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1. A primeira sensação é que seria fácil. Mas quando se aprofunda a 

questão rapidamente se descobrem duas coisas: 

- parecem existir muitas fontes com tipologias desse tipo, mas na 

realidade quando se procura, ficasse com uma mão cheia de (quase) nada ... 

- não parece que no estado actual de desenvolvimento e volatilidade de 

tecnologias e de paradigmas conceptuais associadas a estas áreas seja possível 

uma única metodologia de classificação ou mesmo que se possa ser ambicioso 

para o pretender. Ou seja, têm que coexistir várias tipologias que de algum modo 

reflectem raízes e evoluções históricas das focagens associadas. 

No modelo proposto no ponto 6 sobrepõem-se três ópticas de tipologia: 

focagem tecnológica, focagem de negócio e focagem na internet, que têm vindo 

sucessivamente a afirmar-se pelas “vagas” que os tempos têm vindo a conhecer. 

Curiosamente o aparecimento de uma nova vaga em geral não resulta no 

desaparecimento da(s) anterior(es), mas sim no seu desenvolvimento e integração 

por domínios e extensões nunca antes navegados. Daí que as tecnologias da 

informação se tenham classificado nas ópticas das infraestruturas, das aplicações 

e da internet. A sua convergência e amadurecimento para um paradigma único 

que permita uma tipologia mais coerente está ainda para acontecer. 

 

2. O objectivo é dispor de uma classificação de tecnologias que permita 

identificar com facilidade quais são mais ou menos relevantes num dado 

momento para o presente ou para o futuro de uma dada empresa, industria ou 

cluster. A motivação inicial deste trabalho foi precisamente um apoio à 

classificação de tecnologias da informação relevantes para os clusters que são 

preocupação do ProInov. 

 

3. O “ACM Computing Classification System (1998)” (1) é uma 

classificação habitualmente referida (mas pouco adaptada aos objectivos 

referidos. É uma classificação de temáticas relevantes para os meios académicos e 
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científicos nas áreas das tecnologias e sistemas de informação. Uma classificação 

com objectivos próximos é proposta pela Carnegie Mellon University Libraries (2) 

 

4. Classificações das industrias das tecnologias e sistemas de informação 

podem ser encontradas em vários sítios ligados a estatísticas do sistemas 

produtivos. Por exemplo o objectivo das definições propostas pela OCDE é 

proporcionar um “framework” para a compilação de estatísticas comparáveis 

entre países diferentes. Igual papel é proporcionado pelo NAICS (North American 

Industry Classification System), e que tem vindo a ser progressivamente 

adoptado em todo o continente americano. Ver (3). 

 Uma classificação com a mesma filosofia, vocacionada para as áreas 

de ciencia e tecnologia de interesse para a industria da defesa (DoD Department 

of Defense, USA) pode ser encontrada em (4). 

 

5. Uma boa e extensa classificação de Nações Unidas (UNSPSC) pode ser 

útil nas secções 43 (Communications and computer equipment and peripherials 

and components) e 44 (Office equipment and acessories and supplies). Por 

exemplo, a família de software (43.16.00.00.00) apresenta uma exaustiva e 

interessante classificação, mas demasiado atomizada para os nossos objectivos. 

Ver (5). 

 

6. Uma possível classificação para os objectivos propostos poderá ser: 

 

- Infra-estruturas tecnológicas e arquitecturas 

o Equipamentos e periféricos 

o Ambientes e sistemas operativos 

o Redes e telecomunicações  

 LANs, WANs, VANs 

 Serviços de redes digitais 
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 Intranets e extranets 

 Tecnologias de segurança em redes 

 

- Tecnologias de engenharia de software 

o Gestão de bases de dados 

o Desenvolvimento aplicacional 

o Hosting aplicacional 

o Data mining  

o Data warehousing 

o Middleware 

o Tecnologias de integração 

o Segurança e integridade de dados. 

 

- Tecnologias aplicacionais MIS (business oriented) 

o Transaccionais, ambito operacional (informação estruturada) 

 Packages de gestão administrativa e financeira 

 ERPs – enterprise ressources planning 

 CRMs – customer relationship management 

 SCMs – supply chain management 

 EDI – electronic data interchange 

o Não transaccional, âmbito estratégico 

 Sistemas de suporte à decisão  

 KM (knowledge management) 

 Reengenharia de processos 

o  Colaborativo e produtividade pessoal (Não estruturado) 

 “office automation” 

 gestão documental 

 groupware 
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- Tecnologias aplicacionais não MIS (business oriented) 

o CAD / CAE 

o Multimedia 

o Reconhecimento de voz e de formas 

o Simulação e realidades virtuais 

o Simulação de sistemas 

o Inteligência artificial 

o Aplicações específicas de sectores industriais 

 

- e-tecnologias 

o Aplicações de apoio 

 Electronic mail / voice mail 

 Videoconferencia 

 Chat rooms/ foruns web 

 Web development tools 

o Internet business exchange technologies 

 Portais 

 Marketplaces 

 e-brokers 

o sociedade da informação (formação, informação e lazer) 

 jogos 

 tecnologias de ensino e formação assistida 

multicasting e e-broadcasting 

 

7. Uma tentativa de classificação de modelos de negócios na internet pode 

constituir um complemento útil à proposta anterior (baseada em tecnologias), 

baseada em (6): 
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