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Cronograma das Aulas. Hoje você está na aula

Semana Tema

01 Apresentação do PEA. Fundamentos da Administração: O que é a administração de empresas

02 Fundamentos da administração: As empresas

03 Contexto organizacional: O ambiente das empresas

04 Contexto organizacional: A tecnologia e sua administração

05 Contexto organizacional: Estratégia empresarial

06 Planejamento empresarial: Planejamento estratégico

07 Planejamento empresarial: Planejamento tático / Estudo de caso

08 Planejamento empresarial: Planejamento operacional

09 Avaliação Parcial

10 Organização empresarial: Desenho organizacional

11 Organização empresarial: Desenho organizacional

12 Organização empresarial: Modelagem do trabalho

13 Organização empresarial: Gerência

14 Organização empresarial: Supervisão

15 Controle da ação empresarial: Controle estratégico

16 Controle da ação empresarial:  Controle tático / Estudo de caso

17 Controle da ação empresarial:  Controle operacional

18 Prova Escrita Oficial

19 Revisão e preparação para a avaliação substitutiva

20 Prova substitutiva
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Aula 4 – A tecnologia e sua administração

Conteúdo:

• Contexto Organizacional – A tecnologia e sua administração

Referências para a aula:

• No seu PLT, essa aula está localizada/baseada no conteúdo do capítulo 5 .
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A Tecnologia e Sua Administração

Tópicos abordados na aula de hoje:

• Noções de tecnologia

• Administração da tecnologia

• Tipologias de tecnologias

• Influência da tecnologia

• Imperativo tecnológico
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O que é Tecnologia?

• A tecnologia pode ser definida como um conjunto ordenado de conhecimentos

empregados na produção e na comercialização de bens e de serviços.

• Num sentido bastante amplo, a tecnologia envolve todos os conhecimentos

técnicos, patenteados ou não, fórmulas, manuais, planos, projetos, marcas, bem

como métodos de direção e de administração, procedimentos técnicos, métodos

e processos de operação, além conhecimentos técnicos
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Impacto relativo dos fatores humanos e tecnológicos
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A abordagem sociotécnica

• O Instituto Tavistock de Londres, formulou a chamada abordagem sociotécnica:

a empresa pode ser entendida como um sistema composto por três subsistemas

intimamente inter-relacionados, que são:

1. Subsistema técnico

2. Subsistema social

3. Subsistema gerencial
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A abordagem sociotécnica
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Para que serve a tecnologia?
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Tarefas relacionadas serialmente
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Tecnologia mediadora
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A tecnologia intensiva
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Tecnologias de acordo com o produto

• Quanto à sua flexibilidade, a tecnologia pode ser:

• Tecnologia Flexível: ocorre na medida em que as máquinas e os equipamentos,

matérias-primas e o conhecimento podem ser usados para outros produtos ou

serviços diferentes. A flexibilidade da tecnologia permite que ela seja utilizada

para a produção de diferentes produtos ou serviços originalmente definidos.

• Tecnologia fixa: é a tecnologia inflexível que não permite utilização em outros

produtos ou serviços diferentes.
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Tecnologia de acordo com o tipo de operação

• Segundo Woodward, a tecnologia pode ser classificada em três tipos segundo a

forma de produzir, isto é, de acordo com o processo produtivo, a saber:

1. Produção unitária: a produção é feita por unidades ou pequenas quantidades,

cada produto a seu tempo, sendo modificado à medida que é realizado o

trabalho.

2. Produção em massa ou mecanizada: a produção é feita em grandes lotes e em

grandes quantidades. Os operários trabalham em linhas de montagem ou com

máquinas que podem desempenhar uma ou mais operações sobre o produto.

3. Produção em processo contínuo ou produção automatizada: a produção é

realizada dentro de um processamento contínuo em que um ou poucos

operários especializados monitoram um processo total ou parcialmente

automatizado de produção.
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A Influência da Tecnologia

• Ainda segundo Woodward:

1. A tecnologia de produção por processamento contínuo permite elevado grau de

previsão de resultados operacionais, ao passo que a tecnologia por produção

unitária (oficina) impõe um baixo grau de previsão.

2. O sistema de supervisão e sua amplitude de controle também dependem da

tecnologia utilizada pela empresa.

3. As empresas de produção em massa bem sucedidas tendem a ser organizadas

de acordo com os princípios clássicos da teoria administrativa, com deveres e

responsabilidades claramente definidos, unidade de comando, distinção muito

clara das funções de linha e de staff (assessoria) e amplitude de controle.

4. As empresas com operações estáveis e rotineiras necessitam de estruturas

organizacionais diferentes das empresas com tecnologias mutáveis
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O imperativo tecnológico
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Dúvidas? Perguntas? Angústias? Aflições?
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