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ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS DO DESENVOLVIMENTO E DA IMPLEMENTAÇÃO DAS TIC
OBJECTIVOS

CONCEITOS-CHAVE

• Reflectir acerca do investimento em inovação tecnológica.

• investimento
• inovação
• meio de
comunicação de
massas

• sociedade em rede
• custo
• benefícios
• progresso
• lucro
• organizações
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ACTIVIDADES

Custos e benefícios das novas tecnologias
para as organizações

1. Faça uma análise/pesquisa documental acerca custos e benefícios das organizações com as novas
tecnologias, de forma a que, posteriormente, seja capaz de realizar um trabalho onde sejam tratadas
as seguintes temáticas:
– Quais os benefícios/lucros que as organizações podem obter através do uso das novas tecnologias.

No início do período pós-guerra (entre 1945 e 1970), surgiu uma nova
sociedade informacional, que pode ser entendida como uma economia
centrada na informação. Nessa época o computador começou a ser usado
intensivamente em projectos como a defesa nacional e a exploração espacial.
Os Estados Unidos, que incentivaram as descobertas tecnológicas em micro-electrónica, computadores e telecomunicações, aceleraram o que hoje é conhecido como Revolução da Tecnologia da
Informação. Segundo Lévy (1999), nos
anos 70, o desenvolvimento e a comercialização do microprocessador trouxeram à
tona os mais variados processos económicos e sociais, todos de grande extensão,
abrindo uma nova fase na automação da
produção industrial: robótica, linhas de
produção flexíveis, máquinas industriais
com controlos digitais e também o princípio da automação de alguns sectores
como bancos e seguradoras. Por outro
lado, segundo o autor, um verdadeiro
movimento social nascido na Califórnia na
efervescência da “contracultura” apossou-se das novas possibilidades técnicas e
inventou o computador pessoal. (…)
Com a década de 1980 vieram duas grandes novidades: os computadores
pessoais e as redes de trabalho. Softwares amigáveis a custos baixos levaram à
disseminação do uso dos microcomputadores. Tal disseminação foi potencializada com o advento da tecnologia de rede, a qual evoluiu rapidamente das
redes locais para as regionais e globais, sendo a Internet a maior e a melhor.
Nos últimos cinquenta anos, a Humanidade gerou a mesma quantidade de
informação que nos 5000 anteriores.
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– Os custos de todas essas mudanças.
– Comentário pessoal e crítico, reflectindo acerca do que aprendeu com a realização deste trabalho.
Cada trabalho realizado deve ser efectuado tendo em conta a estrutura seguinte:
1 – Capa (nela devem constar: o nome da escola, o título do trabalho, o nome do formando, o nome do
formador e da disciplina, o ano lectivo, a data);
2 – Índice (como se de um “livro” se tratasse);
3 – Introdução (nela deve constar a forma como vai desenvolver o seu trabalho e uma abordagem
sintética ao tema que vai abordar);
4 – Execução/desenvolvimento do trabalho (aprofundamento das temáticas tratadas);
5 – Conclusão (nela deve constar um pequeno resumo dos aspectos principais do trabalho elaborado e
uma reflexão pessoal e crítica acerca do que foi tratado);
6 – Bibliografia (livros, jornais, revistas ou enciclopédias consultadas, sítios da internet pesquisados e
utilizados com a respectiva data de consulta,…).
Deve ser dada especial atenção aos seguintes aspectos:
1 – Todo o texto deve estar justificado;
2 – Usar letra Times New Roman, tamanho 12;
3 – Espaçamento entre linhas de 1,5;
4 – Todas as folhas devem estar paginadas, não devem existir erros ortográficos, etc.
5 – Se realizar “cópias” ou citações, deve colocar a fonte de onde retirou a mesma informação.
NOTA: O que se pretende não é um “plágio” de conteúdos. Dê especial atenção a isso e à linguagem e à clareza do texto
construído.

IDEIAS-CHAVE

• Custos e benefícios das organizações com a utilização das novas tecnologias.
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Paulo R. Gomes Pereira, 2007 – Estudo de caso: utilização do gerenciamento electrónico de
documentos como vector para a melhoria do fluxo informacional
in http://portal.fucapi.edu.br/arquivos/biblioteca/adm/Monografia%20ADM.pdf,
Julho 2010 (adaptado)

– As mudanças que as novas tecnologias acarretam para as organizações e consequentemente para a
sociedade.

• Elevados lucros que organizações podem obter através do uso das novas tecnologias.
• Mudanças sociais que advêm da utilização das novas tecnologias.
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