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Resumo 

 
Este trabalho de Conclusão de Curso apresenta uma proposta de 

intervenção empreendedora inovadora na instituição SEST SENAT Petrolina, sob 

o tema “Agenda em Nuvens”. A iniciativa tem como principal proposta o acesso 

remoto, trazendo o desprendimento das atas físicas, facilitando o trabalho de todas 

na organização, onde os instrutores podem lançar diversos dados, proporcionando 

uma melhor gestão e vários benefícios para a organização. 

A partir do novo sistema, observamos um trabalho evoluído, constatando 

os benefícios reais na aquisição de novas tecnologias, que são indispensáveis para 

o avanço e competitividade no mercado atual. 
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Introdução 

 
A intervenção empreendedora tem como proposta a criação de uma 

Agenda inovadora, que nos permita trabalhar de forma mais dinâmica e evoluída, 

contribuindo também para preservação do Meio ambiente, pois a economia de 

papel é um dos pontos relevantes do nosso projeto. 

A Agenda em Nuvens foi criada e está proporcionado muitas melhorias no 

nosso dia a dia, pois antes trabalhávamos de forma manual, algo que não é 

interessante, quando se observa as práticas modernas e uso de sistemas dentro das 

organizações. 

A criação da Agenda em Nuvens foi pensada e idealizada, porque 

observamos a necessidade de algo que pudesse facilitar a vida de todos os 

envolvidos da instituição, onde antes o trabalho era totalmente direcionado para 

secretária, tornando muito pesado as tarefas do setor administrativo. 

Após a utilização do sistema foi observado por todos melhorias 

significativas, onde os professores alimentam, responsabilizando-se cada um por 

sua turma, permitindo vantagens como: observação de escala (em nuvens) com 

desprendimentos de atas físicas (papel), lançamento diário de frequência, notas, 

deixando o sistema pronto para o pessoal do administrativo realizar a liberação do 

certificado, que inclusive controla automaticamente as faltas de cada discente, 

respeitando a porcentagem aceitável para cada tipo de curso. 
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INTERVENÇÃO EMPREENDEDORA 

 
A necessidade da Instituição SEST SENAT Petrolina, visualizada por mim 

e pela Coordenação de Desenvolvimento Profissional, se deu pela intervenção 

empreendedora para criação de algo que pudesse facilitar a vida de todos que estão 

envolvidos no processo de desenvolvimento profissional dos nossos discentes, 

trabalhando de forma mais evoluída e dinâmica, com a devida distribuição das 

atividades, desprendendo-se das atas físicas, colaborando com o Meio ambiente, 

com a significativa diminuição de papel. 

Vale ressaltar, que esse projeto é inovador, pois somos a primeira unidade 

do Brasil da Instituição SEST SENAT, a criar um próprio sistema de Agenda em 

Nuvens, que possibilita uma gama de opções e procedimentos, que envolve desde 

a visualização da agenda do instrutor, como também o controle de diárias, 

certificados, notas dos alunos e muitas outras opções. 

A tecnologia move o mundo, as empresas não sobrevivem sem ela. 

Atualmente uma empresa não consegue sobreviver ao mercado concorrente, sem 

tecnologia suficiente para inovar os seus serviços prestados e produtos oferecidos. 

A tecnologia faz parte da evolução das empresas, desde a revolução Industrial em 

meados do século XVIII, na qual resultou em um profundo impacto no processo 

produtivo, atingindo tanto os níveis econômicos e sociais, como o continuo 

processo de evolução e inovação tecnológica do século que vivemos, ressaltando 

que sem tecnologia a empresa se torna decadente e recíproca. 

 
“As novas tecnologias estão provocando uma mudança 

fundamental na natureza do trabalho do homem, na maneira 

como os negócios são conduzidos, na maneira como a riqueza é 

criada e na própria natureza do comércio e das empresas”. 

 

(TAPSCOTT, 1997, p. 84) 

 

Recentemente fomos surpreendidos com novas exigências de formulários 

para o controle das turmas, mas saímos na frente e já foram incluídos no nosso 

sistema sete formulários, como diário de classe, plano de aula, lista de assinaturas, 

pois as demais unidades espalhadas pelo país estão trabalhando manualmente, mas 



10  

vale ressaltar que já somos referencia e nosso projeto está sendo copiado e 

futuramente implementado em todas as unidades do Brasil. 

Analisando os Tipos de Empreendedorismo, o projeto em questão tem 

como base: O empreendedor corporativo ou Intraempreendedor, que é um 

colaborador que tem um espírito empreendedor e traz a possibilidade de inovações 

e novos negócios para a empresa. Onde podemos classificar as inovações da 

seguinte forma: inovações incrementais, inovações radicais e inovações 

semirradicais, onde a inovação incremental refere-se a pequenas melhorias 

contínuas em produtos ou em linhas de produtos ou em processos. 

Um dos pontos mais significativos com relação a criação do nosso projeto 

é de contribuir com todas as unidades espalhadas pelo Brasil, trazendo 

recompensas e reconhecimento do nosso sistema, que comprovadamente tem 

mostrado sua eficácia, tornando-se indispensável para o avanço necessário, pela 

utilização de novas ferramentas, que contribuem para o crescimento das 

organizações. 

O Homem avançou com as tecnologias e inovações que ajudaram a 

humanidade a trabalhar e a substituir o trabalho pelas máquinas. Então, podemos 

aprender disso tudo que para realizarmos alguma coisa ou empreendermos, 

precisamos de uma energia. Quando desafiados e na busca por uma causa, 

trabalhamos, colocamos esforço e geramos conhecimento. 

Para empreender na vida profissional, também precisamos de energia, onde 

precisamos descobrir internamente o que nos move o que faz com que se gaste 

energia para conseguir realizar ou modificar alguma coisa. 

Inicialmente constatamos a necessidade para criação de algo que pudesse 

facilitar as nossas vidas, proporcionando um trabalho mais otimizado e atual. 

Conversamos com alguns profissionais da área, para que pudéssemos entender o 

projeto e sua viabilidade, colocando em pauta, as necessidades atuais que nos 

impulsionaram na criação de um novo sistema. 

O processo de criação foi iniciado, a empresa foi escolhida, e todos os 

colaboradores passaram a contribuir com o pessoal, com exposição de 

necessidades e também retornos que pudessem trazer melhorias indispensáveis, 

para que o produto final pudesse atender as nossas reais necessidades. 
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Após a implantação do sistema em nossa unidade, já esperávamos o 

momento de adaptação, que geraram desconfiança e críticas por parte de alguns 

colaboradores, pois muitos que não fazem parte da área da informática, não 

compreendem que ajustes e melhorias são coisas normais, pois qualquer 

plataforma criada necessita de testes, para que ajustes possam acontecer. 

Em pouco tempo aconteceu o que esperávamos, o novo sistema “Agenda 

em Nuvens” foi aceito e a sua existência deixou de ser questionada, onde muitos 

continuaram contribuído, com melhorias, sugestões e inclusão de novas funções 

deixando-o mais completo e indispensável para execução das nossas tarefas. 

Inovar significa, não somente pensar em lucratividade, mas em 

sustentabilidade e responsabilidade, devemos utilizar tecnologia para mantermos 

sustentáveis no meio ambiente e socialmente. A tecnologia não veio substituir o 

homem, mas ajudar no processo produtivo e na diminuição dos custos e da 

poluição. 

Hoje a nossa realidade é a utilização de um sistema que tem gerado 

impactos positivos, proporcionado uma forma mais evoluída para se fazer 

determinadas tarefas, trazendo maior controle e credibilidade por parte dos 

colaboradores, garantindo avanços necessários, com o real investimento de 

tecnologias, que vem garantir a continuidade do negócio. 

A tecnologia deve ser utilizada para o bem da sociedade, não contra ela. 

Atualmente vivemos na evolução do gerenciamento da informação, outra forma de 

tecnologia que ajuda pequenas e grandes empresa a desenvolver projetos voltados 

para a formação das pessoas e na gestão de seus negócios. 

 
“Todos podem desfrutar de uma vida de luxo e lazer se a 

riqueza produzida pelas máquinas for compartilhada. Ou a 

maioria das pessoas pode acabar miseravelmente pobre se os 

proprietários das máquinas conseguirem fazer lobby contra a 

distribuição da riqueza. Até agora, a tendência parece 

acompanhar a segunda opção, com a tecnologia aumentando 

cada vez mais a desigualdade”. 

 

(HAWKING, 2015). 

 

O ambiente empresarial está mudando continuamente, tornando-se mais 

complexo e menos previsível, e cada vez mais dependente de informação e de 
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toda a infra-estrutura tecnológica que permite o gerenciamento de enormes 

quantidades de dados. A tecnologia está gerando grandes transformações, que 

estão ocorrendo a nossa volta de forma ágil e sutil. 

No cenário atual, a velocidade das mudanças e a disponibilidade de 

informações crescem de forma exponencial e globalizada. A sobrevivência das 

empresas está relacionada, mais do que nunca, à sua capacidade de captar, 

absorver e responder as demandas requeridas pelo ambiente. A nova realidade 

provoca uma reorganização intensa na sociedade, gerando modificações nas 

organizações (TAPSCOTT, 1997, p. 82). 

O impacto deste fenômeno é observável em todas as empresas, 

independentemente de seu porte ou ramo de atividade. A intensidade do impacto, 

obviamente, varia em função da concorrência e da turbulência do ambiente de 

cada setor. 

O sistema já foi implantado e está em pleno funcionamento, estamos 

comtemplando algo que veio mudar a nossa forma de trabalho dentro da 

instituição, trazendo vários benefícios no andamento das atividades. 

Conversando com instrutores, assistentes administrativos, técnicos de 

desenvolvimento profissional, podemos observar nas falas, através de entrevistas, 

para obtermos feedback, várias coisas positivas, que reafirmam a importância da 

intervenção, fazendo-nos entender o quanto necessitávamos, e como foi possível 

trabalharmos tanto tempo sem essa ferramenta, que veio agregar valor, facilitando 

a vida das pessoas, proporcionando melhores resultados para organização. 

 
“A adoção de TI possibilita às pessoas fazer mais em menor 

espaço de tempo, de modo que a eficiência resulte em  

economia de tempo que, por sua vez, pode ser reinvestida na 

eficácia pessoal”. 

 

(TAPSCOTT, 1997, p. 86) 

 

Sabemos que para a criação e implementação, necessitamos de toda uma 

análise e controle de profissionais da área, que contribuíram para que a invenção 

pudesse suprir as reais necessidades daquilo que foi constatado, mas, entendemos 

que a fase final do projeto, que a utilização por parte daqueles que irão executar 

no seu dia a dia, é uma das partes mais importantes, que justificará todo 
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investimento, que precisa trazer retornos financeiros para empresa, até porque, 

toda inovação sem lucro, é apenas invenção. 

Recebemos avaliações positivas, que nos garante, que estamos no caminho 

certo, mas, também constatamos melhorias que precisam ser feitas, pois devido a 

utilização, alguns colaboradores, fizeram intervenções, mostrando-nos erros, que 

necessitavam serem corrigidos. 

Hoje o sistema mostra-se como uma boa realidade e em pleno 

funcionamento, onde estamos trabalhando de forma inovadora e evoluída, novas 

funcionalidades estão sem implementadas, pois os objetivos iniciais foram 

comtemplados, e nos impulsionam para realizarmos novos investimentos, 

trazendo vários benefícios para a empresa. 

O crescimento de qualquer empresa configura atualmente no processo de 

informação e tecnologia que a submerge. Ter tecnologia não é suficiente, mas 

desenvolver e gerenciar informações que possam contribuir nesta inovação, é o 

que faz a diferença. 
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A INSTITUIÇÃO 

 
A iniciativa empreendedora se concretiza na Instituição de ensino SEST 

SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Transporte), precisamente na cidade de Petrolina/PE, região do vale do São 

Francisco, famosa pela forte agricultura. A Unidade Paulo de Souza Coelho, nome 

este escolhido para homenagear a família Coelho, com grande influência política 

na cidade, está com suas portas abertas desde o ano de 2006, escrevendo uma 

história de lutas e conquistas, com programas que preparam, treinam, aperfeiçoam 

e formam profissionais com benefícios nas áreas de saúde, cultura, lazer, 

segurança do trabalho e qualidade de vida. 

O Serviço Social do Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Transporte (SENAT) são entidades civis, sem fins lucrativos. 

Elas foram criadas em 14 de setembro de 1993, pela Lei 8.706, a partir de um 

processo de conscientização do setor e de entidades sindicais. As entidades têm se 

firmado como substanciais colaboradoras para o desenvolvimento do setor de 

transporte do país, atuando na formação e na qualificação de profissionais para o 

mercado, aptos às novas tecnologias e às complexas formas de trabalho. Para a 

preparação, a promoção do emprego e renda e, acima de tudo, o sucesso 

profissional dos trabalhadores, as entidades oferecem cursos e serviços 

especializados, garantindo maior capacitação e acesso ao mercado de trabalho. 

A assistência ao trabalhador prioriza, ainda, na área de saúde, esporte, lazer 

e cultura, a prevenção de doenças, a promoção e a preservação das condições 

saudáveis dos indivíduos, o bem estar físico e mental e a inclusão e integração do 

indivíduo na sociedade. 

Com Unidades Operacionais localizadas nos grandes centros urbanos e em 

postos de abastecimento das principais rodovias do país, o SEST SENAT está 

presente em todos os estados brasileiros. O objetivo é articular as ações de 

desenvolvimento profissional e promoção social em um ambiente favorável às 

práticas educativas e com espaços, ferramentas e tecnologias dedicados ao 

conhecimento e à qualificação, contribuindo  para o  aumento  da produtividade, 

da competitividade e do fortalecimento do setor de transporte brasileiro. 
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Estou atuando na mesma no quadro de docentes desde o ano de 2014, nas 

áreas de: trânsito, informática e gestão. No ano 2016 fui presenteado com esta 

maravilhosa especialização, que me traz ainda mais responsabilidades e 

principalmente avanços na minha carreira como educador, podendo contribuir 

com a visão empreendedora, inovações e criatividade, indispensáveis para 

qualquer organização, que deseja continuar mantendo-se no mercado. 

A ideia da Agenda em Nuvens, iniciou-se em Julho de 2016, quando junto 

a Coordenação de Desenvolvimento Profissional, sentíamos a grande necessidade 

de tornar o nosso trabalho mais rápido e dinâmico, sabendo que “toda inovação 

sem lucro é apenas invenção”, e partindo desse princípio, fomos buscar uma 

empresa de Sistemas: SoftRio, que prontamente escutou os nossos anseios, 

encorajando-nos e tornando assim possível o nosso sonho de desenvolvimento, 

que mudaria a forma de trabalho de muitos na organização. 

Não há mais dúvidas de que para as funções da administração - 

planejamento, organização, liderança e controle - são de suma importância os 

sistemas que fornecem informações aos administradores. Para Stoner (1999) 

somente com informações precisas e na hora certa os administradores podem 

monitorar o progresso na direção de seus objetivos e transformar os planos em 

realidade. 

Assim, para esse autor as informações devem ser avaliadas segundo quatro 

fatores: 

 
- Qualidade da informação - quanto mais precisa a informação, maior sua 

qualidade e com mais segurança os administradores podem contar com ela no 

momento de tomar decisões; 

- Oportunidade da informação - para um controle eficaz, a ação corretiva deve ser 

aplicada antes de ocorrer um desvio muito grande do plano ou do padrão; portanto 

as informações devem estar disponíveis para a pessoa certa no momento certo; 

- Quantidade da informação - dificilmente os administradores podem tomar 

decisões precisas e oportunas sem informações suficientes; contudo é importante 

que não haja uma inundação de informações, de modo a esconder as coisas 

importantes; 
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- Relevância da informação - de modo semelhante, a informação que os 

administradores recebem deve ter relevância para suas responsabilidades e tarefas 

(Stoner, 1999). 

 
O propósito básico da informação, dentro do contexto organizacional, de 

acordo com Oliveira (1998), é o de habilitar a empresa a alcançar seus objetivos 

por meio do uso eficiente dos recursos disponíveis (pessoas, materiais, 

equipamentos, tecnologia, dinheiro, além da própria informação). Neste sentido, a 

teoria da informação considera os problemas e as adequações do seu uso efetivo 

pelos tomadores de decisão. 

Segundo Oliveira (1998), a eficiência na utilização da informação é 

medida em relação ao custo para obtê-la e o valor do benefício derivado de seu 

uso. Associam-se à produção da informação os custos envolvidos na coleta, 

processamento e distribuição. 

Chaves & Falsarella (1995) afirmam que há relação entre as características 

dos sistemas de informação e os estágios de desenvolvimento da Informática em 

que uma organização se encontra, conforme propõe Nolan (1977). 

Segundo Gonçalves (1993), a tecnologia é o fator individual de mudança 

de maior importância na transformação das empresas. Tais transformações não se 

restringem apenas ao modo de produzir bens e serviços, mas induzem novos 

processos e instrumentos que atingem por completo a estrutura e o comportamento 

das organizações, repercutindo diretamente em sua gestão. 

A relação entre estrutura organizacional e tecnologia tem sido alvo de 

grande atenção, uma vez que as recentes inovações trazem mudanças radicais nas 

organizações, já que são capazes de alterar a forma de administrar a empresa ou 

até mesmo o local de realização do trabalho (Gonçalves, 1993). 

Certamente, se nada mudar em relação à maneira pela qual o trabalho é 

feito e se o papel da TI for meramente o de automatizar um processo já existente, 

as vantagens econômicas serão mínimas. 

Os impactos sobre a produtividade e a forma geral de organização das 

empresas podem ser muito significativos, pois a TI é diferente de outras formas de 

tecnologia que afetam as tarefas de produção e coordenação, ou que expandem a 

memória organizacional  (Oliveira, 1996). O impacto da tecnologia pode provocar 
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a transformação no trabalho das pessoas, na produção dos grupos, no desenho da 

própria organização e no desempenho da empresa (Gonçalves, 1998). 

De acordo com Yong (1992), nos países do primeiro mundo a TI tem sido 

considerada como um dos fatores responsáveis pelo sucesso das organizações, 

tanto no âmbito de sobrevivência, quanto no aumento da competitividade. 

Corroborando este pensamento, Zuboff (1994) afirma que a TI, baseada nos 

computadores, está proporcionando nova infra-estrutura para as várias atividades 

produtivas e comunicativas, algo vital para a vida organizacional. 

Inicialmente o valor estimado era de R$ 12.000,00 (Doze mil reais), estava 

em nossas mãos convencer o setor financeiro aceitar a nossa proposta de 

intervenção empreendedora, o projeto foi aprovado, e no mês de dezembro de 

2016 recebemos visitas de outras instituições do Brasil, inclusive da nossa capital 

Recife, para apresentarmos o nosso grande sistema, que já está fazendo muito 

sucesso e sendo copiado por outras instituições. 

Para Giurliani (1999) o uso de tecnologias de informação carrega consigo 

custos 'invisíveis', que são aqueles referentes aos gastos com usuário final, como 

suporte e treinamento informais (quando alguém interrompe suas atividades para 

auxiliar um colega com dificuldades referentes ao uso ou obtenção da 

informação); perda de tempo em atividades extremamente elaboradas para obter 

uma informação, cujo valor não compensa o trabalho empregado; finalmente, 

custos decorrentes da perda de produtividade, devido à indisponibilidade da 

informação (queda do sistema, por exemplo). 

Da mesma forma, para o autor os custos mais facilmente mensuráveis 

('visíveis') seriam aqueles relacionados a hardware e software (despesas com 

compra e/ou leasing de equipamentos, upgrades, atualizações); gerenciamento 

(redes, sistemas, banco de dados); suporte (helpdesk, treinamento, viagens, 

manutenção); desenvolvimento (aplicações, testes e documentação, customização 

e manutenção); e taxas de comunicação (aluguel de linhas de comunicação de 

dados, taxas de acesso a servidores). 
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REFERENCIAL DE ANÁLISE 

 
A Agenda em Nuvens é uma intervenção empreendedora, totalmente 

voltada para área da tecnologia. Atualmente uma empresa não consegue 

sobreviver ao mercado concorrente, sem tecnologia suficiente para inovar os seus 

serviços prestados e produtos oferecidos. Segundo Castells (1999), “a sociedade 

contemporânea está migrando do modelo industrial para um novo modelo 

denominado sociedade do conhecimento e da informação em rede”. Assim como 

na Revolução Industrial, este período vem se caracterizando por transformações 

profundas em nosso estilo de vida, em nossa forma de trabalho e em nossas 

relações com as pessoas. A Revolução Industrial permitiu ao homem ampliar sua 

capacidade física, a revolução da informação permite ampliar sua capacidade 

mental (MACUCH, 2002). 

A tecnologia não veio substituir o homem, mas ajudar no processo 

produtivo e na diminuição dos custos e da poluição. Tecnologia deve ser utilizada 

para o bem da sociedade, não contra ela. Atualmente vivemos na evolução do 

gerenciamento da informação, outra forma de tecnologia que ajuda pequenas e 

grandes empresa a desenvolver projetos voltados para a formação das pessoas e na 

gestão de seus negócios. O resultado é que a tecnologia criou neste período mais 

empregos do que destruiu. Mostra que a ascensão das máquinas tem sido um 

criador de emprego ao invés de fazer os seres humanos que trabalham se tornarem 

obsoletos (ALLEN, 2015). De acordo com Andrade (2012) não separa os 

fenômenos da cognição do próprio processo de viver. Viver e gerar conhecimento 

faz parte do ser humano. Nós geramos conhecimento para viver. 

Por que não buscar dados e transformá-los em informações que possam 

ajudar sua empresa no atendimento e na prestação de serviços? O crescimento de 

qualquer empresa configura atualmente no processo de informação e tecnologia 

que a submerge. Ter tecnologia não é suficiente, mas desenvolver e gerenciar 

informações que possam contribuir nesta inovação, é o que faz a diferença. A 

opinião de Levitt (1974) mostra que para aproveitar as oportunidades nós temos 

que ter algo de novo, criar e inovar e, para tanto, temos que quebrar paradigmas. A 

diferença entre criatividade e inovação é a mesma que existe entre pensar sobre a 

realização de objetivos e executá-los. 
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Com base na opinião dos autores citados acima, é possível entender a 

importância da tecnologia para o avanço das organizações, procurando descobrir o 

que nos move para que possamos realizar alguma coisa, sabendo que as inovações 

podem ser: incrementais, radicais ou semiradicais, onde a incremental refere-se a 

pequenas melhorias contínuas em produtos ou em linhas de produtos ou em 

processos. 

Como vimos anteriormente, a aquisição de novas tecnologias são 

indispensáveis para o avanço das organizações e a nossa postura empreendedora é 

de suma importância para que possamos avançar no mercado competitivo, onde 

mesmo sendo um colaborador dentro da organização, podemos contribuir com 

inovações, inclusive incrementais, causando impactos na nossa forma de trabalho. 

No livro Empreendedorismo na veia: um aprendizado constante o autor (CHÉR, 

2014), afirma o seguinte: Novas tecnologias podem ensejar oportunidades de 

negócios. Produtos e serviços inéditos quase sempre indicam que inovação e 

tecnologia andam de braços dados. Também registra em seu livro algo bastante 

relevante com relação aos empreendedores corporativos, “O empreendedor 

corporativo – ou intra-empreendedor – é aquele que, apesar de não ser dono do 

negócio, mantém atitudes empreendedoras e empreende por meio de seu trabalho. 

As empresas, para prosperar, dependem de velocidade, inovação permanente, 

vantagens únicas e exclusivas. Não é pouca exigência. É muito difícil que o 

empreendedor – dono do próprio negócio – lidere e vença essa batalha sozinho. 

Ter ao seu lado colaboradores que agem como sócios – os empreendedores 

corporativos – por si só já representa vantagem competitiva muito grande.” 

(CHÉR, 2014, pág. 128). 

Um empreendedor não precisa abrir uma empresa para ser um 

empreendedor, já que as características desse profissional, e que fazem dele um 

inovador e visionário, são inatas e não dependem de um empreendimento em si 

para vigorarem. Pelo contrário: o intra-empreendedor, como é chamado o 

profissional que investe sua capacidade empreendedora no mercado de trabalho, é 

visto como figura necessária nas empresas que têm, em sua cultura, a inovação e a 

visão futura. A história do mundo corporativo nos mostra casos clássicos, e de 

muito sucesso, de empreendedores que canalizaram essas habilidades para uma 

organização  que  já  existe.  Jack  Welch,  que  fez carreira como CEO da General 
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Eletric e se consagrou como o ícone entre os empreendedores, causou uma 

verdadeira revolução enquanto executivo na empresa. Suas atitudes, nem sempre 

eloquentes, mudaram o valor de mercado da companhia de 14 bilhões para 410 

bilhões de dólares (Garcia, 2008). Isso nos mostra a incrível capacidade que um 

intra-empreendedor possui para modificar e melhorar a gestão dos processos já 

enraizados e que não necessariamente são sinônimos de resultados efetivos. 

Podemos observar que além do empreendedorismo e a tecnologia andarem 

de braços dados, devemos trabalhar as nossas habilidades empreendedoras 

contribuindo para as organizações, transformando dados em informação, gerando 

Conhecimento. Conforme Mario Lucio Sousa, atual ministro da cultura da 

República de Cabo Verde, hoje é importante o “created in” em vez do “made in”, 

onde a sociedade pós-industrial em que estamos vivendo inaugurou uma condição 

mais intelectualizada de vida, deslocando a exploração dos braços para o cérebro, 

cujas características valoriza e do qual está pronta a reproduzir alguns mecanismos 

através da inteligência artificial (Aranha, 2016). Conforme Malvezzi (1999), em 

um mundo caracterizado pela diversidade, ambiguidade, incerteza e 

complexidade, o fluxo de transformação dos produtos ou serviços é criado como 

algo aqui e agora pela comunidade de ação. 

Ao recorrer à história, constatamos que o homem segue uma trajetória em 

busca de poder, durante séculos a força determinava o poder; os mais fortes 

dominavam os mais fracos e impunham sobre estes a escravidão por seus deleites 

e vaidades, para deixar claro a todos, que eles detinham o poder. Mas hoje, o 

poder não mais é alcançado através da força. A força pode até subjugar pessoas, 

povos e nações, mas não é mais símbolo de poder. O poder mudou de mãos. Hoje, 

quem tem o poder é quem tem a informação, o saber, o conhecimento. O 

Conhecimento é o grande tesouro, o verdadeiro poder da atualidade. Quem o tem 

determina o seu destino. O sucesso ou o insucesso é determinado por apenas este 

detalhe: Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. 

Com base nas diferentes abordagens conceituais sobre tecnologia e 

empreendedorismo, é necessário estamos abertos para reconhecer a necessidade de 

mudanças, procurando inovar, pois com a chegada da era da hiperconectividade, 

as mudanças no mercado estão cada vez mais rápidas e automatizadas, o que 

acaba incentivando ainda mais as atividades inovadoras e priorizando as empresas 
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que investem em inovação continuamente. Inovar, ao contrário do que muita gente 

pensa, não é ter uma ideia genial. Inovação é resultado, é o produto ou serviço no 

mercado. Uma ideia, quando não colocada em prática, por mais inovadora que 

possa parecer, não passa de uma ideia. Inovar, portanto, é a soma de criatividade, 

atitude e resultado. 

BESSANT e TIDD (2009) expressam com muita clareza o porquê é 

preciso inovar, focalizando a situação das micro, pequenas e médias empresas: 

“Muitas micro, pequenas e médias empresas fracassam, porque não veem ou não 

reconhecem a necessidade de mudança. São introspectivas, muito ocupadas em 

apagar seus próprios incêndios e lidar com a crise atual para se preocupar com 

possíveis tempestades que possam surgir. Mesmo que falem com outros sobre 

assuntos mais amplos, esse contato fica normalmente restrito a pessoas de sua 

própria rede ou àqueles com perspectivas semelhantes... como fornecedores de 

bens e serviços ou clientes imediatos. O problema é que quando chegam a 

entender que é preciso mudar, já é tarde demais”. (BESSANT; TIDD, 2009, p.24). 

Para tanto, a inovação não precisa ser algo complexo ou mirabolante. 

Muito pelo contrário, a inovação pode se dar de formas muito simples. Afinal, 

qualquer espécie de empresa que objetive crescer e se destacar no mercado atual 

frente aos seus concorrentes, precisa se diferenciar. É por isso que a inovação deve 

estar permanentemente inserida nos planos da empresa, alinhada às metas e aos 

objetivos do negócio, bem como à sua estratégia essencial. Inovar é arriscado. 

Mas, talvez, não haja risco maior do que não inovar, não há a mínima 

possibilidade de se manter competitivo sem o mínimo de orientação à inovação, e 

isso serve para qualquer espécie de organização. 
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Conclusão 

 
Através da intervenção empreendedora, pensada e idealizada na instituição 

de Ensino SEST SENAT unidade Petrolina, alcançamos resultados positivos para 

o fazer diário das nossas atividades, economizando tempo, tornando o trabalho de 

todos os envolvidos mais dinâmico e eficiente, onde hoje reconhecemos o avanço 

adquirido através dessa invenção tecnológica, tão necessária para o sucesso da 

organização. 

O sistema passou por uma etapa de testes, onde todos os colaboradores 

diariamente foram experimentado e visualizando mudanças necessárias para 

melhoria da Agenda em Nuvens, que foi pensada inicialmente apenas para 

organizar a escala dos instrutores, mas que com o passar do tempo, o sistema foi 

recebendo novas funcionalidades e hoje, contamos com várias opções, como, 

controle de diárias, organização das turmas, notas dos alunos, certificados e 

recentemente a inclusão de vários formulários, que passaram a ser exigidos pela 

Diretoria da organização. 

Hoje é inquestionável sua funcionalidade, trazendo vários benefícios para 

instituição, sendo utilizado todos os dias, tornou-se uma ferramenta indispensável, 

facilitando todo o processo, que antes demorava muito mais para ser realizado, 

comprovando assim, a necessidade das organizações para o investimento em 

novas tecnologias, que possam agregar valor, produzindo mais informações, com 

qualidade. 
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Considerações Finais 

 

A especialização em Educação Empreendedora, proporciona descobertas 

incríveis na nossa vida pessoal e profissional, um divisor de águas, colocando-nos 

em posição privilegiada, pois hoje possuímos ferramentas e meios melhores para 

alcançarmos o sucesso dos nossos projetos. 

Durante todos esses meses de estudos e louváveis orientações dos nossos 

professores, tive a grande oportunidade para aprender e levado a condição de 

buscar muito mais, pois aprendi e considero um dos momentos mais relevantes no 

curso, que o conhecimento é o que faz a diferença hoje e amanhã, onde o trabalho 

braçal é coisa do passado, reconhecendo a necessidade constante para 

aprendermos mais e mais. 

Colocar em prática não é difícil, quando reconhecemos a importância do 

empreendedorismo para as nossas vidas, e a partir do momento que buscamos as 

características empreendedoras, usar a criatividade, ver o novo como algo 

indispensável para o nosso avanço, temos chances reais de alcançarmos os nossos 

objetivos. 

Foi pensando na necessidade de investimento de novas tecnologias dentro 

das organizações, que decidimos pela intervenção empreendedora da Agenda em 

Nuvens, um sistema, que veio mudar toda a forma de trabalho da empresa, 

possibilitando-me vivenciar na prática o empreendedorismo, seus benefícios e 

possiblidades infinitas. 
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