizinhança ou de ideologias na política.

• Separação de escalas de tempo: muitos sistemas sociais e biológicos
apresentam um sistema hierárquico de organização, nos quais um ex-
tremo atua sobre processos que envolvem uma maior escala do tempo,
enquanto no outro extremo atuam no presente. A estrutura de uma
empresa que tem seus CEOs e membros da direção ou conselho atuando
na estratégia, seus gerentes atuando no tático e seus colaboradores no
operacional é um exemplo deste mecanismo.

• Redistribuindo o stress: é um mecanismo que depende das interações
no sistema para estimular as próximas ativações dos agentes. Neste
mecanismo, pequenos eventos podem ou não disparar outros eventos.
Por exemplo, pessoas dirigindo-se para a rodovia com seus carros podem
resultar em trânsitos densos ou engarrafados.

• Organizando rotinas: assim como a redistribuição do stress, esse meca-
nismo estimula as ativações futuras dos agentes. Rotinas de trabalho
são padrões recorrentes de interação entre os agentes e artefatos. Es-
sas rotinas surgem porque as interações entre os agentes aumentam
a chance de repetições das mesmas interações. Os agentes tornam-se
conscientes dos valores resultantes ou das ações seguintes dessas rotinas.
O sistema de cordas implementado pela Toyota para o controle de
qualidade é um exemplo deste mecanismo.

• Reestruturando os espaços físicos e conceituais: as alterações na es-
trutura ocorrem no sistema em que os atores estão localizados. Eles
criam ou reduzem barreiras como produtos de suas próprias ações. Os

8 LALI, acrônimo em inglês para “local activation, long-range inhibition” (ativação
local, inibição de longo alcance).
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exemplos incluem a emergência de grupos ou mesmo de uma nova
nação.

Destaca-se, ainda, que um evento tipicamente envolve vários mecanis-
mos de uma única vez, tanto da interação, como da variação e seleção.

2.5.3 Seleção

São os mecanismos da seleção que definem quais agentes e estratégias
devem ser copiados e quais serão destruídos. Em um sistema, segundo Axelrod
e Cohen (2000, p. 117), existem quatro aspectos que influenciam a seleção:

a) a definição do critério de sucesso.
b) a determinação se o nível de seleção é o agente ou a estratégia.
c) a atribuição do crédito pelo sucesso e falha.
d) a criação de novos agentes ou estratégias.

O framework considera que as medidas de performance são definidas
dentro de um sistema, sendo modificadas ou aplicadas pelos próprios agentes.
Além disso, mais de uma medida pode estar ativa simultaneamente no sistema
ou mesmo estar inconsistente e sofrer mudanças ao longo do tempo. Portanto,
o que para um agente, pode ser visto como uma melhoria, por outros, pode
ser considerado uma perda.

Axelrod e Cohen (2000, p. 123) argumentam que a definição de su-
cesso afeta a chance do aprendizado efetivo, porém a existência de mais de
uma medida de performance pode contribuir para a adaptação dos agentes.
No entendimento de Cohen e Axelrod (1984), quando o sucesso apenas é
mensurado raramente, medidas de performance mais tempestivas podem
auxiliar no aprendizado, mesmo que não reflitam o objetivo de longo prazo.
Elas permitem que, com a experiência, seja revisado o critério de avaliação,
ajustando a atribuição de crédito para melhores resultados.

A seleção pode ocorrer nos agentes ou nas estratégias (AXELROD;
COHEN, 2000, p. 127). Nos agentes, age criando um novo agente completo,
sem necessariamente determinar a causa do sucesso ou do fracasso de seus
pais. Já a seleção de estratégias envolve a criação de uma estratégia para
um agente existente e está relacionada explicitamente com a decisão de qual
estratégia ou parte do agente é responsável pelo sucesso.

Para se produzir um novo agente, há a necessidade de acumulação
substancial de recursos, o que pode ser um limitante. Esse custo contrasta com
o da criação de uma estratégia, em que bastaria a cópia de um padrão abstrato,
o que é bem menos oneroso. Axelrod e Cohen (2000, p. 134) destacam que a



62 Capítulo 2. Fundamentação Teórica

pressão é um quesito central para seleção de agentes, pois determina o quanto
amplifica o sucesso do melhor agente, o qual será copiado.

Se o sucesso pode ser atribuído ao nível da estratégia, em vez de ao
do agente, o custo de cópia é muito menor. Além disso, requer muito menos
tempo, já que a criação de um agente pode exigir anos e, mesmo assim, não
ser bem-sucedida; enquanto, no nível de estratégia, pode ser imediata. Por
fim, também tende a inferir melhor o que exatamente será copiado, já que um
agente representa um conjunto, por vezes complexo, de estratégias. Todavia,
a cópia de um agente preserva o contexto daquela estratégia (AXELROD;
COHEN, 2000, p. 134).

Existe uma dificuldade inerente aos Sistemas Adaptativos Complexos
de entendimento e predição, o que, por sua vez, torna o critério de atribuição
de crédito geralmente difícil e imperfeito. Trata-se de um ponto crítico,
pois uma atribuição incorreta pode desperdiçar tempo e recursos, por vezes
irrecuperáveis. Axelrod e Cohen (2000, p. 139) listam três problemas comuns
na atribuição de crédito:

• o equívoco de creditar, ou culpar, uma parte quando o conjunto maior
é responsável;

• o equívoco de atribuir crédito, ou culpar, um conjunto de fatores em
particular quando a responsabilidade é de um outro conjunto;

• o equívoco de creditar uma estratégia mal interpretada na qual a ação
envolvida produziu sucesso, mas as condições em que a ação deveria
ser tomada foram mal compreendidas.

Os dois primeiros equívocos são causados, na maioria das vezes, quando
o posicionamento do observador não permite perceber as demais forças que
estão atuando, resultando em uma conclusão incorreta dos fatos. Já o último
equívoco está relacionado ao papel crítico do contexto, pois uma estratégia que
é bem-sucedida em um determinado contexto, pode ser inócua ou desastrosa
em outro.

Por fim, temos o último aspecto, a criação de novos agentes ou estra-
tégias, que se trata tanto da destruição dos já existentes, como da criação por
meio da cópia ou recombinação. Axelrod e Cohen (2000, p. 148) esclarecem
que o framework apresenta a cópia de forma genérica, como ponto de partida
para o entendimento, mas que há muitas variações de como a cópia de fato
ocorre. Os autores ainda estimulam o reconhecimento desses tipos de proces-
sos, que incluem tanto uma duplicação de arquivos de computador, como a
replicação de franquias de fast-food.
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2.5.4 Considerações Finais

A abordagem de Axelrod e Cohen (2000) busca auxiliar os gestores e
agentes políticos a dominar a complexidade por meio de um framework que
provê uma forma sistemática de analisar a situação e então sugerir questões
úteis e possibilidades promissoras para ação. As orientações dos autores estão
organizadas nas três frentes em que os mecanismos atuam, que são os processos
essenciais de um SAC e podem ser vistos no Quadro 8.

Quadro 8 – Mecanismos de atuação dos Sistema Adaptativo Complexo

Processo Orientação

Variação

organize as rotinas organizacionais para gerar um bom equilíbrio
entre a exploração e a utilização.

ligue os processos que geram extrema variação aos processos que
selecionam com poucos erros, na atribuição de crédito.

Interação

construa redes de interação recíproca que alimentem a confiança
e a cooperação.

avalie estratégias à luz de como suas consequências podem se
espalhar.

promova vizinhanças efetivas.

não semeie grandes falhas quando colhe pequenas eficiências.

Seleção

use a atividade social para apoiar o crescimento e a difusão de
critérios valorizados.

procure por medidas de sucesso a curto prazo, mais refinadas,
que possam substituir vantajosamente objetivos mais amplos e a
longo prazo.

Fonte: Elaborado por De Bem (2015, p. 163) a partir de Axelrod e Cohen (2000,
p. 156-158).

Dominar a complexidade significa conviver com ela e até tirar proveito
dela, em vez de tentar ignorá-la ou eliminá-la. A esse fato se soma a ideia do
equilíbrio entre uniformidade e variedade, que consiste em saber aproveitar
melhor os recursos já existentes e conhecidos (exploitation), com a exploração
de novos conhecimentos, oportunidades e alternativas (exploration).

Portanto, existem três processos-chave em um SAC: variação, interação
e seleção. Eles são vistos como “conjuntos inter-relacionáveis de conceitos que
podem gerar ações produtivas em um mundo que não pode ser plenamente
compreendido” (AXELROD; COHEN, 2000, p. xv). Com desses processos, os
autores argumentam que podemos mudar a estrutura de um sistema com o
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objetivo de aumentar alguma medida de performance.

2.6 FRAMEWORK I-SPACE

O Information-Space, ou I-Space, é um framework que apresenta
como key drivers a extração e estruturação do conhecimento para apoiar o
compartilhamento e criação em uma comunidade (BOISOT; NORDBERG,
2011, p. 32). Proposto por Max H. Boisot em Information Space (1995), foi
aplicado em áreas diversas (IHRIG; MACMILLAN, 2013), tais como: design
e manufatura de trens; cadeia de produção de derivados de petróleo; indústria
aeroespacial; aquisições e fusões de companhias. Desde 2006 a equipe de
pesquisa de Boisot concentrou-se em duas áreas:

[. . . ] mapeamento de ativos críticos de conhe-
cimento, estruturas culturais e organizacionais
e caminhos de aprendizagem associados; e si-
mulação de processos estratégicos de gestão
do conhecimento, em particular fluxos de co-
nhecimento derivados de interações de agentes
baseadas no conhecimento (IHRIG; MACMIL-
LAN, 2013, p. 130).

Dentre suas aplicações tem como destaque, em 2008, seu uso no projeto
ATLAS9 do CERN,10 que, por sua vez, também contribuiu significativamente
com o próprio desenvolvimento do framework (CHILD; IHRIG, 2013). O
CERN é uma organização altamente complexa e extensa com uma operação
muito próxima do limite do caos, descrita como sendo

[. . . ] principalmente uma rede bottom-up, que
combina de forma eficaz as contribuições do
conhecimento de mais de 3.000 cientistas diver-
sos espalhados pelo mundo e indica a presença
de um modelo de organização de superclãs
(CHILD; IHRIG, 2013, p. 243).

No I-Space, a extração e estruturação do conhecimento são executadas
por dois processos distintos, mas sempre em conjunto e retroalimentando-
se: a codificação e a abstração. A codificação “é indexada pela quantidade

9 Acrônimo de A Toroidal LHC ApparatuS é um detector que utiliza um eletroímã
toroidal onde o campo magnético se fecha sobre si mesmo no ar e é uma das
seis experiências do LHC do CERN. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/
ATLAS_(experiência). Acesso em: 9 ago. 2018.

10 A Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, conhecida como CERN, é o
maior laboratório de física de partículas do mundo, localizado em Meyrin, na
fronteira Franco-Suíça. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Organizaç~ao_
Europeia_para_a_Pesquisa_Nuclear. Acesso em: 9 ago. 2018.

https://pt.wikipedia.org/wiki/ATLAS_(experi�ncia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/ATLAS_(experi�ncia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza�~ao_Europeia_para_a_Pesquisa_Nuclear
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza�~ao_Europeia_para_a_Pesquisa_Nuclear
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de processamento de dados requeridos para distinguir entre as categorias e
atribuir eventos a estas” (BOISOT; NORDBERG, 2011, p. 33). Por exemplo,
se requer menos processamento de dados para um motorista de carro distinguir
entre o sinal de trânsito verde e vermelho do que se um grupo empresarial
está dando lucro ou prejuízo. Já a abstração “é indexada pelo número de
categorias requeridas para a execução da atribuição categórica” (BOISOT;
NORDBERG, 2011, p. 33). Esses processos são equivalentes ao que outros
autores nomeiam por discriminação e associação (HAHN; CHATER, 1997;
BOISOT; NORDBERG, 2011).

A Figura 4 representa a difusão de um dado por intermédio das
perspectivas da codificação, abstração e difusão. No entendimento de Boisot
e Nordberg (2011, p. 34), “quanto maior o grau de codificação e abstração
atingida em uma dada mensagem, maior é a população de agentes que pode
ser atingida pela difusão em uma dada unidade de tempo”. Entretanto, isso
não significa que a população captará a mensagem e responderá, pois isso
dependerá de outros fatores envolvidos, tais como a relevância da mensagem
e o conjunto de códigos e esquemas (schemas) compartilhados.

Figura 4 – Framework Information-Space (I-Space)

Fonte: Traduzido pelo autor a partir de Boisot e Nordberg (2011, p. 35).

Boisot e Nordberg (2011, p. 35) explicam que o I-Space associa “os
níveis mais baixos de codificação e abstração com altos níveis de incerteza”
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e, por isso, encontramos nas regiões mais baixas os dados difusos e pouco
estruturados, propensos a interpretações ambíguas e divergentes. Segundo
os autores, nesse nível tende a ser mais difícil a construção de conhecimento
confiável e a transmissão também é mais problemática e consome mais tempo.
Boisot e Nordberg (2011, p. 35) ainda destacam que as “ambiguidades devem
ser resolvidas através de feedbacks e interações presenciais, pois existe uma
maior necessidade de confiança personalizada e um contexto compartilhado”.

De modo geral, nos níveis mais baixos do I-Space, observamos uma
transmissão lenta de informação dependente de múltiplos canais e de interações
face a face; já nos superiores, essa transmissão é livre de contexto e impessoal,
portanto, rápida e com potencial para atingir uma grande população (BOISOT;
NORDBERG, 2011).

O processo cíclico de geração, articulação, generalização, disseminação,
internalização e aplicação do conhecimento é chamado de Social Learning
Cycle (SLC). Segundo Boisot e Nordberg (2011, p. 38), o SLC é “um resultado
emergente das atividades de processamento de dados e transmissão de agentes
que interagem dentro e entre grupos de diferentes tamanhos”, cuja represen-
tação consiste nas seis fases apresentadas na Figura 5 e exemplificadas no
Quadro 9, cuja ordenação tem apenas finalidade didática, pois o processo é
cíclico e contínuo.

Figura 5 – Social Learning Cycle (SLC)

Fonte: Traduzido pelo autor a partir de Boisot e Nordberg (2011, p. 38).
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Quadro 9 – Fases do Social Learning Cycle

Fase SLC Descrição Exemplo

1 Leitura
(Scanning)

Parte de um estado, em
que os dados de experiên-
cia estão disponíveis para
a maioria da população
relevante, para outro es-
tado que padrões podem
ser operados nesses dados
(p. ex.: novas ideias) e es-
tes padrões estão disponí-
veis para poucos atores.

Copérnico usa dados esta-
belecidos e disponíveis so-
bre o movimento de estre-
las, mas os reformula em
um padrão heliocêntrico
em vez de um geocêntrico.

2 Codificação Categorias identificadas
em uma ideia difusa são
gradualmente clarificadas
e articuladas por alguns
membros da população.

Galileo Gallilei distingue
estrela de planetas por
meio do uso de seu teles-
cópio.

3 Abstração Diferentes categorias iden-
tificadas em uma ideia são
correlacionadas entre si.

A equivalência estabele-
cida entre energia e ma-
téria na teoria da relativi-
dade.

4 Difusão Aumento no tamanho da
população que tem acesso
a um conjunto de dados.

A difusão gradual da
teoria de Copérnico na
Europa nos 250 anos após
sua morte.

5 Absorção Os dados codificados são
gradualmente internaliza-
dos e assimilados para um
modelo e sistema de valo-
res implícito pré-existente.

A internalização gradual
do paradigma evolucio-
nário na biologia desde
a publicação do livro A
Origem das Espécies por
Darwin.

6 Impacto O conhecimento abstrato
é testado em aplicações
concretas.

O teste de Eddington em
1919 da teoria geral da re-
latividade de Einstein.

Fonte: Traduzido e adaptado pelo autor a partir de Boisot e Nordberg (2011, p. 39)

Boisot (2011) argumenta que, se um conhecimento é percebido como
útil, então haverá pressão para ser compartilhado, o que influenciará sua
codificação e abstração que, por sua vez, irá descontextualizá-lo e torná-
lo difícil de se entender. Esse conhecimento, ao ser absorvido e aplicado,
geralmente será incorporado a um novo contexto. Assim sendo, Boisot (2011)
destaca que a codificação, abstração e difusão não são o final de um SLC.

Boisot (2013) explica que, para o propósito do I-Space, um agente não
é necessariamente um ser humano, mas deve apresentar a disposição interna
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para agir com base em alguma informação. Entre os agentes, o que flui são
somente dados, alguns que contêm informação e outros não (p. ex.: ruído)
(BOISOT; CANALS, 2007).

Desse modo, o framework busca descrever “o fluxo de dados portadores
de informação11 sobre uma população de agentes interagindo” (BOISOT,
2011, p. 447). Os dados portadores de informação, quando absorvidos e
aplicados, têm o efeito de modificar a base de conhecimento dos agentes e
sua disposição para agir. Já os agentes estão dispostos na escala de difusão
essencialmente porque eles têm razões para interagir entre si. Destaca-se ainda
que a complexidade relacionada a dados de informação é a cognitiva, já a da
interação de agentes é a social (BOISOT, 2011).

A Figura 6 indica a ocorrência de três SLC distintos que tanto podem
pertencer a agentes diferentes, quanto a um mesmo agente, já que este pode
participar de diversos grupos, cada qual localizado em espaços diferentes do
I-Space. Essa distinção, em forma ou tamanho, depende de como os grupos
investem no processo de aprendizado e em qual fase estão mais concentrados.

Figura 6 – Três Ciclos no I-Space

Fonte: Traduzido pelo autor a partir de Boisot e Nordberg (2011, p. 40).

11 Tradução de information-bearing data. Boisot e Canals (2007) explicam que somente
dados podem ser articulados e externalizados por um agente, variando em níveis de
conteúdo de informação, não de conhecimento.
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Boisot e Nordberg (2011) explicam que o Ciclo 1 representa uma
população que está operando na difusão e absorção de conhecimento novo. Já,
no Ciclo 2, observamos que uma população, com pouca tolerância à variação
de ideias e divergências, se move mais à esquerda da dimensão de difusão no I-
Space. Por fim, temos o Ciclo 3 que representa uma comunidade especializada
que desenvolve seu próprio código e esquema (schema) interpretativo e é
capaz de executar um ciclo mais extenso de SLC. Boisot e Nordberg (2011,
p. 40) destacam que “na ausência de códigos e de um contexto compartilhado,
os agentes externos terão dificuldade em se comunicar com membros dessa
comunidade nas áreas sujeitas a processos de aprendizagem especializados”.

Em um SLC, considera-se que cada passo agrega conhecimento à popu-
lação e, assim, entrega também valor. Por isso, devemos considerar a relação
entre os custos envolvidos com os benefícios estimados na movimentação
entre as fases (BOISOT; NORDBERG, 2011). O conhecimento, enquanto
não codificado e concreto, em geral somente é transmitido de forma pessoal
e é dependente do contexto; entretanto, a codificação e abstração tornam
difícil manter a exclusividade na informação. Boisot e Nordberg (2011, p. 42)
destacam que

[. . . ] uma situação paradoxal que é exclusiva
dos bens de informação: as próprias atividades
que inicialmente criam a maior parte do valor
– codificação e abstração – são também aquelas
que, devido à maior difusibilidade e instabi-
lidade que criam, posteriormente o corroem
mais rapidamente.

Os avanços nas últimas décadas na tecnologia da informação e comu-
nicação (TIC) impactaram os custos e benefícios do SLC, permitindo um
aumento do processamento e difusão da informação (BOISOT; NORDBERG,
2011).

Cada espaço de informação tem suas características e estas influenci-
arão a forma como os agentes interagirão. Boisot e Nordberg (2011, p. 47),
citando Douglas (1973), afirmam que as “culturas podem ser vistas como
propriedades emergentes de um grupo de interações no qual um conjunto
relevante de conhecimento e normas são gradualmente compartilhados em
todo o grupo”. Assim sendo, como todos, interagimos com diferentes grupos,
também participamos de distintas culturas. Os autores exemplificam que clãs
se localizam no I-Space como tendo o conhecimento concreto, não codificado
e intermediário em termos de difusão; as burocracias, porém, apresentam-no
ele codificado, abstrato e não difuso.

Dalkir (2017) assinala como um ponto forte do I-Space a incorporação
da fundamentação teórica da aprendizagem social (social learning); além
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disso, conecta de forma efetiva a gestão de conteúdo, de informação e de
conhecimento. Logo, apresenta um potencial para mapeamento e gestão dos
ativos de conhecimentos organizacionais como ciclos de aprendizagem social,
algo que outros modelos de GC não atuam diretamente (DALKIR, 2011,
p. 83, 2017, p. 91). Contudo, a autora destaca a necessidade de mais testes de
campo para o modelo, para que possam ser gerados feedbacks de sua aplicação,
bem como guias para implementação.

Há dois caminhos para redução da complexidade organizacional, se-
gundo Boisot (2011). O primeiro é o cognitivo, que é um movimento para cima
no I-Space, no qual, por exemplo, há padronização de operações e papéis na
população. O segundo é o social, o qual se move em direção a interações sociais
mais estruturadas e controladas ou uma estrutura social mais segmentada.
Todavia, nem sempre queremos reduzir a complexidade organizacional, já
que isso implica diminuir a variedade e, por conseguinte, pode impactar na
adaptabilidade da organização (BOISOT, 2011).

O desafio da gestão do conhecimento “é melhorar nossas capacidades
para absorver e processar dados sem comprometer nossa capacidade de
alcançar a coerência” (BOISOT, 2011, p. 450). O autor argumenta que grande
parte da literatura a respeito de gestão do conhecimento concentra-se na
ligação entre o conhecimento narrativo com o abstrato-simbólico, uma vez que
a coerência requer a junção de ambos. Boisot (2011) esclarece que a gestão
do conhecimento coexiste com a gestão da complexidade e indica que uma
prescrição válida é reduzir a complexidade onde o custo é baixo e absorver a
complexidade onde não a podemos reduzir.

Boisot (2011, p. 439-440) lembra que não há ainda uma definição
consensual do que é a gestão do conhecimento, nem do que exatamente
ela abrange. Para uma perspectiva tecnoeconômica o conhecimento é visto
como “um ativo intangível economicamente valioso que é parte do capital
intelectual de uma organização” (BOISOT, 2011, p. 439-440) e seus diferentes
tipos (incorporado, narrativo e simbólico abstrato) podem ser embutidos em
artefatos. Já, na perspectiva organizacional, o conhecimento é “a base para o
tipo de ação coordenada de inteligência que caracteriza a entidade” (BOISOT,
2011, p. 440) e, para isso, é necessária uma capacidade de sentido coletivo
que requer o aprendizado organizacional. Por fim, o autor também apresenta
a perspectiva ecológica que considera que o conhecimento “surge através de
redes complexas de interação social e, em seguida, se dissipa ou se internaliza
para orientar a ação de indivíduos ou grupos” (BOISOT, 2011, p. 440).

Essas três perspectivas são organizadas de forma contínua por Boisot
(2011). Em um extremo o conhecimento é convertido em objetos que possam
ser manipulados, combinados, armazenados, recuperados e transmitidos. Nesse
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contínuo, Boisot (2011, p. 440) indica que “o capital intelectual é acumulado
pela construção de um estoque destes ativos de conhecimento”. No outro
extremo o principal objetivo é fazer bom uso dos ativos que a organização já
conhece. Ou seja, em um extremo, situa-se a abordagem tecnoeconômica da
gestão do conhecimento como knowledge-as-object; no outro, a abordagem
ecológica do knowledge-as-agent e, entre ambos, a abordagem organizacional.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa adota a concepção filosófica pragmática, que segundo
Creswell (2010, p. 34-35) apresenta as seguintes características:

• não está comprometida com nenhum sistema de filosofia e de realidade;
• proporciona uma liberdade de escolha, pois os pesquisadores são livres

para escolher os métodos, as técnicas e os procedimentos que melhor se
ajustem a suas necessidades e propósitos;

• não vê o mundo como uma unidade absoluta, buscando diferentes
abordagens para coletar e analisar dados;

• a verdade é o que funciona no momento, não se baseando na dualidade
entre a realidade independente da mente ou inserida na mente;

• pesquisadores pragmáticos olham para o que e o como pesquisar, com
base nas consequências pretendidas, quer dizer, aonde eles querem
chegar com ela;

• concorda que a pesquisa sempre ocorre em contextos sociais, históricos
e políticos, entre outros;

• por não se ater sobre questões da realidade e leis da natureza, abre
a porta para múltiplos métodos e diferentes concepções e distintas
suposições.

Por sua vez, as estratégias de investigação são os tipos de projetos
ou modelos de métodos qualitativos, quantitativos ou mistos que proporcio-
nam uma direção específica aos procedimentos em um projeto de pesquisa
(CRESWELL, 2010, p. 35). A estratégia adotada para esta pesquisa será a
qualitativa, considerada como um meio para explorar e entender o signifi-
cado que as pessoas ou grupos atribuem a um problema social ou humano
(CRESWELL, 2010, p. 37-38).

Considerando os métodos qualitativos, Creswell (2010, p. 207-208)
indica algumas questões que devem ser levadas em conta no planejamento da
pesquisa, as quais serão explicitadas a seguir.

3.1 PERFIL DO PESQUISADOR

Uma pesquisa qualitativa é uma pesquisa interpretativa e, assim sendo,
o pesquisador estará envolvido em sua execução. Creswell (2010, p. 211) es-
clarece que, por causa dessa situação, “os investigadores identificam explícita
e reflexivamente seus vieses, seus valores e suas origens pessoais, tais como
gênero, história, cultura e status socioeconômico que podem moldar suas
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interpretações durante o estudo”. Conforme Yazan (2016), a inclinação episte-
mológica do pesquisador está subjacente ao projeto de pesquisa concebido e,
portanto, influencia desde a seleção do fenômeno de interesse até a forma do
relatório final.

A formação base do pesquisador1 deste trabalho é bacharel em Sis-
temas de Informação, com o trabalho de conclusão “Interoperabilidade em
Redes Ad-Hoc Heterogêneas”, o qual fez uso de ferramentas semânticas para
descoberta e processamento automatizado de informações. Também é mestre
em Engenharia e Gestão do Conhecimento, com a dissertação “Sistema de
Conhecimento para Apoio e Gestão de Recursos de Programas de Governo
em Municípios”, que usou técnicas de modelagem de negócio (BPMN2) para
explicitação do conhecimento.

Em relação a dois dos assuntos centrais deste trabalho, Inovação Social
e Sistemas Adaptativos Complexos, o pesquisador está envolvido na temática
desde 2014, tendo participado das ações e pesquisas desenvolvidas no âmbito
do PPGEGC, as quais resultaram nas produções do Quadro 10. Destaca-se
também que o pesquisador atuou como tutor no PPGEGC da disciplina de
Teoria Geral de Sistemas de 2014 a 2017.

Quadro 10 – Produções acadêmicas do autor na área de pesquisa

Ano Temática Tipo Produção
2014 SAC Workshop I Workshop Gestão do Conhecimento em

Bibliotecas Universitárias
2015 IS Artigo Empreendedorismo social e Inovação So-

cial, convergências e limites
2015 IS Artigo Inovação Social: Uma Gênese a partir da

Visão Sistêmica e teoria da Ação Comuni-
cativa de Habermas

2015 IS Capítulo Transferência de conhecimento entre incu-
badoras, universidade e sociedade

2017 IS Artigo Inovação Tecnológica e Social – Conver-
gência e Fronteiras

Fonte: Elaborado pelo autor.

Como experiência profissional, o pesquisador atua desde 2002 em
uma empresa pública, a Caixa Econômica Federal, cuja missão é “promover o
desenvolvimento sustentável do Brasil, gerando valor aos clientes e à sociedade

1 Currículo Lattes do pesquisador. Disponível em: http://lattes.cnpq.br/
9324084297796198. Acesso em: 23 jan. 2019.

2 Business Process Model and Notation (BPMN). Disponível em: http://www.bpmn.
org/. Acesso em: 23 jan. 2019.

http://lattes.cnpq.br/9324084297796198
http://lattes.cnpq.br/9324084297796198
http://www.bpmn.org/
http://www.bpmn.org/
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como instituição financeira pública e agente de políticas de Estado”.3 Em
sua carreira profissional, já atuou, além de na área bancária, na área social e
de tecnologia da informação (TI). Durante cinco anos, desempenhou função
de assessoramento na área de planejamento em uma das Superintendências
Regionais, interagindo com os diversos atores da sociedade, e nos últimos oito
anos veem atuando na TI como analista de negócios, requisitos e arquiteto
no desenvolvimento de soluções críticas de grande volume de dados e geração
de informações para tomada de decisão. Também, desde 2014, é professor de
graduação e pós-graduação no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
de Santa Catarina (SENAI/SC) nos cursos de Engenharia de Software e
Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

3.2 ESCOLHA DO PÚBLICO

Creswell (2010, p. 211-212) indica a importância de se obter acesso
aos locais de pesquisa ou dos arquivos, por meio da aprovação do “guardião”
(gatekeeper). Por conseguinte, para concepção desta pesquisa, houve tratativas
na organização escolhida para identificar a viabilidade de condução do estudo.

A organização selecionada para o estudo de caso foi o Social Good
Brasil. Essa escolha se deveu: ao reconhecimento da sociedade como entidade
relevante na área da inovação social; à organização se enquadrar na tipologia
de rede de Delgado (2016); à disponibilidade, interesse e apoio dos respon-
sáveis para execução da pesquisa; e à proximidade da localização física da
coordenação da entidade (Florianópolis/SC).

3.3 ESCOLHA DOS REFERENCIAIS TEÓRICOS

Uma das escolhas centrais para execução desta pesquisa é a adoção da
abordagem dos Sistemas Adaptativos Complexos e, entre os trabalhos desse
campo, a opção de seguir as recomendações e estrutura definidas por Axelrod
e Cohen (2000) no livro Harnessing Complexity. Os autores do referido livro
têm uma parceria desde a década de 1980 em pesquisas sobre a ciência
da complexidade e, nesse trabalho, discutem sobre formas de organização
e estratégicas para situações complexas, nas quais o conjunto completo de
consequências pode ser difícil de se prever (AXELROD; COHEN, 2000,
p. 2). No livro, apresentam um framework “que provê uma forma sistemática
de analisar uma situação em particular e então sugerir questões úteis e
possibilidades promissoras de ação” (AXELROD; COHEN, 2000, p. xii).

3 Disponível em: http://www.caixa.gov.br/sobre-a-caixa/apresentacao/Paginas/
default.aspx. Acesso em: 23. jan. 2019.

http://www.caixa.gov.br/sobre-a-caixa/apresentacao/Paginas/default.aspx
http://www.caixa.gov.br/sobre-a-caixa/apresentacao/Paginas/default.aspx
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Robert Axelrod tem publicações importantes (AXELROD, 2006, 1997)
em que trata do aspecto da cooperação entre agentes, em especial em situações
em que atingir essa cooperação pode ser extremamente difícil (p. ex.: política
internacional) e, mais atualmente, está contribuindo em pesquisas interdis-
ciplinares (ALDRICH, 2014; ILIEV et al., 2016; EDWARDS et al., 2017;
AXELROD; PIENTA, 2018). Já Michael Cohen, falecido em 2013, tem seus
principais trabalhos na área da teoria organizacional (COHEN; SPROULL,
1996; COHEN; MARCH; OLSEN, 1972). Ambos os autores publicaram em
conjunto os artigos sobre complexidade, cooperação e simulações (RIOLO;
COHEN; AXELROD, 2001; COHEN; RIOLO; AXELROD, 2001; COHEN;
AXELROD, 1984; RIOLO; COHEN; AXELROD, 2005; AXTELL et al.,
1996).

Já a adoção do framework I-Space (BOISOT; NORDBERG, 2011)
traz conexões com os Sistemas Adaptativos Complexos e aporta o conceito
de aprendizagem social que auxilia na percepção do fluxo da informação e do
conhecimento nas comunidades, o Social Learning Cycle (SLC). Dalkir (2017)
ressalta que a fundamentação teórica da aprendizagem social (social learning)
é um dos pontos fortes do I-Space; além disso, ele conecta de forma efetiva a
gestão de conteúdo, de informação e de conhecimento.

Proposto por Max H. Boisot em Information Space (1995) tem como
destaque, em 2008, o uso do I-Space no projeto ATLAS do CERN (CHILD;
IHRIG, 2013). O autor, falecido em 2011, foi um arquiteto britânico, consultor
de gestão e professor de gestão estratégica na Escola de Negócios da Escola
Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE), em Barcelona.
Suas pesquisas, desde o final da década de 1980, são sobre gestão, informação
e organização (BOISOT, 1987) e, posteriormente, fez investigações acerca do
conhecimento (BOISOT, 1995; BOISOT; CANALS, 2004; BOISOT; MAC-
MILLAN; SEOK HAN, 2007; BOISOT et al., 2011; BOISOT, 2011; IHRIG;
BOISOT; MACMILLAN, 2011b,a).

3.4 TRAJETÓRIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA TESE

Nesta seção serão apresentados os detalhes e características das escolhas
de procedimentos para cada etapa no design da pesquisa, conforme Figura 1
presente no capítulo “Introdução”.

3.4.1 Revisão e Identificação do Problema de Pesquisa

Para a identificação do problema de pesquisa, levaram-se em conta
as discussões e o conhecimento acumulado nas pesquisas desenvolvidas no
âmbito do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conheci-
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mento (PPGEGC) sobre inovação social. Na linha de pesquisa em foco, já
foram publicadas quatro dissertações e quatro teses. Além disso, por meio
de uma revisão sistemática da literatura, identificaram-se 172 publicações
que subsidiaram os desafios e lacunas de pesquisa, assim como referenciais
teóricos iniciais.

Uma vez que a revisão sistemática indicou como a temática é abordada
pela academia, optou-se por um posicionamento pragmático e a definição dos
objetivos aderentes ao objeto de pesquisa do PPGEGC, o conhecimento.

3.4.2 Desenvolvimento da Pesquisa

O desenvolvimento da pesquisa é representado no design (Figura 1)
pela composição de três elementos que se retroalimentam mutuamente: o levan-
tamento do referencial teórico; coleta e análise de dados; e o desenvolvimento
da versão inicial do framework.

Os elementos não estão dispostos de forma sequencial, pois conforme o
progresso de cada tarefa, algum novo aporte de conhecimento foi exigido. Tal
situação está alinhada com a técnica de construção selecionada, a prototipação,
que agrega, organiza e consolida os insumos à medida que avança.

O desenvolvimento tem início ao reunir e organizar o referencial teórico
necessário à pesquisa, provendo os subsídios para a coleta e análise de dados.

A estratégia de investigação adotada é o estudo de caso, cuja carac-
terística definidora de pesquisa é a delimitação do caso, pois é a unidade
de análise, e não o tópico da investigação, que de fato caracteriza o estudo
de caso (MERRIAM; TISDELL, 2015, p. 38). Segundo Dresch et al. (2015,
p. 23), essa estratégia contribui “para melhor compreender um fenômeno
contemporâneo, normalmente complexo, no seu contexto real”; é adequado,
por consequência, para investigação do problema no próprio contexto em que
ele ocorre.

Creswell (2014, p. 86) define a pesquisa por caso de estudo como

[. . . ] uma abordagem qualitativa na qual o
investigador explora um sistema delimitado
contemporâneo da vida real (um caso) ou múl-
tiplos sistemas delimitados (casos) ao longo do
tempo, por meio da coleta de dados detalhada
em profundidade envolvendo múltiplas fontes
de informação (p. ex., observações, entrevistas,
material audiovisual e documentos e relató-
rios) e relata uma descrição do caso e temas
do caso.

A coleta de dados contemplou os tipos relacionados no Quadro 11.
Preferencialmente foram usados os materiais públicos da organização, e, em
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caso de exceção, materiais privados fornecidos pela organização foram inclusos,
com a expressa autorização, na tese.

Quadro 11 – Tipos selecionados para coleta de dados

Tipo Opções
Documentos Documentos públicos: relatórios, reportagens, nor-

mas e procedimentos.
Materiais audiovisuais Material de divulgação (p. ex.: Youtube, Facebook)

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Creswell (2010, p. 213).

O processo de coleta e análise é atividade simultânea na pesquisa
qualitativa (MERRIAM; TISDELL, 2015, p. 292). Yazan (2016) destaca que
isso decorre do fato de os metodólogos qualitativos defenderem o projeto como
uma emergência, pois a análise preliminar dos dados pode levar a alterações
nas fases subsequentes da pesquisa.

As estratégias selecionadas para aumentar a credibilidade (trustworthi-
ness) do estudo de caso são apresentadas no Quadro 12.

Quadro 12 – Estratégias para o estudo de caso

Aspecto Estratégias
Validade Interna Verificação por membros (members check) e a re-

visão dos pares.
Confiabilidade Revisão dos pares.
Validade Externa Descrição detalhada e completa.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Merriam e Tisdell (2015, cap. 9).

O desenvolvimento da versão inicial do framework prevê a combinação
do referencial teórico com os achados da coleta de dados, usando a técnica
de prototipação. Realizada de forma incremental, ela auxiliou a nortear a
pesquisa teórica e de campo até que se tornasse estável para sua verificação.
Segundo Dresch et al. (2015, p. 131), está presente a criatividade como
característica inerente a esta etapa e, portanto, há o emprego do raciocínio
abdutivo. Nele o pesquisador buscará, utilizando seus conhecimentos prévios,
propor soluções para o problema identificado.

3.4.3 Verificação do Framework

A verificação do framework será executada em duas etapas: aplicação no
contexto do estudo de caso e por entrevista semiestruturada com a organização.
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A aplicação no estudo de caso busca operacionalizar e exemplificar o
uso do framework no contexto real da organização. O intuito dessa verificação
é apresentar a viabilidade de uso, bem como identificar e ajustar eventuais
dificultadores em seu uso. Trata-se, consequentemente, de uma aplicação por
simulação, a qual será executada pelo pesquisador e, ao término, revisada
pelos pares.

Já a entrevista semiestruturada tem por objetivo verificar, na organi-
zação, a aderência e a viabilidade do uso do framework, assim como registrar
sugestões, dificultadores ou adequações que são percebidas pelo entrevistado.

3.4.4 Versão final do Framework

Nesta etapa, registram-se os ajustes e melhorias identificados na verifi-
cação do framework. As passíveis de inclusão na tese serão aplicadas, sendo
as demais relacionadas para trabalhos futuros.

Por fim, o resultado obtido é apresentado à banca examinadora da
tese.
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4 SOCIAL GOOD BRASIL

O Social Good Brasil (SGB) foi fundado em 2012 em Florianópolis/SC
pelo Instituto Voluntários em Ação (IVA)1 e pelo Instituto Comunitário da
Grande Florianópolis (ICom). Ambas os fundadores já atuavam no campo
social; o IVA voltado para a promoção de voluntariado e o ICom, ao de-
senvolvimento comunitário, investimentos sociais e doações. O SGB (2017c,
p. 5) esclarece que sua origem teve a “intenção de inspirar, conectar e ca-
pacitar indivíduos e organizações para o uso de tecnologias, novas mídias e
de comportamento inovador para contribuir com a solução de problemas da
sociedade”.

Além das duas organizações fundadoras, observamos a participação
importante de outras duas entidades apoiadoras presentes desde o início: a
Fundação Telefônica2 e o Instituto C&A.3 A Fundação Telefônica surgiu em
1999 e busca “transformar a vida das pessoas através de ações e de projetos
que priorizam a tecnologia como um meio de beneficiar e transformar a vida
de muitos”. Já o Instituto C&A foi fundado em 1991, com o objetivo de
valorizar pessoas e comunidades por meio da promoção de uma educação
infantil de qualidade; em 2011 sua missão mudou para a seguinte: “transformar
a indústria da moda, garantindo que todos os seus trabalhadores possam ter
uma vida digna”.

Em seu primeiro ano, o SGB ainda era chamado de Programa Social
Good Brasil e visava “promover o poder da tecnologia e do pensamento inova-
dor para a transformação social” (SGB, 2013, p. 2) por meio da disseminação
de ideias inovadoras e inspiração para o engajamento, incorporando, em 2013,
a atuação nos eixos de informação e ação para apoiar as iniciativas inovadoras
no tema. Ainda em 2012, seu propósito é “ser uma plataforma de apoio a
inovações que utilizam tecnologias, novas mídias e o pensamento inovador
para transformação social” (SGB, 2013, p. 5).

O trabalho em rede está presente no SGB desde sua origem. Observa-
mos o uso durante os primeiros anos do slogan “Conectados Transformamos”,
o qual se materializa em um documentário em 2014 (SGB, 2014b, p. 80). De
2012 até o momento atual, os objetivos do SGB organizam-se em três eixos
temáticos: inspirar, informar e agir. Esses eixos apresentam mudanças em suas
definições ao longo do tempo; mantêm, porém, sua intenção. Por exemplo,

1 Instituto Voluntários em Ação (IVA). Disponível em: https://www.ivoluntarios.org.
br/. Acesso em: 05 jun. 2018.

2 Fundação Telefônica. Disponível em: http://fundacaotelefonica.org.br/. Acesso em:
05 jun. 2018.

3 Instituto C&A. Disponível em: http://www.institutocea.org.br/. Acesso em: 05 jun.
2018.

https://www.ivoluntarios.org.br/
https://www.ivoluntarios.org.br/
http://fundacaotelefonica.org.br/
http://www.institutocea.org.br/
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o eixo “inspirar”, em 2012, era declarado como “disseminar o conceito do
uso da tecnologia e do pensamento inovador para a transformação social”
(SGB, 2013, p. 5) e, em 2017, como “usar exemplos para despertar e engajar
novos protagonistas que contribuam com a solução de problemas da sociedade”
(SGB, 2016a, p. 10).

Ainda em 2012, destaca-se a realização do primeiro seminário e do
lançamento da plataforma virtual que permanecem até hoje como estratégias
importantes. O SGB também inicia sua presença em outras plataformas,
como o Facebook por uma fanpage. Tinha por perspectiva para o ano 2013
iniciar o Social Good Brasil Lab (SGB Lab) e internacionalizar o seminário
por intermédio de parceria com o Social Good Summit.

O ano de 2013 foi bem ativo e marcado pela expansão da rede de
colaboração do SGB, passando a contar com 45 parceiros de referência local
e nacional, englobando diversos setores e empresas concorrentes de mídia
(SGB, 2014a, p. 6). O seminário torna-se parceiro e é parte da programação
oficial da comunidade +Social Good,4 o evento no Brasil ocorreu de forma
simultânea com o Social Good Summit NYC. Já o piloto do SGB Lab contou
com 109 inscritos e foi realizado em quatro minioficinas, chamadas de minilabs.
O Festival de Ideias reuniu quarenta pessoas na Associação Catarinense de
Empresas de Tecnologia (ACATE)5 para, entre as 26 ideias, escolher três para
participar do Grande Encontro de Cocriação do Festival de Ideias. A Oficina
Social Good para Organizações da Sociedade Civil (OSC) foi realizada em
parceria com a IBM Brasil para cerca de 40 participantes com o objetivo de
ensinar a usar a internet e alavancar seus projetos sociais. Em conjunto com
o ICom e Voluntários Online (VOL),6 realizou uma pesquisa que obteve 1.519
respostas sobre o movimento #VemPraRua a fim de saber quais os motivos
dos protestos. O SGB também articulou com dois grupos de jovens da Grande
Florianópolis o apoio e cocriação de uma iniciativa em parceria com o Centro
Ruth Cardoso, para o Festival Educação.

O relatório (SGB, 2014a, p. 61) indica como aprendizados desse ano: o
poder da cocriação para construir as iniciativas de forma mais criativa e parti-

4 É uma comunidade internacional, na qual os changemakers se reúnem para compar-
tilhar ideias e inspirar soluções. Disponível em: http://plussocialgood.org/. Acesso
em: 5 jun. 2018.

5 É uma entidade sem fins lucrativos, criada em 1986 em Florianópolis/SC, cuja missão
é contribuir com o fortalecimento das empresas de tecnologia e inovação. Disponível
em: https://www.acate.com.br/. Acesso em: 5 jun. 2018.

6 O portal Voluntários Online foi uma iniciativa do IVA que nasceu em 2008 e reuniu
setenta mil voluntários e quase 1.000 ONGs de todo o país, cujo objetivo era aproxi-
mar pessoas e organizações para resolver desafios sociais. Em 2016 passou a fazer
parte do SGB. Disponível em: https://socialgoodbrasil.org.br/voluntarios-online/.
Acesso em: 5 jun. 2018.

http://plussocialgood.org/
https://www.acate.com.br/
https://socialgoodbrasil.org.br/voluntarios-online/
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cipativa; a importância do SGB de acolher diversos setores num debate neutro
sobre inovação social; e o papel fundamental em compartilhar experiências
práticas com focos em microrrevoluções.

Em 2014, a rede de inovação passa a ter mais de 107 parceiros de
referencial local e nacional (SGB, 2014b, p. 6). O seminário concretiza-se
como o maior evento de uso da tecnologia para inovação social no Brasil e é
agenda do Social Good Summit NYC. O SGB Lab consolida-se, registrando
285 inscritos e selecionando 58 participantes de Florianópolis e São Paulo. O
Concurso Cultural “Ideias que vão longe” foi uma iniciativa em parceria com
o +Social Good e VOL, com o apoio do Change.org,7 Benfeitoria8 e Comitê
para a Democratização da Informática (CDI),9 cujos objetivos eram mapear
campanhas digitais de sucesso que mobilizaram pessoas para causas sociais,
identificar uma pessoa de protagonismo e iniciativa, medir a adesão e avaliar a
identificação com a causa social good (SGB, 2014b, p. 76). Foram 127 projetos
inscritos, com dez finalistas e três vencedores. O primeiro documentário do
SGB lançado, o “Conectados Transformamos”,10 retrata histórias de pessoas
que agem para fazer a diferença no Brasil e colocam a mão na massa para
resolver problemas sociais (SGB, 2014b, p. 80).

O relatório de 2015 (SGB, 2016a, p. 12-13) indica que as formas de
parcerias com o SGB foram: institucional, do seminário SGB, documentário
(Lei Rouanet), de comunicação, do SGB Lab e do Agente SGB. Nele também se
explicita a proposta de valor aos parceiros por meio de três pontos principais:

• Marca Social Forte: indica que os parceiros são chancelados e impul-
sionados juntos com a forma de pensar e agir do SGB, reconhecida
como uma organização moderna, criativa e com uma rede crescente e
relevante de indivíduos e organizações.

• Conexões Relevantes: possibilidade de disseminação das atividades e
construção do branding de responsabilidade social.

7 É uma organização sem fins lucrativos que opera no Brasil e faz parte do grupo de
países que compõem a Change.org Foundation. Mantém uma plataforma aberta de
mobilização na web. Disponível em: https://www.change.org/pt-BR/. Acesso em: 6
jun. 2018.

8 É uma plataforma de mobilização de recursos para projetos de impacto cultural,
social, econômico e ambiental. Disponível em: https://benfeitoria.com/. Acesso em:
6 jun. 2018.

9 Comitê para a Democratização da Informática (CDI). Fundado em 1995 no Rio de
Janeiro, é uma organização social que usa a informática para transformação social
de comunidades e estimulando empreendimentos, educação e cidadania. Disponível
em: http://www.cdi.org.br. Acesso em: 6 jun. 2018.

10 Documentário média-metragem de 52 minutos. Disponível em: https://www.youtube.
com/watch?v=B3vyizmtowc. Acesso em: 6 jun. 2018.

https://www.change.org/pt-BR/
https://benfeitoria.com/
http://www.cdi.org.br
https://www.youtube.com/watch?v=B3vyizmtowc
https://www.youtube.com/watch?v=B3vyizmtowc
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• Acesso a Inovações Sociais: agrega às organizações conhecimento especí-
fico sobre formas e estratégias para promover impacto social e alcançar
relevância e escala.

Em 2015, o Seminário SGB teve sua 4ª edição, e o SGB Lab regis-
trou 401 inscritos, de 23 estados, sendo selecionados cinquenta projetos. A
Rede Pós-LAB é formada com o objetivo de continuar dando suporte aos
empreendedores que já participaram do SGB Lab (SGB, 2016a, p. 39), onde
são realizados encontros presenciais para atualização dos membros da rede e
eventos públicos com palestras. É anunciado o programa Agente SGB que se
propunha ser um programa de apoio e inspiração a todos aqueles que querem
gerar transformação social na prática (SGB, 2016a, p. 90) por meio de um
ambiente de inovação para troca de conhecimentos com aprendizado prático
em iniciativas reais. O piloto do Agente SGB contou com quinze participantes
e teve três iniciativas apoiadas.

Ainda em 2015, o novo documentário, “Em frente”, entra em pós-
produção em parceria com o ICom. Ele tinha como desafio mostrar o dia a
dia dos personagens que decidiram ter uma vida com propósito, em busca da
mudança social para o bem coletivo. O SGB foi uma entre as sete organizações
mundiais selecionadas para participar do GSBI Boost Camp11 (SGB, 2016a,
p. 98) e enviou dez negócios para o evento. Nesse ano também ocorreu a
primeira consultoria oficial com o apoio ao Prêmio Natura Acolher 2015
(SGB, 2016a, p. 102). Foram indicados como potenciais produtos do SGB
para consultoria o lab corporativo, os seminários corporativos e o voluntariado
corporativo.

Em 2016, o SGB iniciava a preparação de uma fase de mudança,
pois indicava que no ano seguinte se tornaria uma organização orientada
a dados (data-driven) (SGB, 2016b, p. 5). O SGB Lab registrou cinquenta
projetos inscritos de doze estados brasileiros. Houve uma edição do SGB Camp
que se propunha ser “uma pré-aceleração para empreendedores sociais que
desejam fazer o plano de crescimento e escala dos seus negócios de impacto
com mentoria especializada” (SGB, 2016b, p. 42). Surgiu ainda em 2016 o
Fellows com a proposta de levar as metodologias SGB para suas realidades e
comunidades, na qual quatorze inscritos foram selecionados. Também ocorreu
o Festival SGB que reuniu 1.487 participantes em Florianópolis/SC. Em
2016 também aconteceu a edição do SGB Pocket, com a chamada “Negócios
do Futuro”, que reuniu 615 participantes em uma noite para falar sobre a

11 O Global Social Benefit Institute (GSBI) é um instituto da Santa Clara University, no
Vale do Silício, conhecido pela excelência nos programas de apoio a empreendedorismo
e negócios sociais.
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influência da tecnologia e o impacto digital. O segundo documentário foi
lançado, o “Conectados Transformamos II / Em Frente”.12 O relatório (SGB,
2016b, p. 83) registrou o acompanhamento técnico do Prêmio Acolher da
Natura, que apoiou quinze iniciativas com a mentoria, e o LAB Inovação
na Cadeia da Moda do Instituto C&A, que foi uma mescla do SGB Lab
com o programa de mentoria, apoiando doze iniciativas e movimentando 21
voluntários. Por fim, o relatório (SGB, 2016b, p. 96) indicou como proposta de
valor entregue aos parceiros, como visibilidade e posicionamento de impacto
social; acesso a inovações sociais e tendências de futuro; impacto social de
qualidade alinhado com o impacto esperado do parceiro.

Em 2017, com uma equipe que contava com quatorze pessoas envolvidas
diretamente (SGB, 2017c, p. 49), o SGB mudou suas estratégias de atuação
com o intuito de impulsionar mais pessoas como protagonistas para atuarem
na solução de problemas da sociedade. Essa mudança é representada no
esquema do círculo dourado13 (SGB, 2017c, p. 6-7), conforme a seguir:

• Por quê? Contribuir com o aumento de pessoas conscientes do seu
papel de protagonistas de mudanças sociais e ambientais.

• Como? Inspirar, conectar e capacitar para a inovação social na prática
e tecnologias como ferramentas de autonomia, acesso, transparência e
escala para um mundo mais protagonista.

• O quê? Oferecer os programas: SGB Conecta, SGB na Rua com os
Fellows, Festival SGB e Laboratório SGB.

Os programas para atingir os objetivos são:

• SGB Conecta: presença e plataforma digital SGB que reúne todos os
conteúdos digitais, desde artigos, ebooks e novidades, além de transmitir
online os eventos.

• SGB na Rua: programa para replicação da metodologia do SGB por
meio de Fellows espalhados pelo Brasil.

• Festival SGB: encontro anual em Florianópolis com a finalidade de
inspirar e capacitar mais protagonistas sociais.

• Laboratório SGB: programa de capacitação de empreendedores e inova-
dores sociais.

.
12 Documentário com teaser disponível. Disponível em: https://socialgoodbrasil.org.

br/filme-emfrente/. Acesso em: 6 jun. 2018.
13 Tradução do inglês Golden Circle; é um conceito criado pelo especialista em liderança

Simon Sinek cujos objetivos são criar e desenvolver o valor de uma nova ideia, negócio
ou campanha (SINEK, 2011).

https://socialgoodbrasil.org.br/filme-emfrente/
https://socialgoodbrasil.org.br/filme-emfrente/
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Essa evolução do SGB, de 2012 até 2017, está representada na Figura 7.

Figura 7 – Estratégias do SGB de 2012 a 2018

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos relatórios do SGB (SGB, 2013, 2014a,b,
2016a,b, 2017c).

O Social Good Brasil se reconhece como uma aceleradora de prota-
gonismo social14 que, de forma similar ao de uma aceleradora de negócios,
busca aumentar o número de protagonistas sociais.

4.1 DO SEMINÁRIO AO FESTIVAL SGB

Lançado em 2012, o Seminário Social Good Brasil reuniu 1.150 partici-
pantes de diversos setores da sociedade. O evento foi transmitido via internet
(SGB, 2013, p. 9) e o local contou com espaços para interação entre partici-
pantes. O público presencial era predominantemente da Grande Florianópolis
(87% de participação). No total, foram 34 palestrantes, dos quais 31 eram
voluntários.

14 Curta metragem “Aceleradora de Protagonismo Social - SGB 2017”. Disponível em:
https://youtu.be/QSBvjXy1Uo4. Acesso em: 8 ago. 2018.

https://youtu.be/QSBvjXy1Uo4
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Nesse mesmo ano ocorreu o Festival de Ideias, por iniciativa do Centro
Ruth Cardoso,15 que se propunha ser “como uma rede de cocriação para
buscar soluções para os desafios atuais da sociedade” (SGB, 2013, p. 39). O
evento contou com sessenta ideias inscritas e teve dois encontros de cocriação,
envolvendo 32 pessoas. Ao final, oito foram premiados com valores para que
pudessem lançar sua ideia. A contribuição do festival foi atribuir ao seminário
um caráter prático e inspirar os demais participantes a agir.

Em 2013, o seminário tornou-se parceiro da comunidade +Social Good
e fez parte da sua programação oficial que reunia inovadores de mais de
120 países. O evento no Brasil ocorreu de forma simultânea com o Social
Good Summit NYC e contou com trinta palestrantes voluntários, sendo 29
brasileiros. Ele foi realizado no Teatro Vivo, Rio de Janeiro, e registrou 301
participantes.

No ano seguinte, o evento retorna a Florianópolis, que se torna a cidade-
sede permanente, e se concretiza como o maior evento de uso da tecnologia para
inovação social no Brasil, tornando-se agenda do Social Good Summit NYC.
O tema de 2014 foi “Protagonismo + Inovação Social: a nova ferramenta de
mudança é você” (SGB, 2014b, p. 21) e teve quarenta palestrantes voluntários,
sendo 32 nacionais. O evento reuniu 1.217 participantes e foi transmitido
para mais de dez mil pessoas. Dos participantes presenciais, 83% eram de
Santa Catarina, 9% da Região Sudeste e os demais de outras regiões do país.
Quanto ao perfil, 40% declaram-se de empresas, 19% estudantes e 15% de
organizações sociais.

A 4ª edição, em 2015, ocorreu em dois dias e versou sobre o tema
“Crowd2Crowd – Inovação de muitos para muitos” ; reuniu 1.169 participantes
e contou com 41 palestrantes, sendo quatro internacionais. Os participantes
eram majoritariamente da Região Sul (90%) e os principais perfis foram
empreendedor (24%), estudante (22%), trabalha em empresa privada (17%) e
trabalha em organização social (13%).

Em 2016, o Seminário SGB inaugura um novo formato e passa a se
chamar de Festival SGB. O evento reuniu 1.487 participantes e contou com 49
palestrantes, 25 oficineiros e apoio de 39 voluntários na organização. Durante
todo o evento houve ações de sustentabilidade e de inclusão para surdos
(intérpretes e intervenções artísticas).

Nesse mesmo ano, ocorre uma edição do SGB Pocket, com a chamada
“Negócios do Futuro” e dez palestrantes, que reuniu 615 participantes em uma

15 Criado em 2009, tem como missão preservar a memória e a obra acadêmica e social
de sua titular, assim como disseminar conhecimento nas áreas ligadas às políticas
sociais e às ciências humanas, para tornar-se armazém, produtor e difusor de novas
ideias. Disponível em: http://www.centroruthcardoso.org.br/. Acesso em: 5 jun.
2018.

http://www.centroruthcardoso.org.br/
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noite para falar sobre a influência da tecnologia e o impacto digital.
A edição de 2017 contou com 44 palestrantes, todos voluntários.

4.2 SGB LAB

O piloto do SGB Lab iniciou em 2013 por intermédio da divulgação
de quatro minioficinas, chamadas minilabs, que ocorreram na Universidade
do Estado de Santa Catarina (UDESC),16 Sociedade Educacional de Santa
Catarina (SOCIESC),17 Faculdades Integradas Associação de Ensino de Santa
Catarina (ASSESC)18 e Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC).19 Contou
com 109 inscrições, e os temas com mais inscritos foram os referentes à saúde
e mobilidade, meio ambiente, educação e cidadania, e empreendedorismo.
Um comitê de seleção atuou na escolha das quinze iniciativas que foram
selecionadas para o Lab (SGB, 2014a, p. 51). O evento finalizou com um Demo
Day onde os participantes apresentaram suas iniciativas para a organização,
aceleradoras e investidores anjos.

Em 2014, o Lab consolida-se e registra 285 inscritos, sendo selecio-
nados 58 participantes (27 de Florianópolis e 31 de São Paulo). A seguinte
metodologia (SGB, 2014b, p. 50) foi utilizada com os participantes:

• Design Thinking e Start-up Enxuta, ambas centradas no usuário.
• Ambiente virtual que permite autonomia.
• Três encontros presenciais mão na massa.
• Estímulo ao comportamento inovador e novos modelos mentais.
• Colaboração de parceiros e mentores.
• Encontros presenciais em Florianópolis e São Paulo.

No total, foram organizados quatro encontros. O primeiro, chamado
#sejoga, trabalhou o comportamento inovador, mudança de modelos mentais
e design thinking com intoactions. O seguinte, #vaiprarua, apresentou a me-
todologia Start-up Enxuta e Business Model Canvas com a ajuda de mentores
de negócios e tecnologias. Já no #hackaton os participantes produziram
a tecnologia com voluntários desenvolvedores, designers e profissionais de

16 Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Disponível em: http://www.
udesc.br/. Acesso em: 18 jun. 2018.

17 Sociedade Educacional de Santa Catarina (SOCIESC). A partir de 2013 é denominada
de UniSociesc. Disponível em: http://unisociesc.com.br/. Acesso em: 18 jun. 2018.

18 Faculdades Integradas Associação de Ensino de Santa Catarina (ASSESC). Adqui-
rida em 2013 pela Estácio Participações. Disponível em: http://portal.estacio.br/
unidades/faculdade-estácio-de-florianópolis/. Acesso em: 18 jun. 2018.

19 Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). Disponível em: http://www.ifsc.edu.br/.
Acesso em: 18 jun. 2018.

http://www.udesc.br/
http://www.udesc.br/
http://unisociesc.com.br/
http://portal.estacio.br/unidades/faculdade-est�cio-de-florian�polis/
http://portal.estacio.br/unidades/faculdade-est�cio-de-florian�polis/
http://www.ifsc.edu.br/
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marketing digital. Por fim, o #mostrapromundo agregou a capacitação em
pitch para apresentação aos parceiros SGB, investidores e aceleradoras.

As seis ideias finalistas do Lab para o ano de 2014 foram:

• 100pepinos: plataforma para reformas habitacionais sob formas de
autogestão e autoconstrução.

• Alinha: plataforma de aceleração e match para melhoria das condições
de trabalho do setor têxtil.

• Imposto vira cultura: plataforma de financiamento coletivo para conectar
quem faz cultura com quem pode incentivar.

• Inforpeople: coleta de dados de ONG, análise e criação de uma história
para apoiar o engajamento de voluntários.

• Maisha: plataforma de m-health que propõe a troca de informações
sobre a área de saúde com o envio de SMS.

• Portal SuperAção: rede social de referência em saúde pública, que une
pacientes e familiares, promovendo solidariedade e apoio mútuo.

No ano seguinte, em 2015, o SGB Lab é descrito como

[. . . ] um laboratório de inovação que ajuda a
viabilizar projetos que utilizam as tecnologias
e novas mídias para melhorar o mundo. Para
isso, anualmente, identifica e seleciona inici-
ativas de impacto social com potencial para
participar do programa. Durante os 4 meses
de duração do LAB, estes empreendedores re-
cebem todo o apoio e conhecimento para qua-
lificação de seus projetos, cumprem as etapas
de pesquisa, testes e prototipagem e, ao final,
concorrem ao Capital Semente, uma soma em
dinheiro que será utilizada para tirar a ideia do
papel. Outro benefício importante obtido pelos
participantes é sua imersão em uma rede de
inovadores sociais durante e após o programa.
Lá, os labbers trocam ideias e conhecimento
e ao mesmo tempo, são acompanhados pela
equipe de comunicação do SGB, propiciando
visibilidade nacional e internacional para seus
projetos e os resultados obtidos por eles (SGB,
2016a, p. 22).

Foram ao todo 401 inscritos, de 23 estados, sendo cinquenta projetos
selecionados, de quatorze estados, e 35 foram apresentados no Demo Day.
Nesse ano, além da mentoria que acompanha a ideia durante todo o processo,
também contaram com especialistas conforme a necessidade de cada projeto.
As seis ideias a seguir foram finalistas (SGB, 2016a, p. 30-35); as três primeiras
foram escolhidas para receber o investimento semente (SGB, 2016a, p. 66):
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• Cientista que Virou Mãe20: é a primeira plataforma brasileira de in-
formação produzida por mulheres mães, cuja produção de textos de
acesso livre é financiada por meio do coletivo.

• Praças21: negócio social que atua na revitalização de praças.
• Letras de Médico22: um software que gera a receita e informação médica

com um melhor entendimento ao paciente, pelo uso de pictogramas.
• Quero na Escola23: conecta alunos de escolas públicas com voluntários

dispostos a ensinar conteúdos além do currículo obrigatório que os
estudantes pedem.

• Massacuca24: é um serviço online gratuito para ensinar adultos a fazer
brincadeiras simples e analógicas, estimulando a brincadeira para o
desenvolvimento físico e cognitivo infantil.

• Handsfree25: uma tecnologia que auxilia a inclusão social e digital de
deficientes físicos, permitindo a automação residencial, controle do
computador e acesso às plataformas de EaD.

Ainda em 2015, surge a Rede Pós-Lab com o objetivo de continuar
dando suporte aos empreendedores que já participaram do SGB Lab (SGB,
2016a, p. 39). São realizados encontros presenciais para atualização dos
membros da rede e eventos públicos com palestras.

Em 2016, o SGB Lab registrou cinquenta projetos inscritos, de doze
estados brasileiros. Os quatro finalistas selecionados para o investimento
semente (SGB, 2016b, p. 34-37) foram:

• Communitor Smart Communities26: software para automação do moni-
toramento do Aedes com armadilhas de oviposição.

• Cientista Beta27: iniciativa que aproxima os jovens da ciência para
causar transformação social e desenvolvimento pessoal.

• Connecting Food28: disponibiliza tecnologia, o processo e as ferramentas
necessárias para a execução da doação de alimentos.

20 Disponível em: https://youtu.be/zXROpvecVp4. Acesso em: 28 dez. 2018.
21 Disponível em: https://youtu.be/Wi2vfU5b4yk. Acesso em: 28 dez. 2018.
22 Disponível em: https://youtu.be/JPN4TVNYgbc. Acesso em: 28 dez. 2018.
23 Disponível em: https://youtu.be/OVhLp-c1DC8. Acesso em: 28 dez. 2018.
24 Disponível em: https://youtu.be/hM5r8EkpWRQ. Acesso em: 28 dez. 2018.
25 Disponível em: https://youtu.be/td5YOkKPYCo. Acesso em: 28 dez. 2018.
26 Disponível aos 12 min 40 s em: https://youtu.be/_T8uWmpIMXI. Acesso em: 28

dez. 2018.
27 Disponível aos 8 min 50 s em: https://youtu.be/_T8uWmpIMXI. Acesso em: 28

dez. 2018.
28 Disponível aos aos 20 min 5 s em: https://youtu.be/_T8uWmpIMXI. Acesso em: 28

dez. 2018.

https://youtu.be/zXROpvecVp4
https://youtu.be/Wi2vfU5b4yk
https://youtu.be/JPN4TVNYgbc
https://youtu.be/OVhLp-c1DC8
https://youtu.be/hM5r8EkpWRQ
https://youtu.be/td5YOkKPYCo
https://youtu.be/_T8uWmpIMXI
https://youtu.be/_T8uWmpIMXI
https://youtu.be/_T8uWmpIMXI
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• Surdo para Surdo29: conecta o surdo que quer aprender, com um tutor,
também surdo.

Ainda em 2016, ocorreu uma edição do Social Good Brasil Camp
que se propunha ser “uma pré-aceleração para empreendedores sociais que
desejam fazer o plano de crescimento e escala dos seus negócios de impacto
com mentoria especializada” (SGB, 2016b, p. 42). Entre os dez projetos
participantes, foram escolhidos três finalistas:

• Maturijobs: plataforma de oportunidades de trabalho para pessoas de
cinquenta anos ou mais.

• Praças: plataforma de adoção colaborativa de praças que articula e
viabiliza a manutenção e melhorias em praças por meio da participação
dos moradores do entorno.

• A Taba: especializada em curadoria de livros infantis e juvenis, com
geração de conteúdos online e serviços de assinatura de livros.

Na edição de 2017, a jornada do labber foi estruturada com os marcos
indicados na Figura 8.

Figura 8 – Jornada do Labber

Fonte: SGB (2017b, p. 8)

29 Disponível aos 16 min 30 s em: https://youtu.be/_T8uWmpIMXI. Acesso em: 28
dez. 2018.

https://youtu.be/_T8uWmpIMXI
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A jornada, bem como a metodologia, estão registrados no guia Jornada
do Labber. O guia explica que a metodologia não é linear, pois pode retornar
a algum módulo ou ferramenta durante o processo, bem como alguns desses
módulos são aplicados em paralelo por conta da interdependência.

Para o processo de seleção do ano 2017, o SGB publicou o fluxograma
da Figura 9 para explicar o perfil do candidato ao laboratório.

Figura 9 – Fluxograma do Candidato ao SGB Lab

Fonte: SGB (2017a)

Nessa edição participaram cinquenta iniciativas, cujos finalistas (SGB,
2018, p. 42) foram:

• Chat 21 30: acrônimo de Central Humanizada de Acolhimento T21, a
30 Disponível em: https://youtu.be/7TtJVjLI3Ww. Acesso em: 28 dez. 2018.

https://youtu.be/7TtJVjLI3Ww


4.2. SGB Lab 93

iniciativa oferece acolhimento e informação a distância para famílias de
pessoas com síndrome de Down.

• Projeto Blindsight:31 um conjunto de dispositivos de auxílio à locomoção
de deficientes visuais.

• Mãe&Mais32: uma solução em saúde orientada por dados, que oferece
ações e serviços acessíveis para mulheres, mães e crianças na primeira
infância em territórios populares.

Em 2017 foi a última edição do SGB Lab realizada pelo próprio SGB,
a partir de então ela passa a ser conduzida pelos Fellows conforme a demanda
local. Para dar suporte a esta realização, o Fellow dispõe de um conjunto
de toolkits, sendo um deles o do Lab, descrevendo as informações necessárias
para organização e condução da ação.

31 Disponível em: https://youtu.be/qNMahRn0mfM. Acesso em: 28 dez. 2018.
32 Disponível em: https://youtu.be/5oOvIb9N_B0. Acesso em: 28 dez. 2018.

https://youtu.be/qNMahRn0mfM
https://youtu.be/5oOvIb9N_B0
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5 FRAMEWORK KM4SI

Cada vez mais vivenciamos desafios complexos que exigem um con-
junto de ações de diferentes grupos e populações. Uma parte dessas ações
apresenta potencial de ser gerada por intermédio da inovação social,1 em
que os agentes constroem suas próprias soluções mediante articulação, intera-
ção e empoderamento (HOCHGERNER, 2018). Esse potencial é percebido
pelos governos e organizações que a incluíram em seus planos e programas
estratégicos, principalmente nas últimas duas décadas (HOWALDT; HOCH-
GERNER, 2018, p. 17). A Comissão Europeia, por exemplo, realizou em 2009
o primeiro workshop sobre inovação social (UNIÃO EUROPÉIA, 2014, p. 12)
e, posteriormente, integrou-a na agenda estratégica, o Europa 2020.

O olhar para inovação social desta tese tem por interesse o conheci-
mento como objeto de estudo. Esse conhecimento é criado e usado inicialmente
nas atividades individuais que avançam por meio do compartilhamento para
a incorporação na organização (CAJAIBA-SANTANA, 2014; MULYANING-
SIH; YUDOKO; RUDITO, 2014, 2016) e difusão na sociedade (MURRAY;
CAULIER-GRICE; MULGAN, 2010, p. 13). Além disso, o envolvimento e a
cocriação com agentes impactados pela inovação social são centrais para sua
eficácia (CHALMERS, 2013).

Durante a pesquisa encontramos um conjunto expressivo de trabalhos
acadêmicos buscando compreender, dialogar e contribuir com os atores da ino-
vação social (MURRAY; CAULIER-GRICE; MULGAN, 2010; HORTA, 2013;
CAJAIBA-SANTANA, 2014). Cada trabalho traz o recorte e a perspectiva
do pesquisador, e a integração desses aspectos é um desafio interdiscipli-
nar (EDWARDS-SCHACHTER; MATTI; ALCÁNTARA, 2012; CUNHA;
BENNEWORTH, 2013; BORGES et al., 2015).

A própria definição de inovação social ainda está em construção
(HOWALDT; HOCHGERNER, 2018). Ela pode abranger um conjunto grande
de eventos, como a de Pol e Ville (2009, p. 881) que a definem como uma
ideia nova, mas que deve ter potencial para melhorar a qualidade ou quanti-
dade de vida. Contudo, também pode trazer restrições, como por exemplo,
quanto à origem, como ter de surgir de uma necessidade social (MURRAY;
CAULIER-GRICE; MULGAN, 2010, p. 3); quanto à forma, como ser um
processo colaborativo (HORTA, 2013, p. 28); quanto aos resultados, como

1 Optou-se pela definição de Howaldt e Hochgerner (2018, p. 18) que consideram a
inovação social como “uma nova combinação de práticas sociais em certas áreas de
ação ou contextos sociais” e distinguem-na de outras manifestações de mudanças
sociais por serem “conduzidas por determinados atores de maneira direcionada e
intencional com o objetivo de satisfazer ou responder melhor às necessidades e
problemas do que seria possível com base nas práticas estabelecidas”.



96 Capítulo 5. Framework KM4SI

gerar uma mudança social (CAJAIBA-SANTANA, 2014, p. 44; BORGES
et al., 2015, p. 132).

Entre os agentes da inovação social, existem organizações que são
reconhecidas como um centro de inovação social. Essas organizações surgem
por iniciativas de universidades, do setor público, do setor empresarial, de
consultorias, de plataformas ou de redes (DELOITTE, 2010, p. 10; BORGES,
2017, p. 53) e apresentam características pertinentes à sua origem e localização.
Ao observamos o contexto, sob a perspectiva desses centros, destacaram-se as
redes de relações entre agentes diversos, a ausência de um controle central e
a adaptação constante. Essas características percebidas direcionaram para a
adoção de referencial teórico aderente a esse ambiente.

Os sistemas adaptativos complexos (SAC) aportam conceitos e estra-
tégias para que possamos compreender e conduzir esse tipo de sistema, em
especial na ausência de um controle central. Desse modo, podemos empregar
ações direcionadas para propriedades específicas (p. ex.: adaptabilidade, co-
evolução), mitigando a ocorrência de efeitos de segunda ordem indesejados.
Axelrod e Cohen (2000) apresentam um framework que age nos mecanismos
de seleção, interação e variação para a definição de ações efetivas para a
adaptação.

Por sua vez, a delimitação do objeto de estudo, o conhecimento, requer
o diálogo com esse sistema, que está em constante adaptação e onde a
certeza do aprendizado aplicado em uma nova ação não implica a garantia
do resultado futuro (BOISOT, 2011). Nesse sentido, o framework I-Space
(BOISOT; NORDBERG, 2011) traz conexões com os sistemas adaptativos
complexos e ancora o conceito do ciclo de aprendizagem social (SLC2) que
nos auxilia na percepção do fluxo da informação e do conhecimento nas
comunidades.

Esse ambiente é exemplificado na Figura 10. Nela observamos a re-
presentação de um sistema, composto por subsistemas, que se relacionam e
interagem entre si e com o meio, delimitados por uma fronteira semipermeável.
A representação dessa realidade pelo observador depende de seu conhecimento
prévio, sua percepção e intenção. Assim, cada observador constrói um modelo
distinto que é representado (explicitado) ao ser compartilhado com outros
observadores, o que por sua vez resulta em uma nova redução.

Considerando que uma organização age na inovação social, o framework
KM4SI3 visa prover para o observador um conjunto de componentes, organi-

2 Acrônimo do inglês Social Learning Cycle. Segundo Boisot e Nordberg (2011, p. 38),
o SLC “é um resultado emergente das atividades de processamento e transmissão de
dados de agentes que interagem dentro e entre grupos de diferentes tamanhos”.

3 Acrônimo km . 4 . si, do inglês Knowledge Management for Social Innovation.
Traduzido como Gestão do Conhecimento para Inovação Social.
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Figura 10 – Os Sistemas e a Representação

Fonte: Traduzido pelo autor a partir de Clemens (2004)

zados e estruturados, para integrar as práticas da gestão do conhecimento
nas suas ações. Suas premissas são:

a. A organização já executa ações com foco na inovação social.
b. O framework KM4SI deve ser flexível para permitir sua adaptação para

ação.

A primeira premissa deriva do fato de que integraremos a gestão do
conhecimento nas ações que já existem ou serão realizadas pela organização.
Como se trata de uma organização reconhecida no ambiente, espera-se que
sua atuação não seja ad hoc;4 portanto, a ação é realizada com base em uma
metodologia ou em um planejamento mínimo.

Já a segunda premissa apresenta dois desdobramentos, quanto ao uso,
e aos recursos alocados. Quanto ao uso, o framework pode ser empregado em
ações muito pontuais, pequenas ou de nicho, ou fazer parte de programas
de longo prazo, envolvendo um conjunto expressivo de agentes. Quanto aos

4 Cambridge Dictionary (2019) define como “feito ou acontecendo apenas para uma
finalidade ou necessidade específica, não planejada antes que aconteça”.
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recursos, o KM4SI não deve requerer um aporte sensível de esforço, pois não
deve ser percebido como dreno de recursos da inovação social.

De forma a apoiar a concepção do framework, adotou-se como estratégia
o estudo de caso de uma organização que fosse referência no campo. A escolha
foi o Social Good Brasil (SGB), fundada em 2012 – que é uma organização que
atua em rede como aceleradora5 de protagonismo social.6 Para tanto, executou-
se uma revisão bibliográfica das publicações e do histórico da organização para
compor uma perspectiva das ações realizadas, das estratégias identificadas e
como o SGB se adapta às mudanças de seu ambiente.

Do diálogo entre as características da inovação social e do SGB, com
a integração dos referenciais teóricos citados, emergiu o framework KM4SI
representado na Figura 11.

Figura 11 – Framework KM4SI

Fonte: Elaborado pelo autor.

5 Sebrae Nacional (2015) considera que uma aceleradora atua para apoiar o crescimento
rápido de organizações, em geral requisitando apenas uma boa ideia, ao contrário de
uma incubadora que exigiria um plano de negócios. Elas também são lideradas por
empreendedores ou investidores experientes e fazem uso principalmente de capital
privado, o que reduz as exigências formais.

6 Guedes Farias e Varela Varela (2017, p. 106) argumentam que o protagonismo social
desloca seus “atores para o papel principal, por revelar uma dimensão pessoal e ao
mesmo tempo plural de convivência com o outro, com a comunidade a qual pertence,
promovendo ações de diversos níveis, inclusive informacionais, e potencializado uma
dinâmica social e cultural no seu contexto, e na sociedade.”
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Nas próximas seções serão apresentados a estrutura e os componentes
do framework, bem como um exemplo de sua aplicação.

5.1 ESTRUTURA

O framework KM4SI possui dois componentes, o Cenário e a Ação.
Esses componentes atuam em um processo interativo e incremental visando
integrar práticas da gestão do conhecimento nas ações da organização.

Entende-se por gestão do conhecimento a criação, o compartilhamento
e o uso do conhecimento para uma aprendizagem organizacional continua,
agregando valor através do reúso e inovação, cuja materialização ocorre pela
coordenação sistemática e intencional das pessoas, tecnologias, processos e
estrutura organizacional (DALKIR, 2017, p. 4). Além disso, considerando as
características da inovação social, esse fluxo de informação e conhecimento
extrapola as fronteiras da organização, permeando seus parceiros e agentes
externos.

5.1.1 Cenário

O propósito do componente Cenário é a compreensão do momento
presente, do que existe e já é executado, mas, ao mesmo tempo, da direção in-
dicada pelos objetivos da organização. Ao estruturar o cenário, podemos então
entender e planejar como integraremos as práticas da gestão do conhecimento.

A definição da fronteira em que atuaremos é essencial para delimitar e
observar os eventos que de fato nos interessam; ela, porém, não necessariamente
é precisa. A fronteira definida deve ser revisitada e reavaliada sempre que
necessário para estar atualizada e coerente com a finalidade da intenção da
organização. Além do mais, como o ambiente é social, em geral a fronteira não
é física ou com delimitação rígida. Consequentemente, sugerimos a adoção
de um critério aproximado para a definição o qual é quando existirem dois
agentes na mesma população e um deles consegue empregar a estratégia7 do
outro (AXELROD; COHEN, 2000, p. 6).

Por sua vez, adotaremos a definição de agentes como pessoas, orga-
nizações ou sistemas que atuam no ambiente, podendo fazer uso de objetos
para esse fim chamados de artefatos (AXELROD; COHEN, 2000, p. 4, 6).

Nesse ponto buscamos identificar os elementos que compõem o cenário
em relação à fronteira definida. Ao identificá-los, devemos compreender como

7 Trata-se da “forma como o agente responde ao seu meio e persegue seu objetivo”
(AXELROD; COHEN, 2000, p. 4).
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esses agentes e artefatos estão posicionados no ciclo de aprendizagem social e
como ocorre o fluxo das informações e conhecimentos (BOISOT, 2013, p. 114).

Nesse sentido, o cenário está estruturado em três grupos: Necessidade
Social; Empatia & Conexão; e Mudança Social. Os grupos têm como objetivo
direcionar o ciclo de aprendizagem social para o contexto da inovação social.
Cada um dos grupos abrangerá duas fases do SLC.

A escolha por esses três grupos, conforme apresentados na Figura 12,
deve-se a duas razões complementares: as definições de inovação social; e a
metodologia do SGB. Quanto à primeira razão, uma inovação social surge a
partir de uma necessidade social percebida (MURRAY; CAULIER-GRICE;
MULGAN, 2010; HORTA, 2013) e somente se configura como tal quando
resulta em uma mudança social (CAJAIBA-SANTANA, 2014; BORGES
et al., 2015). Portanto, trata-se do próprio fluxo de conhecimento previsto
em sua definição. A segunda razão é a inspiração na metodologia do SGB,
cuja base se encontra em três momentos nos seus programas, o “Olhar Além”
que busca perceber o ambiente externo, o “Olhar para Dentro”, voltado para
o autoconhecimento e o “Mão na Massa”, que é se tornar um protagonista.

Figura 12 – Componente Cenário

Fonte: Elaborado pelo autor.

No grupo Necessidade Social, estão as fases leitura e codificação, que
identificam a própria necessidade social e, dessa forma, preservam ou visam
reconstruir o contexto, já que uma inovação social está vinculada à sua
localização e temporalidade (FONTAN; KLEIN; TREMBLAY, 2004). Os
agentes que identificamos aqui podem estar situados em qualquer posição
relativamente à organização, já que pode ser alguma pessoa ou organização
que vivencia o contexto de onde origina a necessidade social, mas também
algum parceiro ou influenciador (expert, jornalista, pesquisador).

O próximo grupo, a Empatia & Conexão, apresenta uma intensa
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interação e cocriação entre os agentes, tanto da organização, como do ambiente
externo. Suas fases do SLC são a abstração e a difusão. A partir do contexto
provido, os agentes buscam relacionar e articular as ideias geradas em direção a
uma solução da necessidade identificada. Os resultados gerados são difundidos
às populações de interesse.

Nesse momento o comportamento pró-social, aonde percebemos o
altruísmo8 e a empatia,9 que contribuem para que a conexão entre os agentes
seja positiva, produzindo uma ação efetiva e que atinja uma difusão adequada.

Já no último grupo, Ação para Mudança, as ideias são assimiladas e co-
locadas em prática, agindo sobre a necessidade e resultando em uma mudança
social (CAJAIBA-SANTANA, 2014, p. 44; HOWALDT; HOCHGERNER,
2018, p. 18). A absorção e o impacto são as fases do SLC presentes nesse grupo,
por isso representam a importância de saber para quem o conhecimento será
disseminado e, assim, qual é a forma mais adequada para uma efetiva que
absorção.

5.1.2 Ação

O componente Ação, apresentado na Figura 13, tem em vista auxiliar
o observador a interferir no cenário identificado, buscando integrar as práticas
da gestão do conhecimento.

Figura 13 – Componente Ação

Fonte: Elaborado pelo autor.

8 Segundo Leeds (1963), três são as características principais do altruísmo: (a) apre-
senta um fim em si mesmo e não é direcionado a um ganho ou lucro, (b) é voluntário
e (c) se propõe a fazer o bem.

9 Trata-se de um construto multidimensional (SAMPAIO; CAMINO; ROAZZI, 2009),
onde nesta pesquisa o entendemos pela definição de empatia cognitiva, que segundo
Pinheiro e Alt (2017, p. 53) é uma “habilidade que possuímos de compreender
e vivenciar os sentimentos de outras pessoas [. . . ] é uma capacidade natural do
ser humano, mas como toda habilidade, para que seja útil, deve ser praticada
constantemente e aprimorada”.
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Nesse sentido, o componente é formado de três etapas: Analisar, em
que definimos o propósito da ação e compreendemos o cenário que atuaremos;
Planejar, em que são selecionadas as práticas de gestão do conhecimento para
integração; e o Projetar, em que o plano para integração é estruturado, bem
como os critérios de avaliação dessa integração.

A base para esse componente é o cenário construído que, por sua vez,
apresenta elementos de um ambiente complexo. Ao perceber os elementos e
suas relações, podemos atuar nos mecanismos que estimulam ou restringem
as características do sistema para apoiar a gestão do conhecimento. Portanto,
consideramos que atuaremos em um sistema que contém agentes ou populações
que se adaptam constantemente conforme os estímulos e as condições do
ambiente, vale dizer, agiremos em um SAC (AXELROD; COHEN, 2000).

A primeira etapa prevista, o Analisar, inicia pela definição do propósito
da ação, ou seja, o que no SLC é percebido pela organização como uma
necessidade ou desejo de melhoria? Nesse momento, podemos ter mais de um
propósito identificado, os quais deverão ser priorizados e revisados a cada
ciclo da Ação. Além disso, ter o alinhamento do propósito com os objetivos
contribui para uma menor resistência na integração das práticas da gestão do
conhecimento.

Dada a definição do propósito e o cenário previamente elaborado,
iniciamos a delimitação do que impactaremos. Isso significa que podemos
agir pontualmente em um único agente da própria organização de uma
fase específica do SLC, ou também, podemos lidar com agentes externos à
organização ou em mais de uma fase do SLC. Por conseguinte, a combinação
do cenário e do propósito desdobra-se em custos, seja de tempo, seja de
recursos, que podem restringir ou mesmo inviabilizar a execução.

Conhecer os recursos disponíveis do mesmo modo é importante para o
direcionamento das escolhas. Por exemplo, se o propósito está vinculado a uma
ação específica da organização que tem como limitador uma temporalidade,
pode ser que não agregue valor à integração de uma prática de gestão do
conhecimento após essa ação já ter sido finalizada. Outra situação seria integrar
um sistema tecnológico que demandará recursos financeiros e humanos, os
quais podem já estar alocados ou inexistirem.

Neste ponto, ressalta-se a importância da priorização e alinhamento
dos propósitos identificados, pois, após a análise, a organização pode ter de
repriorizar, fracionar ou redefinir algum propósito. Além disso, os recursos
disponíveis e passíveis de obtenção são evidenciados e serão limitantes para a
seleção das práticas.

Ao analisar o cenário, podemos nos deparar com práticas em uso que
são pertinentes ou da própria gestão do conhecimento. Essas práticas podem
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já ser de conhecimento da organização, mas também podem ser ações pontuais
de alguns agentes que não eram percebidas. Elas devem ser relacionadas e
apoiarão a próxima etapa, o Planejar.

Considera-se, nesse ponto, que temos um propósito definido, com uma
noção razoável dos recursos e restrições delimitando uma atuação no cenário.
Dessa maneira podemos avançar para observar quais mecanismos do SAC
estão atuando nesse escopo e são de interesse. A Figura 14 reúne alguns destes
mecanismos identificados por Axelrod e Cohen (2000).

Figura 14 – Mecanismos dos Sistemas Adaptativo Complexo

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Axelrod e Cohen (2000).

A etapa de Planejar visa selecionar as práticas da gestão do conhe-
cimento que serão integradas. A análise realizada indica o escopo em que
atuaremos e também os elementos que serão base para o projeto. Assim,
devemos entender em qual fluxo de conhecimento agiremos, se algo bem
específico de uma fase do SLC, envolvendo poucos agentes, ou em um fluxo
mais extenso. Além disso, precisamos ter bem claras as características das
informações e conhecimentos (BOISOT; NORDBERG, 2011, p. 32) com que
estamos trabalhando; pode tanto se tratar de algo abstrato e não codificado,
como algo concreto e codificado. Cada prática da gestão do conhecimento
é mais adequada para um dado tipo de conhecimento, assim sendo, para a
escolha devemos entender as vantagens e limitações no cenário identificado.

A análise igualmente nos indica quais práticas já estão em uso e por
quem. A opção de reúso ou ajuste de alguma prática, caso seja aderente ao



104 Capítulo 5. Framework KM4SI

projeto, pode reduzir o aporte de energia ou capacitação, além de mitigar
a resistência na implantação. Outra possível vantagem também é evitar o
aumento da complexidade da gestão do conhecimento ao longo do prazo, pela
adoção de práticas muito diversas.

Essas práticas são encontradas na literatura, mas seus objetivos de uso
e classificação variam conforme o autor. Dalkir (2011) organiza as ferramentas
em três grupos distintos, mas complementares: captura e codificação do
conhecimento; compartilhamento do conhecimento e comunidades de prática;
e aplicação do conhecimento (knowledge application). Já o IIBA® (2015) reúne
um conjunto de práticas comumente aceitas para uso na análise de negócios.
O Aerospace knowledge management toolkit da AGP (2016) reúne e organiza
práticas para uso no setor aeroespacial do Reino Unido. Por sua vez, Batista
(2012) estabelece e apresenta um conjunto de ferramentas que podem apoiar a
implementação de um modelo de gestão do conhecimento para administração
pública brasileira.

A etapa Projetar define como as práticas da gestão do conhecimento
serão integradas na ação da organização e como avaliar a eficácia. Além disso,
é nela que manteremos uma base de conhecimento para registro das lições
aprendidas. Ao refletir sobre as escolhas das práticas, buscando responder o
porquê de sua integração naquele escopo, mantemos a informação que nos
auxiliará a integrá-la, mas também a reavaliar sua integração e a reusar em
futuras ações.

Sugere-se um conjunto mínimo de pontos para o projeto, podendo este
ser adaptado pela organização conforme sua necessidade. É imprescindível
saber quando e como a prática será integrada; para isso, devemos prever se
há alguma necessidade de sequência de ações. Outro ponto é verificar existe a
necessidade de aporte ou uso de recursos e, em caso positivo, qual a origem
desses recursos.

A necessidade de capacitação dos agentes é um fator crítico de sucesso
para adoção. Como isso se desdobra em requisitos de tempo, financeiro ou
humanos, ele pode ser negligenciado se não for previsto inicialmente. Destaca-
se que, mesmo para uma prática que pode ser considerada muito simples
(p. ex.: brainstorming, mapas mentais), é indispensável considerar o nível de
capacitação adequado sob risco de fracasso da integração. Isso significa que,
se os agentes já conhecem e usam corretamente a prática, pode ser suficiente
um rápido nivelamento, caso contrário devemos investir os esforços conforme
a necessidade identificada.

Por melhor que seja o plano construído, nem sempre ele atinge seu
objetivo, mesmo com os recursos disponíveis. Há situações em que a exis-
tência de um patrocínio pode ser crucial para o êxito, e isso não envolve
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necessariamente aporte de recursos. Esse patrocínio pode ser explícito, pela
legitimação da ação por um líder percebido pelo grupo, mas também não
explícito, quando podemos ter o consentimento para a executar a ação pela
remoção de uma barreira.

Do mesmo modo devemos definir uma forma de avaliação do resultado
da integração. Afinal, podem ser necessários ajustes durante o processo da
integração, bem como, em pior caso, seu cancelamento. Outro ponto essencial
é a identificação dos efeitos colaterais (de segunda ordem) que podem emergir,
mesmo que não necessariamente negativos.

Nesse momento, espera-se ter um plano de integração suficiente para
que a organização consiga executá-lo.

Por fim, cabe esclarecer a razão do componente Ação não apresentar
uma etapa própria de ação. Como se espera que a organização já execute
um processo próprio para a inovação social, a intenção é que o plano de
integração seja parte desse processo e que não seja percebido algo externo ao
ele. Todavia, não existem impedimentos na adoção de algo como o PDCA10

para essa finalidade.

5.2 APLICAÇÃO: SGB LAB

Para demonstrar o framework KM4SI, usaremos como caso de aplicação
o SGB Lab11 do Social Good Brasil.

Trata-se de um laboratório de inovação que auxilia na viabilização
de ideias para solucionar um problema social com o uso de novas mídias e
tecnologia (SGB, 2017b, p. 5). Na última edição, participaram cinquenta
iniciativas selecionadas que, durante quatro meses, realizaram atividades no
ambiente virtual e em encontros presenciais. Ao final, três iniciativas foram
premiadas como finalistas com capital semente e apresentaram-se no Festival
SGB.

Cabe destacar que o framework não determina um modelo, template
ou formato para ser gerado na execução dos componentes, porém indica quais
as informações de interesse que deveriam ser obtidas. Com isso, cabe ao
observador a escolha do artefato que tem mais habilidade ou que atenda às
necessidades da organização. Portanto, o material que será produzido nessa
aplicação não é mandatório, mas indica uma base para sua execução.

10 Acrônimo do inglês plan–do–check–act/adjust, conhecido como ciclo de Deming,
é um modelo iterativo de quatro etapas para realizar mudanças (TAGUE, 2005,
p. 390).

11 Vídeo institucional. Disponível em: https://youtu.be/z0eNracFiLw. Acesso em: 26
dez. 2018.

https://youtu.be/z0eNracFiLw
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5.2.1 Cenário

O primeiro passo é a definição da fronteira para o cenário. Neste caso,
optou-se em usar como referência o próprio SGB Lab, pois delimita um
subconjunto de interesse da organização e engloba um número razoável de
agentes e eventos.

Os agentes identificados são classificados nos seguintes tipos:

• Agente SGB: são integrantes ativos do próprio SGB ou identificados
como parte dele (p. ex.: alguém contratado para a ação). Logo, são os
agentes sobre os quais a organização tem influência direta.

• Agente Parceiro: são pessoas ou organizações que atuam em conjunto
com SGB, mas não fazem parte de sua estrutura (p. ex.: SEBRAE,
investidores). Esses agentes agem devido a um interesse compartilhado
com a organização, podendo também compartilhar os mesmos valores
ou crenças.

• Agente Externo: não fazem parte do SGB Lab, porém exercem alguma
influência ou interação (p. ex.: comunidade, candidatos ao Lab, gestores
públicos). São agentes que, em um primeiro momento, não se encontram
dentro da fronteira. Eles devem ser considerados porque são de interesse
para a organização (p. ex.: candidatos, comunidade) ou porque suas
ações exercem alguma influência relevante direta ou indiretamente.

• Agente Labber : são os candidatos selecionados para participar do labo-
ratório. Nesse escopo, são os principais agentes de interesse da ação.

A partir dos tipos identificados, podemos relacionar os agentes que
pertencem a cada um deles. Não é necessária uma relação exaustiva, mas sim
o suficiente para contemplar os principais agentes. Por exemplo, no agente
parceiro, identificar quais os que efetivamente participam e são relevantes em
determinado laboratório.

Além disso, os agentes agem de forma distinta no Lab e, assim, também
nas fases do SLC. Após relacionarmos quais os tipos e os agentes, avançamos
para indicar em quais fases percebemos sua atuação. A Quadro 13 indica uma
maneira simples de registro de tais informações.

A partir de então, buscamos identificar as relações e os artefatos que
são de interesse para o cenário. A descrição deve ser feita para cada classe,
podendo ser detalhada para alguns agentes. Ou seja, registraremos um perfil
(profile) contendo algumas informações de interesse, como, por exemplo, com
quem o agente interage ou depende e quais os artefatos que ele cria, usa ou
modifica.
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Quadro 13 – Agentes por Fase do Ciclo de Aprendizagem Social

Fonte: Elaborado pelo autor.

Neste ponto, o conjunto de informações permite-nos observar como
referidos agentes estão relacionando-se e como eles se comportam ao longo
das fases do SLC. O uso de ferramentas de visualização de redes sociais
(p. ex.: Gephi12, Palladio13, Cytoscape14, SocNetV15) pode contribuir para
a visualização das relações entre os agentes e artefatos, principalmente se o
cenário for extenso ou complexo.

5.2.2 Ação

Uma vez tendo elaborado o cenário, prosseguimos para o componente
Ação, no qual iniciamos a etapa Analisar, relacionando o que, para a organi-
zação, é visto como uma necessidade de melhoria.

Algumas dessas necessidades poderiam ser:

• Os labbers selecionados estão conseguindo impactar suas comunidades?
• Quais os stakeholders importantes para os labbers?

12 Disponível em: https://gephi.org/. Acesso em: 06 jan. 2019.
13 Disponível em: http://hdlab.stanford.edu/palladio/. Acesso em: 06 jan. 2019.
14 Disponível em: http://www.cytoscape.org/. Acesso em: 06 jan. 2019.
15 Disponível em: https://socnetv.org/. Acesso em: 06 jan. 2019.

https://gephi.org/
http://hdlab.stanford.edu/palladio/
http://www.cytoscape.org/
https://socnetv.org/
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• Quais foram as inovações que participaram no SGB Lab e como elas
estão?

Com base nessas necessidades, podemos minimamente identificar quais
agentes estão relacionados e quais possíveis recursos são necessários. Isso
nos auxiliará na priorização e, ao mesmo tempo, na revisão dessa lista. Por
conseguinte, cada uma dessas necessidades será discutida a seguir.

Tratar de impacto nas comunidades impõe alguns requisitos complica-
dos. O primeiro é como esses labbers seriam acompanhados após o laboratório.
Não faz parte do propósito do SGB Lab impor alguma exigência ou vínculo
para o labber, há apenas a identificação voluntária, a geração de posts nas redes
sociais com marcadores (hashtags) e algumas publicações pelo próprio SGB
(cases, ebooks). Além disso, o conceito de impacto e sua própria mensuração
não é uma tarefa trivial, ainda mais considerando que são cinquenta projetos
inscritos em cada edição.

Por outro lado, identificar quais são os stakeholders importantes para
os labbers é algo pontual e passível de ser realizado com poucos recursos.
Aqui podemos tratar somente dos stakeholders que participaram do SGB Lab
(investidores, mentores), mas também dos que possam ser importantes para
que a ideia seja colocada em prática.

Já o registro das inovações que participaram do laboratório é algo
simples, mas acompanhar sua trajetória tem dificultadores relacionados com
a primeira necessidade discutida. Assim, talvez essa necessidade possa ser
fracionada em duas outras, uma factível de ser atendida e outra para ciclos
futuros.

Com isso, nossa lista revisada e priorizada seria:

1. Quais foram as inovações que participaram no SGB Lab?
2. Quais são os stakeholders importantes para os labbers?
3. Como estão as inovações que participaram no SGB Lab?
4. Os labbers selecionados estão conseguindo impactar suas comunidades?

A identificação de práticas da gestão do conhecimento que já estão
em uso ou são conhecidas pelos agentes são um subsídio importante para a
próxima etapa. De modo geral, o SGB tem domínio sobre técnicas e ferra-
mentas do Design Thinking (SGB, 2017b), como o brainstorming, storytelling,
diagrama de afinidades, mapa de empatia, personas e prototipação. Durante
o laboratório os labbers são capacitados no uso dessas técnicas e ferramentas,
além de contar com horas de mentoria presencial.

Ao observarmos especificamente cada item de nossa lista, podemos
identificar os artefatos ou práticas específicos da ação.
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No caso do registro das inovações, encontramos dois momentos em que
há o registro: na inscrição do laboratório, quando o candidato expõe sua ideia
ou necessidade; e ao final, quando apresenta seu pitch.16 Enquanto no primeiro
há uma obrigatoriedade, afinal é o critério de seleção, os labbers ainda estão
situados mais na necessidade ou em uma ideia embrionária. Já no segundo,
os labbers são estimulados a gravar o pitch, porém não é obrigatório e não
existe um registro organizado das edições passadas. Outro fator é que nem
todos os labber geram inovações, e mesmo os que geram não necessariamente
as fazem durante o período do laboratório.

Dentre as ferramentas da capacitação de um labber está o Mapa de
Stakeholders (SGB, 2017b, p. 15), que consiste em posicionar o público-alvo
no centro e, com base nele, montar o mapa mental com todos os públicos de
interesse envolvidos. Trata-se de uma ferramenta aderente ao segundo item
da lista.

Saber como as inovações evoluíram após o laboratório demanda manter
o contato com os envolvidos ou receber a informação por algum meio. É
indicado que os labbers sejam estimulados a criarem e a se envolverem com as
mídias sociais (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube), gerando publicações
durante e após o laboratório. Além disso, o SGB está engajado em um
movimento chamado Data for Good17, que envolve o uso de artefatos que
atuam, dentre outros, sobre esses dados de mídias sociais.

O quarto, e último, item de nossa lista não será explorado neste
momento. A razão é que a lista atua como um backlog18; não exige, portanto,
que todos sejam detalhados, mas sim apenas um conjunto suficiente para que
os passos seguintes sejam executados.

Com base nessa análise, são identificados os mecanismos do SAC que
estão atuando no cenário. Alguns deles são apresentados Figura 15.

O SGB Lab estabelece duas seleções formais, uma no processo de
admissão e outra para a escolha dos finalistas. Para participar do laboratório,
o candidato deve preencher alguns requisitos pré-definidos, sendo apenas
uma quantidade limitada de agentes selecionada. Já a seleção dos finalistas
atua como uma atribuição de crédito, aportando aos selecionados uma maior
visibilidade no Festival SGB. Existe ainda uma seleção interna, que possibilita

16 Discurso do elevador (elevator pitch) é “um breve resumo que define rapidamente
um produto ou serviço e sua proposta de valor” (DENNING; DEW, 2012, p. 38).

17 Disponível em: https://socialgoodbrasil.org.br/movimentodataforgood. Acesso em:
30 dez. 2018.

18 É uma lista dos novos recursos, alterações ou correções em recursos existentes e
outras atividades que uma equipe pode fornecer para alcançar um resultado específico.
Disponível em: https://www.agilealliance.org/glossary/backlog. Acesso em: 30 dez.
2018.

https://socialgoodbrasil.org.br/movimentodataforgood
https://www.agilealliance.org/glossary/backlog
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Figura 15 – Mecanismos do SAC

Fonte: Elaborado pelo autor.

ao labber optar pelo desligamento do laboratório, caso não se tenha identificado
com os módulos (SGB, 2014a, p. 61).

A capacitação do labber em técnicas e ferramentas representa o me-
canismo de cópia de estratégias, indicadas como bem-sucedidas pelo SGB
Lab no contexto da inovação social. Além disso, há a ação de recombinação
dessas estratégias entre os labbers durante as trocas de experiências, tanto
presencial, como virtual, mas também com agentes parceiros por meio do
mentoring individual.

O formato do laboratório, com a previsão de encontros presenciais,
remove as barreiras ao movimento, aproximando os agentes e aumentando a
probabilidade de interação mútua (AXELROD; COHEN, 2000, p. 78).

Na etapa Planejar, atuaremos nas necessidades priorizadas e, caso
sejam observadas dependências ou impedimentos, podemos revisar a prioriza-
ção.

As inovações que passaram pelo SGB Lab são conhecidas pelos par-
ticipantes daquele laboratório e também são encontrados alguns posts nas
mídias sociais e no blog do SGB. Em outras palavras, caraterizam-se por um
conhecimento, em geral abstrato, pouco estruturado ao final da fase da abs-
tração e na difusão. Entretanto, a organização não aparenta ter uma prática
que permita o registro e a recuperação dessa informação, principalmente para
agentes externos ao evento. A organização já dispõe de um sítio web (website)
que poderia agregar uma área dos participantes ou parceiros do SGB. A área
poderia ter as informações atualizadas pelos próprios participantes durante e
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posteriormente ao laboratório. Outra opção seria o uso, em conjunto ou não,
de plataformas disponibilizadas por outras organizações, como, por exemplo,
o Hubcap (ABBOTT et al., 2012).

Já, conhecer quais os stakeholders é uma necessidade que pode ser
atendida com o uso de uma prática conhecida pela organização e pelos
participantes, o Mapa de Stakeholders. A organização deve usá-la ao planejar
as futuras edições para convite e disponibilização de mentoria para os labbers,
além de para os próprios investidores para a apresentação dos pitchs. Contudo,
podemos enriquecer as informações contidas, trazendo a visão dos próprios
labbers, além de segmentar por algum critério de área ou atuação. O SGB já
indica aos labbers para que as inovações sejam relacionadas com os ODS,19 o
que, por seu turno, sugere a existência de necessidades específicas por área
de atuação. É um conhecimento que está estruturado sob a perspectiva da
organização, mas que existe uma parte concreta da experiência do labber para
ser estruturada. Na fase de codificação, podemos atuar sobre essa necessidade,
mas considerando que o mapa é de interesse para todas as fases do SLC.

Por último, para podermos acompanhar como as inovações estão,
seria necessário ter o registro das que já participaram. Assim sendo, há
uma dependência entre os itens da lista, que devem ser considerados para o
planejamento. Nem todos os pitchs se tornam realidade, e mesmo alguns até se
tornarem acabam evoluindo. Por exemplo, a inovação do Letras de Médico do
laboratório de 2015, foi lançada ao público em 2018 pela empresa Pulsares.20

Nesse item, estamos interessados no conhecimento das fases de impacto e
absorção, em que se espera que atinja uma boa difusão, e o conhecimento vá
do abstrato para o concreto. A informação inicial poderá vir da solução do
primeiro item da lista, mas, além de demandar requisitos adicionais (p. ex.:
temporalidade), também precisa de uma estratégia de atualização. Afinal,
demandar à organização a manutenção manual, não é o propósito do SGB
Lab, nem viável em longo prazo.

Uma maneira seria possibilitar a atualização manual pela organização
e pelo labber, além da monitoração de mídias sociais. A manutenção manual
pela organização seria para os labbers que são mais evidentes, próximos ou
que tenham uma razão estratégica. O uso de monitoração das mídias sociais
auxilia na identificação e na seleção de informações de forma automatizada
das inovações já mapeadas. Por fim, o labber ainda pode ser estimulado a

19 São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que compõem a Agenda 2030 da
ONU. Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesso em:
31 dez. 2018.

20 Existe um plano gratuito para profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) e
outro pago sem limitações de uso. Disponível em: https://organize.pulsares.com.br.
Acesso em: 2 jan. 2019.

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://organize.pulsares.com.br
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manter sua área para, tanto se manter em evidência, como para permanecer
ativo na rede dos participantes.

Ao final da etapa Planejar, temos como indicação a adoção das seguin-
tes práticas:

• Área do labber : incluída no portal, em sua primeira versão, apenas para
o registro dos participantes, evoluindo para comportar a atualização e
a ligação com as mídias sociais para monitoração. Esta prática também
é chamada de Rede Social Empresarial (AGP, 2016, p. 74-75; DALKIR,
2011, p. 288-292) e provê suporte para a ligação entre comunidades de
prática (CoP) e ferramentas de rede social.

• Mapa de Stakeholders: uma versão cujo o centro é agente inovador, o
labber, contemplando as especificidades por fase do SLC e por ODS.
Trata-se de uma prática já de conhecimento dos agentes, o que será um
facilitador para seu uso. Além do Design Thinking, ela é uma prática
reconhecida por IIBA® (2015, p. 345), AGP (2016, p. 105) e Dalkir
(2011, p. 389).

A criação de um plano para integração das práticas é o objetivo
da etapa Projetar. Trata-se de um plano mínimo que possa prover para a
organização subsídios para ser posto em prática. O Quadro 14 apresenta um
exemplo desse plano.

Quadro 14 – Plano de Integração para o Mapa de Stakeholders

Prática Mapa de Stakeholders
Patrocinadores Líderes do SGB

Recursos
Ambiente físico
Post-its e canetas coloridas
Barbantes e fitas adesivas

Agentes Labbers
Organização do laboratório

Quando Ao final do laboratório, como retrospectiva

Capacitação Apresentação da ferramenta (se não inclusa no SGB Lab)
Nivelamento de objetivos

Critérios de Avaliação
Feedback dos labbers
Tempo usado vs Tempo previsto
Verificação por agentes parceiros

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.3 VERIFICAÇÃO

A verificação do framework KM4SI na organização, o Social Good
Brasil, foi realizada em 27 de fevereiro de 2019, às 15h 30min. O local
da entrevista foi em um espaço anexo à sua sede, no Centro de Inovação
ACATE Primavera, localizado no bairro Saco Grande, em Florianópolis/SC.
Esteve presente, como representante do SGB, a senhora Bruna Pires, que é
disseminadora de impacto e responsável pela comunicação da organização.

A entrevista foi planejada e organizada para ter duração de até uma
hora, sendo quinze minutos para a apresentação do framework e 45 minutos
para respostas da entrevistada. As perguntas foram adaptadas a partir do
roteiro de De Bem (2015, p. 303). No total, foram definidas cinco pergun-
tas, que buscaram identificar a percepção da organização sobre o KM4SI,
bem como possibilitar a indicação de melhorias, sugestões ou dificultadores.
O pesquisador explicou à entrevistada o consentimento livre e esclarecido
(Apêndice D) e entregou, como material de suporte, o fôlder do framework
(Apêndice E).

A cada pergunta, a entrevistada recebia um cartão com o enunciado
e com o espaço para resposta. Eventuais dúvidas ou questionamentos eram
esclarecidos, e a resposta era escrita pela própria entrevistada. A duração da
entrevista foi de 1h 14min.

As perguntas, bem como suas respectivas respostas, são apresentadas
e comentadas a seguir.

Quadro 15 – Pergunta 1 da entrevista de verificação

Pergunta
Qual a sua visão geral sobre o framework KM4SI?
Considere os conceitos de Inovação Social, Gestão do Conhecimento e Ciclo
de Aprendizagem Social.
Resposta
Os conceitos fazem sentido e seguem uma linha lógica de explicação, o que
faz com que juntos sejam claros e viáveis de aplicação prática.

Fonte: Elaborado pelo autor.

No Quadro 15, a entrevistada indica que os conceitos teóricos, que são
base para o framework, estão aderentes e conectados. Cabe ressaltar que eles
dialogam com a realidade vivenciada pelo SGB e sua rede de participantes,
já que esse foi o estudo de caso selecionado.

A representação gráfica do KM4SI também foi comentada durante a
entrevista, apesar de não ter sido registrada no cartão-resposta. Seus elementos
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foram considerados organizados e bem definidos.

Quadro 16 – Pergunta 2 da entrevista de verificação

Pergunta
Ao considerar os componentes Cenário e Ação, qual a sua opinião sobre
cada um deles?
Considere os objetivos dos componentes e seus grupos/etapas.
Resposta
O cenário é um resumo simples e prático do que o Social Good Brasil
acredita em termos de “caminho para impacto social”. Ele é um fluxo
perfeito do processo que utilizamos no SGB Lab, por exemplo. Nada a
acrescentar. E a ação é o plano tático para que o que foi identificado como
cenário seja feito.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Já, sobre a Pergunta 2 (Quadro 16), cabe ressaltar que cenário repre-
senta a conexão entre os conceitos da inovação social e do ciclo de aprendiza-
gem social; seus três grupos têm inspiração na metodologia aplicada pelo SGB,
que é base para o SGB Lab. Por outro lado, sobre a ação, esse componente
apresenta uma característica mais pragmática, uma vez que visa intervir no
cenário percebido.

Quadro 17 – Pergunta 3 da entrevista de verificação

Pergunta
Quais as suas considerações sobre a viabilidade de aplicação do framework
KM4SI?
Considere os aspectos de abrangência, flexibilidade e facilidade.
Resposta
Acredito que o framework é viável, pois utilizamos uma metodologia similar
no Social Good Brasil e nos nossos projetos. Então acreditamos nesse modelo
e incentivamos faz 6 anos nos programas para empreendedores sociais.
Porém, o SGB como organização social que trabalha com rede de pessoas,
possui muita dificuldade de gestão do conhecimento, então incorporar os
elementos de “Ação” seria um passo importante para organizarmos nossa
gestão interna.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O Quadro 17 evidencia a percepção de que, para uma organização de
inovação social que é experiente, o cenário, em sua primeira impressão, é algo
natural; parte do cotidiano. Contudo, a gestão do conhecimento, cujo destaque
se encontra no componente Ação, é algo que, independentemente do tamanho
da organização, encontramos melhorias que poderão ser implementadas. Essas
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melhorias não precisam significar aporte de recursos, pois podem ser geradas
a partir de reúso e reorganização do que está disponível na organização.

Quadro 18 – Pergunta 4 da entrevista de verificação

Pergunta
Se a sua organização aplicasse o framework KM4SI, quais seriam os benefícios
que obtidos?
Comente também se percebe algum dificultador no uso.
Resposta
Benefícios: comunicação interna seria mais rápida e eficiente; transmissão
de histórico e conhecimento seria muito mais efetiva; colaboraria na tomada
de decisões e na multiplicação do conhecimento adquiridos.
Dificultadores: tempo, pessoas e cultura organizacional.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na resposta da Pergunta 4 (Quadro 18), evidencia-se a preocupação
ligada a características da profissional entrevistada, a comunicação. Trata-
se de um elemento importante na organização, para o qual a gestão do
conhecimento pode contribuir de forma substantiva. Já os dificultadores,
estão igualmente relacionados a esse viés, cabendo destaque para a cultura
organizacional citada.

Quadro 19 – Pergunta 5 da entrevista de verificação

Pergunta
Você tem alguma sugestão para o framework?
Comente se sentiu falta de algo ou se tem alguma melhoria ou ajuste para
sugerir.
Resposta
Para uma aplicação prática, eu sentiria falta de uma mentoria/consultoria
para orientar ou validar se estamos indo pelo caminho certo e/ou para
colaborar no processo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Por fim, a Pergunta 5 (Quadro 19) é aberta, para que a entrevistada
possa comentar de forma livre. O framework KM4SI apresenta e relaciona
de forma simples e clara elementos teóricos, porém que trazem subjacentes
bases mais complexas. A entrevistada indica a necessidade de um apoio na
implantação e uso do KM4SI, o que é interessante, pois são, em grande parte,
organizações que agem com um quadro muito enxuto de colaboradores e que
podem ter dificuldade em aportar os próprios recursos na implantação. Além
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disso, podem não conseguir acessar os referenciais teóricos, realizando o uso
do framework de forma direta e, talvez, básica.

5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo apresentou o framework KM4SI, bem como sua aplicação
em uma situação real. Além disso, realizou-se a verificação do framework na
organização base do estudo de caso. Como resultante, há alguns pontos a
serem discutidos para adequações ou melhorias.

A definição de inovação social adotada (HOWALDT; HOCHGERNER,
2018, p. 18), além de ser atual e relevante, é agregadora, facilitando, desse
modo, que uma organização se perceba atuando nesse conceito. O posiciona-
mento do ciclo de aprendizagem social ao encontro da definição de Howaldt e
Hochgerner (2018), agrupando as fases do SLC na perspectiva da inovação
social, também contribui para que a organização se identifique e se posicione
no cenário.

Acerca da dificuldade relatada pelo SGB quanto a gestão de conheci-
mento, existe uma característica subjacente que é a forma como esses tipos
de organizações operam, que é em rede. Ou seja, além dos problemas comuns,
vivenciados pelas organizações tradicionais, também há uma rede em cons-
tante mudança, com entrada e saída de agentes, sem a presença de algum
controle central.

Boisot (2013, p. 114) afirma que “as pessoas estão preocupadas em
poupar tempo e recursos requeridos para articular e transmitir o conhecimento”
e, por essa razão, estão mais propensas a compartilhar o que está claro
e explícito do que algo ainda tácito e evasivo. Além disso, Boisot (2013)
argumenta que há dois desafios na articulação do conhecimento tácito: ele
nunca será completo e, quanto mais articulado, mais rapidamente é propenso
a ser difundido.

Desse modo, o componente “Ação” contribui para minimizar os proble-
mas vivenciados. O componente auxilia a perceber os conhecimentos tácitos
presentes no cenário e, para esses, seleciona as práticas adequadas da gestão
do conhecimento, buscando sua preservação e compartilhamento. Ao agir
externalizando o conhecimento em mídias adequadas para sua difusão, apoia,
ao mesmo tempo, uma das características mais visíveis da área da inovação
social.

Na entrevista com a organização, foi sugerida mentoria/consultoria
para auxiliar na aplicação prática do KM4SI. De fato, esse poderia ser o modo
mais fácil para a adoção do framework, mas também é limitante quanto à
disponibilidade de profissionais para atuar como mentores ou consultores.
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O material produzido nesta tese apresenta a descrição e indica as fontes
teóricas para o aprofundamento, o que pode ser suficiente para a aplicação por
alguém que conheça as áreas da pesquisa. Entretanto, para um público, com
domínio da prática da inovação social, mas não necessariamente da teoria,
isso pode ser um dificultador. Sendo assim, a produção de mídias em outros
formatos e abordagens pode auxiliar na disseminação e adoção do framework,
tais como guias mais detalhados e voltados para públicos iniciantes, ou cursos
de educação a distância (EaD), além de workshops e comunidades de prática
(CoP).

Um dos materiais de apoio que contribuiriam para a operacionalização
do KM4SI seria um compêndio das principais práticas de gestão do conheci-
mento aplicáveis na área. Um referencial do formato indicado para tal situação
é o que o IIBA® (2015) adota, pois, para cada técnica, o guia apresenta o
propósito, a descrição, os elementos e as considerações de uso. Com isso, a
organização pode rapidamente conhecer outras técnicas e selecionar a mais
indicada para a necessidade identificada.

Cabe sobressair a indicação na entrevista, como dificultador no uso do
framework, da cultura organizacional. Schein (2010, p. 18) define-a como um
padrão de suposições básicas de um grupo que é compartilhado com novos
membros, contemplando elementos comportamentais, emocionais e cognitivos.
De fato, mesmo para organizações que apresentam um comportamento pró-
social, a implantação de uma prática da gestão do conhecimento pode falhar
se não observarmos e considerarmos a cultura organizacional. Entretanto, a
cultura também pode atuar como facilitadora, podendo ser fomentada como
descrita na tese de Aguiar (2019) intitulada “Modelo Teórico de Cultura para
Inovação Social nas Organizações”.

Durante a prototipação do framework, foi considerada a inclusão de
elementos da cultura para inovação social, indicados por Aguiar (2019). Con-
tudo, ao incluí-los em primeiro plano, houve dificuldades na operacionalização
prática do KM4SI, pois aumentava-se a complexidade do conjunto. Optou-se,
então, por não agregar o conceito da cultura de forma direta, mas que estaria
presente por suas relações já que a inovação social evidencia a prática social.
Entende-se por prática social as “construções dos atores sociais em seus
contextos de interação” (SOUZA; LUCAS; TORRES, 2011, p. 213) o que
está, portanto, intrinsecamente ligado à cultura.

Ressalta-se que Child e Ihrig (2013) esclarecem que a cultura também
está entre alguns limites que não foram explorados no trabalho de Boisot.
Segundo Child e Ihrig (2013, p. 246), Boisot estava ciente da cultura, até por
causa de seu background multicultural; apresentou, contudo, mais interesse
em “como as forças materiais do desenvolvimento econômico e tecnológico
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(especialmente as TIC) poderiam modificar os efeitos das configurações cul-
turais no I-Space” e “deu menos atenção às questões relativas ao conteúdo
substantivo das culturas”. Child e Ihrig (2013) consideram que esse conteúdo
substantivo incluiria como os valores e práticas culturais podem influenciar
manipulações ideológicas.

Por fim, considera-se que o framework apresentou viabilidade e flexibi-
lidade para sua aplicação. Em contraponto, o desenvolvimento de materiais
voltados para o público em geral contribuiria para seu acesso e difusão, os
quais poderiam incluir assuntos conexos, como cultura, práticas de gestão do
conhecimento e indicadores.
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O framework KM4SI contribui para que as organizações que atuam
com inovação social consigam aplicar a gestão do conhecimento em suas ações.
Dessa forma, tem o intuito de preservar e compartilhar o conhecimento criado
e usado durante o ciclo da inovação social.

Por sua vez, o campo da inovação social apresenta características e
necessidades singulares, cujo reflexo é percebido na diversidade dos indivíduos
e das organizações. Dessa maneira, o primeiro objetivo específico, a identifica-
ção das organizações que operam como um centro de inovação social, apoia o
entendimento de um dos tipos de organizações importantes nesse contexto
que interagem com agentes diversos da sociedade. A seção específica “Centros
de Inovação Social” discorre sobre os centros, atualizando e ampliando a
discussão iniciada por outros pesquisadores.

O segundo objetivo específico, a caracterização de um centro de inova-
ção social como sistema adaptativo complexo, visa atribuir o foco da pesquisa
em um centro que dialogue com as características observadas no ambiente.
Para isso, a tese incorporou o framework de Axelrod e Cohen (2000), que
descreve o SAC, e selecionou para o estudo de caso o Social Good Brasil.

O estudo de caso, que englobou cinco anos, representa o terceiro obje-
tivo específico: realizar o estudo de caso de um centro de inovação social. A
pesquisa documental e de materiais audiovisuais forneceu uma compreensão
de como essa organização vem atuando e se adaptando desde a sua criação.
O SGB tem características relacionadas à sua origem e localização que in-
fluenciaram suas escolhas e ainda são percebidas, mas, ao mesmo tempo,
coevoluiu com o ambiente. No histórico da organização, destaca-se o SGB
Lab, um laboratório de inovação, que provê, durante um determinado período,
um espaço físico e virtual onde diversos agentes, de diferentes contextos,
interagem para solucionar uma necessidade social. A experiência do SGB,
tanto com o ambiente da inovação social, como dos diversos tipos de agentes,
forneceu um conjunto rico de conhecimentos e necessidades, bem como uma
compreensão da variabilidade de organizações que atuam com inovação social.

Na sequência, estruturaram-se os conceitos da gestão do conhecimento,
do sistema adaptativo complexo e do ciclo de aprendizagem social, em um
framework pragmático e adequado para a realidade de uma organização que
atua com inovação social. A demonstração de uso do KM4SI foi realizada em
um caso de aplicação, indicando a viabilidade de execução.

Ao observar o dia a dia dos indivíduos e organizações que estão ten-
tando solucionar uma necessidade social, em geral, encontramos uma rede que
atua de forma colaborativa das mais variadas características, desde o infor-
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malismo e a inexperiência às estruturas formais e experientes, passando pelo
voluntariado e o altruísmo, e pelo empreendedorismo social até uma empresa
convencional ou um órgão político. É nesse grande arranjo, transpondo fron-
teiras físicas e sociais, que uma inovação social é estruturada e difundida. Em
todo esse percurso, existem conhecimentos criados e aprimorados que estão
tácitos, incorporados nos indivíduos naquele espaço de tempo e localização,
que se não forem percebidos poderão desaparecer.

É esse conhecimento que o KM4SI auxilia a organização executar
a gestão. Assim, ele poderá ser reusado, evitando um aporte de energia e
tempo para ser novamente criado, além de apoiar para que seja socializado,
possibilitando que mais agentes e organizações tenham acesso e possam aplicá-
lo. Destaca-se que, por vezes, a perda de um conhecimento que existiu em
um dado momento é irreparável, causando impactos que desestruturam a
própria organização. Além disso, ao identificar os conhecimentos criados ou
modificados, a organização tem condições para atribuir o crédito autoral, bem
como decidir a forma mais adequada de proteção desse conhecimento.

Consequentemente, ao priorizar as características e a complexidade da
inovação social para a escolha e o diálogo das bases teóricas, bem como ao
reconhecer que as organizações apresentam um processo eficaz para a inovação
social, o KM4SI difere-se de outros modelos por sua aplicabilidade imediata,
além de permitir o ajuste à realidade vivenciada e os recursos da organização.

A verificação, o último objetivo específico, ocorreu por entrevista na
organização do estudo de caso. As indicações de melhorias e ajustes foram
consideradas, sendo algumas relacionadas a seguir nos trabalhos futuros. Entre
os resultados obtidos, sugere-se que a maneira como os conceitos teóricos
foram estruturados no framework favorece o reconhecimento e a compreensão
do usuário. Todavia, avançar do entendimento para a operacionalização
pode, ainda, constituir-se um desafio. A produção de materiais derivados,
aprofundando conceitos e apresentando mais detalhes em uma linguagem
acessível ao público em geral, contribuirá para a operacionalização.

Destaca-se que a capacitação dos agentes no que tange, tanto às
práticas da gestão do conhecimento, como à do próprio valor gerado na
externalização e socialização do conhecimento é um fator relevante para a
adoção e uso do framework.

Por fim, a tese também apresenta contribuições para a lacuna de
pesquisa a respeito da operacionalização prática dos conceitos do I-Space
(DALKIR, 2011, p. 83, 2017, p. 91). Há escassa documentação e guias para a
aplicação prática do framework I-Space, mesmo incluindo os relatos do uso no
projeto ATLAS do CERN, que certamente geraram publicações relevantes.
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6.1 LIMITAÇÕES

Como limitação, a pesquisa apresenta o viés do estudo de caso e, assim
sendo, é reconhecida a necessidade de validação do framework KM4SI em
organizações com distintos contextos. Aconselha-se que diferentes tamanhos
de organizações, assim como de experiência, localizações e propósitos, sejam
levados em conta em futuras aplicações.

6.2 TRABALHOS FUTUROS

Sugere-se como trabalhos futuros:

• Validar o framework KM4SI por meio de aplicação em organizações
com características diversificadas.

• Realizar pesquisas relacionadas com a cultura para inovação social
(AGUIAR, 2019) e a aplicação do framework KM4SI.

• Organizar a produção de um guia com as práticas de gestão do conhe-
cimento mais frequentes ou indicadas para a área de inovação social.
Como modelo, sugere-se a adoção de estrutura similar ao BABOK®.

• Desenvolver pesquisas sobre indicadores para inovação social, bem como
modelos de governança.

• Avaliar o uso de ferramentas de Expertise Location.1 Recomenda-se
como base inicial para análise, a plataforma Hubcap,2 criada em 2012
como resultado das indicações do plano de ação (ABBOTT et al., 2012)
para maximizar a inovação social na região da Colúmbia Britânica no
Canadá.

1 Expertise location “envolve a identificação de conhecimentos humanos, a determi-
nação do status desse recurso e a integração da pessoa ou experiência no processo
de interação. Ele é usado para manter representações detalhadas de habilidades,
localizações geográficas, disponibilidade e outros parâmetros relevantes para o uso
do conhecimento” (GARTNER, 2019).

2 BC’s Social Innovation Hub. Disponível em: http://www.hubcapbc.ca/. Acesso em:
25. fev. 2019.

http://www.hubcapbc.ca/
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GLOSSÁRIO

Os conceitos deste Glossário foram definidos pelo autor com base em suas
leituras e no contexto de uso do framework KM4SI. Quando o conceito é de
atribuição de outro autor, consta a referência explícita para a obra.

Adaptação

quando um processo de seleção ocorre e atinge uma melhoria conforme
uma medida de sucesso.
Veja também Seleção.

Agente

pessoas, organizações ou sistemas que atuam no ambiente, podendo
fazer uso de artefatos; “tem a habilidade de interagir com o ambiente,
incluindo com outros agentes” (AXELROD; COHEN, 2000, p. 4).
Veja também Artefato e Sistema.

Altruísmo

possui três características principais: (a) apresenta um fim em si mesmo
e não é direcionado a um ganho ou lucro, (b) é voluntário e (c) se
propõe a fazer o bem (LEEDS, 1963).

Artefato

um recurso material que tem uma localização definida e pode responder
a ações dos agentes.
Veja também Agente.

Ciclo de Aprendizagem Social

processo cíclico de geração, articulação, generalização, disseminação,
internalização e aplicação do conhecimento; “um resultado emergente
das atividades de processamento de dados e transmissão de agentes que
interagem dentro e entre grupos de diferentes tamanhos” (BOISOT;
NORDBERG, 2011, p. 38).
Veja também Agente, Emergente e Interação.

Comportamento Pró-Social

Comportamento que apresenta características de altruísmo e a empatia.
Veja também Altruísmo e Empatia.
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Cultura Organizacional

“um padrão de pressupostos básicos compartilhados, aprendidos por um
grupo, na solução de seus problemas de adaptação externa e integração
interna, que funcionou bem o suficiente para ser considerado válido
e, portanto, ensinado a novos membros como a maneira correta de
perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas” (SCHEIN, 2010,
p. 18).

Emergente

algo que surge a partir da interação entre seus elementos e não está
presente no nível do indivíduo; bottom-up.
Veja também Interação.

Empatia

“habilidade que possuímos de compreender e vivenciar os sentimentos de
outras pessoas [...] é uma capacidade natural do ser humano, mas como
toda habilidade, para que seja útil, deve ser praticada constantemente
e aprimorada” (PINHEIRO; ALT, 2017, p. 53).

Estratégia

“é forma como o agente responde ao seu meio e persegue seu objetivo”
(AXELROD; COHEN, 2000, p. 4).
Veja também Agente.

Expertise location

“Envolve a identificação de conhecimentos humanos, a determinação do
status desse recurso e a integração da pessoa ou experiência no processo
de interação. Ele é usado para manter representações detalhadas de ha-
bilidades, localizações geográficas, disponibilidade e outros parâmetros
relevantes para o uso do conhecimento” (GARTNER, 2019).

Exploitation

Aproveitar melhor os recursos já existentes e conhecidos. Explorar o
que já existe e está disponível.
Veja também Exploration.

Exploration

Exploração de novos conhecimentos, oportunidades e alternativas.
Veja também Exploitation.
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Framework

estrutura que define conceitos, valores e orientações para a prática,
possibilitando a compreensão de determinados contextos e a tomada
de decisão.

Fronteira

quando existir dois agentes na mesma população e um deles consegue
empregar a estratégia do outro.
Veja também Agente, População e Estratégia.

Gestão do Conhecimento

“[...] é a coordenação deliberada e sistemática de pessoas, tecnologia,
processos e estrutura organizacional de uma organização para agregar
valor através da reuso e inovação. Isto é conseguido através da promoção
da criação, compartilhamento e aplicação de conhecimento, bem como
através da manutenção de valiosas lições aprendidas e melhores práticas
na memória corporativa, a fim de promover o aprendizado organizacional
contínuo” (DALKIR, 2017, p. 521).

Harnessing Complexity

“alterar deliberadamente a estrutura de um sistema para aumentar
alguma medida de desempenho e fazê-lo explorando a compreensão de
que o próprio sistema é complexo” (AXELROD; COHEN, 2000, p. 9).
Veja também Sistema Complexo.

Inovação Social

é “uma nova combinação de práticas sociais em certas áreas de ação
ou contextos sociais” que se diferencia de outras manifestações de
mudanças sociais por serem “conduzidas por determinados atores de
maneira direcionada e intencional com o objetivo de satisfazer ou
responder melhor às necessidades e problemas do que seria possível
com base nas práticas estabelecidas” (HOWALDT; HOCHGERNER,
2018, p. 18).
Veja também Prática Social.

Interação

é o contato entre tipos no sistema, cuja recorrência define um padrão.
Veja também Sistema.
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População

conjunto de agentes e/ou de estratégias utilizadas por esses agentes.
Veja também Agente e Estratégia.

Prática Social

“construções dos agentes sociais em seus contextos de interação, podendo
esse contexto ser ou não uma organização” (SOUZA; LUCAS; TORRES,
2011, p. 213).
Veja também Agente e Interação.

Seleção

são processos que levam ao aumento ou redução da frequência de vários
tipos de agentes ou estratégias.
Veja também Agente e Estratégia.

Sistema

conjunto de uma ou mais populações de agentes, incluindo estratégias,
artefatos e fatores ambientais.
Veja também Agente, Artefato, Estratégia e População.

Sistema Complexo

“quando há fortes interações entre seus elementos, de modo que os
eventos atuais influenciam fortemente as probabilidades de muitos tipos
de eventos posteriores” (AXELROD; COHEN, 2000, p. 7).
Veja também Interação e Sistema.

Social Learning Cycle

Traduzido do inglês como Ciclo de Aprendizagem Social.
Veja também Ciclo de Aprendizagem Social.

Variação

são processos de mudança que alteram os agentes ou estratégias.
Veja também Agente e Estratégia.



Apêndices





153

APÊNDICE A – DEFINIÇÕES DE INOVAÇÃO SOCIAL

Autor Ano Conceito

Programa
LEED da
OCDE

? [Inovação Social é] aquela que diz respeito a: mu-
dança conceitual, de processo ou produto; mu-
dança organizacional; mudanças no financiamento;
e pode lidar novas relações com partes interessadas
e territórios. “Inovação social” procura novas res-
postas para os problemas sociais por: identificar e
entregar novos serviços que melhoram a qualidade
de vida dos indivíduos e das comunidades; identi-
ficar e implementar novos processos de integração
no mercado de trabalho, novas competências, no-
vos empregos e novas formas de participação como
elementos diversos em que cada um contribuem
para melhorar a posição dos indivíduos na força
de trabalho.

Centre for
Social
Innovation
(CSI)

? novas ideias que resolvem desafios existentes so-
ciais, culturais, econômicos e ambientais para o
benefício das pessoas e do planeta. A verdadeira
inovação social é uma mudança de sistema – ela
altera permanentemente as percepções, compor-
tamentos e estruturas que anteriormente deram
origem a esses desafios.

Fairweather 1967 inovação social significa gerar soluções alternati-
vas para os problemas sociais com um mínimo
de perturbação da ordem (apud HORTA, 2013,
p. 25).

Taylor 1970 Formas aperfeiçoadas de ação, novas formas de
fazer as coisas, novas invenções sociais (apud
HORTA, 2013, p. 25; BIGNETTI, 2011, p. 6).

Chambon,
David e
Devevey

1982 Práticas que permitem, de forma direta ou indi-
reta, indivíduos ou grupos assumir uma necessi-
dade social ou um conjunto de necessidades soci-
ais, que não estão satisfeito (p. 8).

Continua...
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Autor Ano Conceito

Crozier e
Friedberg

1993 Um processo de criação coletiva na qual os seus
membros aprendem, inventam e colocam em prá-
tica as novas regras do jogo de colaboração e de
conflitos sociais, em outras palavras, uma nova
prática social, em que neste processo, eles apren-
dem habilidades cognitivas, racionais e organiza-
cionais necessárias (p. 19).

Dagnino e
Gomes

2000 Conhecimento – intangível ou incorporado a pes-
soas ou equipamentos, tácito ou codificado – que
tem por objetivo o aumento da efetividade dos
processos, serviços e produtos relacionados à satis-
fação das necessidades sociais (apud DAGNINO;
BRANDÃO; NOVAES, 2004, p. 21).

FINEP 2000 Criação de tecnologias, processos e metodologias
originais que possam vir a se constituir em pro-
postas de novos modelos e paradigmas para o
enfrentamento de problemas sociais, combate à
pobreza e promoção da cidadania (p. 1).

Mumford 2002 A geração e a implementação de novas ideias so-
bre como as pessoas devem organizar atividades
interpessoais, ou interações sociais, para atender
a uma ou mais metas em comum (apud HORTA,
2013, p. 25).

Cloutier 2003 Uma resposta nova, definida na ação e com efeito
duradouro, para uma situação social considerada
insatisfatória, que busca o bem-estar dos indi-
víduos e/ou comunidades (apud HORTA, 2013,
p. 25; BIGNETTI, 2011, p. 6).

Standford
Social
Innovation
Review

2003 O processo de inventar, garantir apoio e implan-
tar novas soluções para problemas e necessidades
sociais (apud HORTA, 2013, p. 25; BIGNETTI,
2011, p. 6).

Goldenberg 2004 É o desenvolvimento e aplicação de novas ou me-
lhoradas atividades, iniciativas, serviços, proces-
sos, ou produtos concebidos para atender desafios
sociais e econômicos, enfrentados por indivíduos
ou comunidades (p. iv).

Continua...
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Autor Ano Conceito

Neamtan e
Downing

2005 Refere-se a uma nova forma de relações sociais, in-
cluindo inovações organizacionais e institucionais,
novas formas de produção e consumo, e novas
relações entre desenvolvimento econômico e social
(p. 12).

Andre e
Abreu

2006 Uma resposta nova e socialmente reconhecida que
visa e gera mudança social, ligando simultanea-
mente três atributos: (i) satisfação de necessida-
des humanas não satisfeitas por via do mercado;
(ii) promoção da inclusão social; e (iii) capacita-
ção de agentes ou atores sujeitos, potencial ou
efetivamente, a processos de exclusão / margina-
lização social, desencadeando, por essa via, uma
mudança, mais ou menos intensa, das relações de
poder (p. 124).

Fares 2007 É um conjunto de processos, produtos e meto-
dologias que possibilita a melhoria da qualidade
de vida do outro e diminua as desigualdades. Ou
seja, é a contribuição para a sustentabilidade da
comunidade e do país (p. 9).

Heiskala 2007 As inovações sociais são as alterações nas estru-
turas culturais, normativas ou reguladoras da so-
ciedade que aumentam seus recursos de poder
coletivo e melhoram o seu desempenho econômico
e social (p. 59).

Moulaert et
al

2007 Ferramenta para uma visão alternativa do de-
senvolvimento urbano, focada na satisfação de
necessidades humanas (e empowerment) através
da inovação nas relações no seio da vizinhança e
da governança comunitária (apud HORTA, 2013,
p. 25; BIGNETTI, 2011, p. 6).
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Autor Ano Conceito

Mulgan et
al

2007 Refere-se a novas ideias que trabalham para alcan-
çar os objetivos sociais [. . . ]. Atividades e serviços
inovadores que são motivados pelo objetivo de
atender a uma necessidade social e que são predo-
minantemente desenvolvidas e difundidas através
de organizações cujos objetivos principais são so-
ciais (p. 8).

Phills,
Deiglmeier
e Miller

2008 É uma nova solução, para um problema social,
que é mais efetivo, eficiente, sustentável ou justo
do que as soluções existentes e para a qual o valor
criado atinge principalmente a sociedade como
um todo e não indivíduos em particular (p. 39).

Zentrum für
Soziale
Innovation

2008 São conceitos e medidas para resolver desafios
sociais que são aceitos e utilizados por grupos
sociais afetados (p. 2).

Bacon et al 2008 Nós usamos o termo “inovação social” para se re-
ferir a novas ideias (produtos, serviços e modelos)
desenvolvidas para atender as necessidades sociais
não satisfeitas (p. 13).

Adams e
Hess

2008 como meios de ruptura de modelos convencio-
nais de enfrentamento de necessidades sociais não
atendida pela criação de novas e sustentáveis capa-
cidades, ativos ou oportunidades para a mudança
(p. 13).

Kinberlee et
al

2009 Refere-se ao uso da imaginação ou da criativi-
dade para a mudança social, em vez da mudança
tecnológica (p. 1).

Pol e Ville 2009 Nova ideia que tem o potencial de melhorar a
qualidade ou a quantidade da vida (p. 881).

Andrew e
Klein

2010 A inovação social que envolve o desejo de fazer as
coisas de forma diferente, a pensar em termos de
transformações para as instituições e práticas soci-
ais (p. 22). A inovação social requer aprendizagem
e capacidade institucional para aprender. Regiões
de aprendizagem e instituições de aprendizagem
são, portanto, elementos críticos nos processos de
inovação social (p. 23).
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Autor Ano Conceito

Cahill 2010 É uma iniciativa, produto, processo, ou programa
que altera profundamente as rotinas básicas, re-
cursos e fluxos de autoridade ou crenças de al-
gum sistema social (exemplo, indivíduos, organi-
zações, vizinhança, comunidades, sociedades in-
teiras) (p. 259).

Dawson e
Daniel

2010 A inovação social pode ser amplamente descrita
como o desenvolvimento de novos conceitos, es-
tratégias e ferramentas que apoiam grupos na
realização do objetivo de melhoria do bem-estar.
Inovação social trata-se de como resolver os desa-
fios sociais e cumprimento de metas sociais para
melhorar o bem-estar social (p. 10).

Murray,
Caulier-
Grice e
Mulgan

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 (p. 3).

Westley e
Antadze

2010 Um complexo processo de introdução de novos
produtos, processos ou programas que profunda-
mente alteram as rotinas básicas, de recursos e de
fluxos de autoridade, ou crenças do sistema social
em que ocorre a inovação. Tais inovações sociais
bem-sucedidas têm durabilidade e impacto amplo
(p. 2).

Howaldt e
Schwarz

2010 é uma nova combinação e/ou uma nova configu-
ração de práticas sociais em determinadas áreas
de ação ou contextos sociais provocadas por de-
terminados atores ou constelações de atores de
forma intencional direcionadas com o objetivo de
melhor satisfazer ou atender necessidades e pro-
blemas com o que é possível com base em práticas
estabelecidas (p. 21).
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Autor Ano Conceito

Bignetti 2011 O resultado do conhecimento aplicado a neces-
sidades sociais através da participação e da coo-
peração de todos os atores envolvidos, gerando
soluções novas e duradouras para grupos sociais,
comunidades ou para a sociedade em geral (p. 4).

Neumeier 2012 como mudanças de atitudes, comportamentos ou
percepções de um grupo de pessoas unidas em
uma rede de interesses alinhados em relação ao
horizonte do grupo de experiências conduzem a
novas e melhores maneiras de ação colaborativa
dentro do grupo e além dele (p. 55).

Caulier-
Grice et
al

2012 inovações sociais são novas soluções (produtos,
serviços, modelos, mercados, processos etc.) que
atendem simultaneamente a uma necessidade so-
cial (de forma mais eficaz do que soluções existen-
tes) e conduzem a capacidades e relacionamentos
novas ou aperfeiçoadas e uma melhor utilização
dos bens e recursos. Em outras palavras, as inova-
ções sociais são boas para a sociedade e aumentam
a capacidade da sociedade para agir (p. 18).

CRISES 2013 Uma intervenção iniciada por atores sociais para
responder a uma inspiração, para prover uma
necessidade, para beneficiar-se de uma oportuni-
dade capaz de modificar as relações sociais, para
transformar os padrões de comportamento esta-
belecidos ou para propor novas orientações (p. 1).

Horta 2013 Um processo colaborativo que visa a gerar so-
luções duradouras que atendam às necessidades
sociais de grupos, de comunidades e da sociedade
em geral (p. 28).

Cunha e
Benneworth

2013 São sistemas de mudança através do desenvolvi-
mento de novas soluções na fronteira abrangendo
comunidades de aprendizagem para criar valor
social e promover o desenvolvimento da comuni-
dade, desafiando as instituições sociais existentes,
através de ação colaborativa desenvolvendo redes
mais amplas (p. 9).
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Cajaiba-
Santana

2014 As inovações sociais são novas práticas sociais
criadas a partir de ações coletivas, intencionais
e orientadas para objetivos que visam estimular
a mudança social por meio da reconfiguração de
como as metas sociais são alcançadas (p. 44)

Anderson,
Curtis e
Wittig

2014 novas soluções para os desafios sociais que têm
a intenção e o efeito da igualdade, da justiça e
empoderamento (p. 28)

Borges et al 2014 a inovação social é a criação de novos conheci-
mentos, ou da combinação de conhecimentos, por
meio de um processo intencional, sistemático, pla-
nejado e coordenado, derivado da colaboração e
do compartilhamento de conhecimento entre os
diversos agentes, que visa de forma sustentável a
mudança social benéfica a um coletivo (p. 132).

Howaldt e
Hochgerner

2018 a inovação social é uma nova combinação de prá-
ticas sociais em certas áreas de ação ou contextos
sociais [...] conduzidas por certos atores de ma-
neira direcionada e intencional com o objetivo de
satisfazer ou responder melhor às necessidades
e problemas do que seria possível com base nas
práticas estabelecidas (p. 18).

Fonte: Adaptado e expandido a partir do quadro de Definições de Inovação Social
de Borges et al. (2015).
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Autor Ano Conceito

Platão c.428 a.C. –
c.347 a.C.

Conhecimento é crença verdadeira justificada.

Castells 1999 Conhecimento é um conjunto de declarações or-
ganizadas sobre fatos ou ideias, apresentando um
julgamento ponderado ou resultado experimen-
tal que é transmitido a outros por intermédio de
algum meio de comunicação, de alguma forma
sistemática. (p. 45)

Wiig 2000 Adquirido por seres humanos ou agentes inanima-
dos como verdades e crenças, perspectivas e con-
ceitos, julgamentos e expectativas, metodologias
e know-how. É utilizado para receber informações
para agir.

Sternberg 2000 O conhecimento representa informações mentais
em um formato específico, estruturadas ou orga-
nizadas, as quais abrangem aspectos específicos
e gerais de uma determinada realidade ou fenô-
meno que estão armazenados nas estruturas da
memória.

Tsoukas e
Vladimirou

2001 A capacidade individual de traçar distinções den-
tro de um domínio coletivo de ação, com base em
uma apreciação do contexto ou teoria ou ambos.
(p. 979)

Queiroz 2001 Conhecimento é o conjunto de insights, experiên-
cias, e procedimentos que são considerados cor-
retos e verdadeiros e que guiam pensamentos,
comportamentos e a comunicação entre pessoas e
que aumentam a compreensão ou o desempenho
numa área ou disciplina. (p. 20)
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Autor Ano Conceito

Probst,
Raub e
Romhardt

2002 Conhecimento é o conjunto total incluindo cog-
nição e habilidades que os indivíduos utilizam
para resolver problemas. Ele inclui tanto a teoria
quanto a prática, as regras do dia a dia e as instru-
ções sobre como agir. O conhecimento baseia-se
em dados e informações, mas, ao contrário deles,
está sempre ligado a pessoas. (p. 29)

Cruz 2002 Conhecimento é o entendimento obtido por meio
da inferência realizada no contato com dados e
informações que traduzem a essência de qualquer
elemento. (p. 31)

Davenport e
Prusak

2003 Conhecimento é uma mistura fluída de experiên-
cia condensada, valores, informação contextual e
insight experimentado, a qual proporciona uma
estrutura para a avaliação e incorporação de novas
experiências e informações. Ele tem origem e é
aplicado na mente dos conhecedores.

Loureiro 2006 O conhecimento é uma construção social, histo-
ricamente datada, não-neutra, que atende dife-
rentes fins em cada sociedade, reproduzindo e
produzindo relações sociais, inclusive as que se
referem à vinculação de saber e poder. (p. 52)

Gruzman e
Siqueira

2007 O conhecimento é uma construção social que só
ganha sentido quando circula publicamente e se
coloca a serviço das comunidades. (p. 413)

Swan 2008 A habilidade de discriminar dentro e entre con-
textos (p. 751).

Molaei 2010 Conhecimento inclui tudo aquilo que sabemos
sobre o mundo. (p. 956)

Koskinen 2013 Conhecimento é a compreensão humana de um
campo especializado de interesse que foi adquirido
por meio de estudo e experiência. (p. 1)

Fonte: Adaptado e extendido a partir do quadro de Definições de Conhecimento de
Lenzi (2014, p. 43).
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APÊNDICE D – CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO

Declaro que fui informado(a) que o questionário em anexo faz parte de um
estudo sobre Inovação Social e Conhecimento, objeto de pesquisa do aluno
Luciano Antonio Costa, para o desenvolvimento de tese “Framework para
Gestão do Conhecimento em Organizações de Inovação Social” para obtenção
do título de doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC).

Sei que tenho a liberdade para não aceitar participar, assim como desistir do
processo a qualquer momento e, além disso, fui informado(a) de que os dados
por mim fornecidos serão tratados de forma confidencial.

Também fui informado(a) da disponibilidade do pesquisador em solucionar
dúvidas que tenha agora ou no futuro, sobre a minha participação nesse
trabalho, bem como com relação ao destino que será dado aos conhecimentos
resultantes.

O pesquisador, Luciano Antonio Costa (CPF 005.072.279-48), pode ser conta-
tado via e-mail luciano.antonio.costa@acm.org ou luciano.antonio.costa
@posgrad.ufsc.br.

Florianópolis/SC, ____ de fevereiro de 2019.

Assinatura do Participante





167

APÊNDICE E – FÔLDER DO FRAMEWORK KM4SI



168 APÊNDICE E. Fôlder do Framework KM4SI


	Folha de rosto
	Folha de aprovação
	Dedicatória
	Agradecimentos
	Epígrafe
	Resumo
	Abstract
	Lista de ilustrações
	Lista de quadros
	Lista de abreviaturas e siglas
	Introdução
	Contextualização
	Identificação do Problema de Pesquisa
	Objetivos
	Delimitação do Escopo da Pesquisa
	Justificativa e Ineditismo
	Aderência ao Objeto de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento
	Metodologia e Design da Pesquisa
	Estrutura da Tese

	Fundamentação Teórica
	Conhecimento
	Inovação Tecnológica
	Inovação Social
	Centros de Inovação Social
	Framework de Axelrod e Cohen
	Framework I-Space

	Procedimentos Metodológicos
	Perfil do Pesquisador
	Escolha do Público
	Escolha dos Referenciais Teóricos
	Trajetória para o Desenvolvimento da Tese

	Social Good Brasil
	Do Seminário ao Festival SGB
	SGB Lab

	Framework KM4SI
	Estrutura
	Aplicação: SGB Lab
	Verificação
	Considerações Finais

	Conclusões Finais
	Limitações
	Trabalhos Futuros

	Bibliografia
	Glossário
	Apêndices
	Definições de Inovação Social
	Definições de Conhecimento
	Carta de Anuência para Autorização de Pesquisa
	Consentimento Livre e Esclarecido
	Fôlder do Framework KM4SI


