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Design gera inovação (Tim Brown).



Existem vários tipos 
de inovação.



Inovação incremental



Inovação disruptiva



Inovação formal



Inovação social



Inovação social depende mais da 
população do que do designer.



O abismo de Moore (1981) e Norman (1993)



Existe uma desigualdade também na distribuição da 
tecnologia (adaptado de Reedy, 1981).

países 
líderes industriais

elite

massa

desejos

importada ou 
copiada naturalizada tradicional



Entretanto, a população se apropria da tecnologia de 
modos subversivos. (Bar, Pisani e Weber, 2007) 

Infiltração 
Barroca CanibalismoCreolização



Inovação Social é uma lente para valorizar inovações 
que surgiram na periferia.



Por outro lado, pode ser também um instrumento 
neocolonial para aumentar a dependência da periferia.



O CASO DA 
DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA POTÁVEL



Nos países subdesenvolvidos, as pessoas andam em 
média 8 km para encontrar água, todos os dias.



Q-DRUM, P. J. and J. P. S. Hendrikse, 1993

http://www.qdrum.co.za/


Hippo Roller, Pettie Petzer & Johan Jonker

http://www.hipporoller.org/


Essa nosso povo do nordeste já tinham inventado...



Aquaduct, IDEO

http://www.ideo.com/work/featured/aquaduct/


Essa nós também já criamos, e fomos além: Disque 
Jegue

http://www.nucleodenoticias.com.br/2009/01/05/disque-jegue/
http://www.nucleodenoticias.com.br/2009/01/05/disque-jegue/


Designers podem se envolver 
com causas sociais de 
diferentes maneiras.



Valorizador: Sandálias Havaianas



Representante: Cadeira Favela dos Irmãos Campana



Interventor: One Laptop per Child

http://laptop.org/en/


Orientador: Projeto Pitangaporã

http://www.ufmg.br/boletim/bol1620/5.shtml


Consultor: Casa dos Girassóis (Florianópolis)

http://www.casadosgirassois.ufsc.br/


Facilitador: folder sobre DST para aldeia indígena  
(Puc-Rio)

http://cursos.faberludens.com.br/mod/resource/view.php?id=424


Empreendedor: Produtora Colabor@tiva.PE.



Articulador: mapeamento de conhecimentos nas 
Produtoras Culturais Colaborativas.



Economista: moeda social das Produtoras Culturais 
Colaborativas na Plataforma corais.org

http://corais.org


Metadesigner: projeto da Plataforma Corais (2011).



600+projetos

6000+membros



Ativista: Design Livre (2012) www.designlivre.org

http://www.designlivre.org


Diferentes modos de ser designer. A tendência é mudar 
do modo 1 para o 4 (Ezio Manzini, 2014).



Design para a Inovação Social

• Quem inova não é o designer, é o coletivo, a 
não ser que o designer seja o coletivo 

• A inovação promove uma mudança em relações 
sociais desiguais 

• A contribuição de eventuais designers 
profissionais não é na construção de produtos 
ou serviços, mas na materialização de relações 
importantes para o coletivo
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