
A IMPORTANCIA BAS TELECOMUNICACOES

A import&nda crescente dos gastos com telecomunicac6es, ao nivel do
dispSndio global em Tecnologias de InformscAo, constitui,
efectivamente uma tendSncia generalizada que tern sido possivel
observer ao longo dos uItimos anos, resultmte das respostas a um
questionario regular que tern sido realizado a um conjunto significativo
de empresas portuguesas.

A Price Waterhouse Lem vindo a realizar, desde 1989, urns an:ilise a

utiliaaC5o das Tecnologias de Informac5o em Portugal, mediante o tratamento

estatistico e respectiva interpretac5o dos dados originados nas respostas a um

inqu6rito efectuado a um conjunto de mats de Lr8s centenas de empresas

portuguesas.

Dos resultados desta analise importa, agora, destacar os aspectos

principals inerenta ao dispSndio em infraestruturas de comunicac6a.

O dispSndio com comunicac6es tern vindo a registar urns forte e

inequivoca tend&ncia para o acrcimo, tendo passado de 11% (em 1990) para

quase 35% do dispSndio global em TI efectuado pelas empraas portuguesas.

De notar que o crescimento dos gastos com infraestruturas de comunicaC6es

no periodo 1989-1992 fol da ordem dos 25'lo.

E expect&vet a tend&ncia para um aumento ligeiro nos pr6ximos anos,

reflectindo a necessidade crescente de conexio de sistemas inform:iticos

dispersos geogra6camente dentro de cads empresa ou com entidades

externas - surgindo, provavelmente, como factor contribuinte da manutenc5o

desta situac5o, nos pr6ximos anos, a utilizsc5o de facilidades de transfer8ncia

electronics de dados - EDI.
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Segundo urns perspectiva por sector de actividade, verffica-se Que as

despesas com infraestrffturas de comunicac6es 880 relativamente memos

acentuadas nos sectores agricola e banc:irio, situacAo que reforca a condos5o

de que Has empresas destes sectores se fem assistido (embora por raz6es

completamente diferentes) a um esforco de renovacio on introduG:iio de meios

informdticos. Nas empresas seguradoras tern-se veri6cado uma forte tend&Dela

para o acrescine das despesas com comunicaq;:6a - da ordem dos 20% - em

concordAncia com a forte mecessidade de descentrafizacAo de funcionalidade,

mantendo a nivel central a informacAo operacional, Que fem caracferizado a

tendSncia, ao nivel do processamento de dados, da actividade seguradora nos

anos mais recentes.

De acordo com a dimens5o das empresas, 6 possivel observar que 530

as empresas de mkdia dimens5o que tSm afectado a maier proporC5o das sums

despesas em TI com as infraesfrffturas de comunicac6es, tends side,

paralelamente, ao nivel das pe9uenas empresas 9ue se registou um decrdscimo

de cerca de 15% dessa proporc5o, em termos evolutivos.
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