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1. Introdução 
 

O Departamento de Sistemas de Informação ficou incumbido no âmbito do 

Projecto ET 2000, promovido pela Ordem dos Engenheiros e pela Academia de 

Engenharia sob a coordenação do Prof. Valadares Tavares, pelo desenvolvimento 

de um estudo de natureza prospectiva relativo ao sector das Tecnologias e dos 

Sistemas de Informação correspondente ao período 2000-2020. Este artigo 

pretende ser um contributo para o levantamento de algumas questões 

fundamentais subjacentes a este estudo. 

 

 

2. O horizonte temporal deste exercício de prospectiva 
 

À primeira vista, considerar um horizonte temporal de 20 anos num estudo 

de prospectiva relativo à evolução das Tecnologias e dos Sistemas de Informação 

como é a pretensão do projecto ET2000 poderá parecer totalmente insensato, 

mais próprio de um trabalho de ficção científica. 

A crescente aceleração das mudanças tecnológicas gera um sentimento de 

desânimo perante a quase impossibilidade de previsão correcta quer dos cenários 

de chegada no ano 2020, quer das inovações tecnológicas, algumas delas em 

ruptura com os normais contextos de continuidade dando origem ao que se 

costuma designar como mudanças de paradigma (paradigm sifts) que 

inevitavelmente irão ocorrer nesse período. 

Contudo, estas limitações, longe de serem inerentes a um estudo de 

prospectiva relativo ao Sector das Tecnologias e Sistemas de Informação, estão na 

própria essência de todo e qualquer estudo de prospectiva que têm em 

consideração, por imposição metodológica, apenas o estudo de tendências fortes, 

não entrando em linha de conta com hipotéticos cenários de ruptura. 
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Por outro lado, neste estudo de prospectiva relativo ao Sector das Tecnologias 

e Sistemas de Informação as forças de mudança em jogo não são apenas de 

natureza tecnológica. Para além destas, estão em causa outras forças de natureza 

económica e social com ciclos de vida eventualmente mais alargados à luz dos 

quais o horizonte temporal de vinte anos poderá deixar de parecer excessivo. 

As forças de natureza económica tem que ver essencialmente com os ciclos de 

vida dos investimentos numa dada tecnologia, nas unidades de produção de 

dispositivos e serviços baseados nessa tecnologia e nas respectivas campanhas de 

marketing. Por outras palavras, uma inovação tecnológica só se converte em 

novos produtos e serviços quando os investimentos relacionados com as 

tecnologias anteriores forem mais do que totalmente amortizadas (caso dos 

produtos e serviços designados por milking cows detidos por empresas em 

situação de ausência ou quase ausência de concorrência num dado nicho de 

mercado) ou quando tal passar a ser inevitável por motivos aparecimento de 

produtos e serviços baseados na nova tecnologia por empresas concorrentes. O 

exemplo clássico da tentativa de prolongar a vida de uma dada tecnologia está 

relacionado com o aparecimento nos anos 60 do transístor: Apesar do 

aparecimento de novos players japoneses com produtos inovadores (rádios 

portáteis transistorizados) a estratégia dos grandes produtores de electrónica de 

consumo americanos e europeus foi continuar a desenvolver e vender produtos 

baseados em válvulas de efeito termo-iónico tentando amortizar investimentos 

feitos quer na miniaturização dessa tecnologia quer nas fábricas de produção das 

válvulas. Por todos estes motivos, estes ciclos de vida de natureza económica 

tendem a ter um período de vida mais longo que os ciclos de vida das tecnologias. 

Ciclos mais longos que os económicos são os de natureza social. Para que 

produtos ou serviços baseados em novas tecnologias sejam integrados na vida 

corrente dos cidadãos é preciso haver plena aceitação por parte destes. Neste 

contexto, vinte ou vinte e cinco anos, período que tradicionalmente se designa por 

uma geração, é um espaço de tempo relativamente curto e estável do ponto de 
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vista social. Talvez nós, os actuais portugueses, tenhamos uma visão distorcida 

da duração destes ciclos de natureza social pelas tremendas mudanças que a 

sociedade portuguesa tem passado nos últimos quarenta anos, mudanças essas 

que, por exemplo, levaram 125 anos a realizar na sociedade sueca. 

Por outro lado, estes ciclos de natureza social associados a fenómenos de 

reacções às mudanças poderão ser ainda mais longos devido à coexistência 

temporal de gerações correspondentes a grupos etários muito diferenciados (dos 0 

aos 25 anos; dos 25 aos 50 anos; dos 50 aos 75 anos) o que poderá provocar a 

adopção deferida no tempo de inovações de natureza tecnológica. 

 

 

3. As forças em acção  
 

O cenário de partida deste estudo de prospectiva relativo ao Sector das 

Tecnologias e Sistemas de Informação poderá ser caracterizado pela existência de 

vectores de desenvolvimento tecnológico em plena actuação, nomeadamente: 

• o total desaparecimento do paradigma da electrónica analógica com o 

triunfo completo do paradigma digital; 

• a convergência dos sistemas de processamento, armazenamento e 

transmissão de sinais digitais; 

• um constante aumento das potencialidades destes sistemas 

concomitante com o seu constante embaratecimento; 

• a interligação desses mesmos sistemas através de redes distribuídas 

baseadas em soluções não complexas de que o protocolo TCP/IP é um 

exemplo; 

• o triunfo do acesso à informação através do paradigma do hipertexto 

distribuído actualmente materializado no serviço WWW da Internet; 

• a crescente popularidade dos ambientes colaborativos na Internet. 
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Para além destes vectores de desenvolvimento é preciso ter em consideração 

outros de natureza não-tecnológica tais como: 

 
o  de natureza ideológica: s

s

s

• a derrota das ideologias estatizantes como o fascismo e o comunismo; 

• o triunfo quase total do capitalismo sob a designação de economia de 

mercado ou neo-liberalismo apenas perturbado pelas visões 

alternativas dos verdes e do islamismo. 

 

o  de natureza política: 
• o declínio do estado-nação; 

• o aparecimento de grandes espaços regionais de natureza económica e 

política; 

• o dealbar da protecção dos direitos humanos fundamentais por 

entidades de natureza supranacional; 

• o aparecimento de tentativas orwellianas de controlo do cidadão com o 

pretexto da própria protecção dos cidadãos contra atentados à sua 

segurança gerados por factores de natureza interna e/ou externa. 

 

os de natureza económica: 
• a crescente desestatização dos sectores produtivos e de serviços; 

• a globalização dos mercados; 

• a cada vez maior incorporação da informação e do conhecimento nos 

produtos e nos serviços; 

• a cada vez maior importância da informação e do conhecimento como 

factor competição a nível individual, das organizações e dos países; 

 

o  de natureza social: 
• a crescente substituição do conceito de emprego pelo de trabalho; 
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• a existência de desemprego estrutural aliada a uma escassez de 

recursos especializados nas novas tecnologias; 

• o aumento das diferenças entre regiões, países, pessoas com o 

aparecimentos de novos excluídos ou marginalizados; 

• um aumento dos períodos de lazer e o aparecimentos de novas formas 

de lazer;  

 

 os de natur za organizacional:  e
• o declínio das organizações hierárquicas; 

• o triunfo das organizações em rede; 

• o aparecimento de organizações alternativas tais como as 

organizações desmaterializadas; 

 

 e os de natureza individual: 
• um grande aumento da esperança de vida humana; 

• um envelhecimento da população e um declínio dos jovens, pelo 

menos nas sociedades ocidentais; 

• um aumento do período de entrada na vida activa; 

• um aumento da cultura multisensorial (da imagem, do som e não só) 

em detrimento de uma cultura baseada apenas em textos 

• modificação da própria noção de cultura: culto não é o que sabe mas o 

que sabe onde está a informação e o conhecimento; 

• o crescente predomínio de uma cultura baseada no conhecimento para 

uma cultura das emoções. 
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4. O cenário actual 
 

Todos estes vectores estão actualmente em plena interacção levando muitos 

especialistas a considerar que estamos em plena fase inicial (de natureza linear) 

da curva de inovação corresponde a este novo ciclo tecnológico podendo 

vislumbrar-se a médio prazo a transição para a fase seguinte de crescimento 

exponencial em que estaremos imersos com certeza no ano 2020. Dito por outras 

palavras, há quem acredite que a situação actual se caracteriza pelo facto de 

julgarmos estar na posse das principais inovações tecnológicas e não só.  Assim 

sendo só restará assistir a uma consolidação dessas tendências e à sua plena 

frutificação dando origem deste modo a um contexto diferente do actual apenas 

em termos quantitativos e não qualitativos.  

Esta maneira de pensar poderá parecer demasiado ingénua mas está sempre 

associada a todo e qualquer exercício de prospectiva: não se pode prever um 

destino completamente desconhecido porque se estaria nesse caso a fazer um 

exercício de fantasia, de ficção científica. Só se pode prever o futuro iluminando-o 

apenas com a lanterna do conhecimento actual extrapolando tendências que se 

manifestam no presente. 

Ora o presente, no que se refere às Tecnologias e aos Sistemas de Informação, 

manifesta-se da seguinte forma: 

• o triunfo completo dos PC cada vez mais potentes e mais baratos; 

• o aparecimento de fortes tendências monopolistas ou hegemónicas a 

nível dos principais fornecedores de Tecnologias e Sistemas de 

Informação: 

• a quase total supremacia das arquitecturas de computação baseadas 

em componentes de um único fornecedor (Intel) com a difícil 

sobrevivência de outras arquitecturas alternativas; 
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• o quase completo domínio de um fornecedor de sistemas operativos e 

de programas de utilização pessoal em circunstâncias muito análogas 

às anteriores (Microsoft); 

• a constatação de idêntica situação no que se refere às tecnologias das 

redes de computadores (Cisco); 

• a tendência de para o aparecimento de uma situação análoga em 

outras áreas tais como as bases de dados (Oracle) ou as aplicações de 

suporte às funções organizacionais (SAP); 

• o aparecimento de fenómenos de repúdio às situações hegemónicas ou 

monopolistas tais como o aparecimento do movimento do software 

aberto de que o LINUX é o exemplo paradigmático; 

• a constatação do triunfo da filosofia de interligação de computadores 

designada por Internet baseada no protocolo TCP/IP  

• a sua crescente aceitação social dos serviços baseados na Internet 

nomeadamente o acesso à informação (serviço WWW), a utilização de 

ambientes colaborativos (sobretudo na sua forma mais rudimentar de 

correio electrónico) e outros serviços de menor penetração social 

(correio electrónico, ensino distribuído); 

• o dealbar de aplicações que têm em vista a identificação e interligação 

de produtos, aparelhos e dispositivos (a identificação de viaturas 

através da Via Verde; os electrodomésticos inteligentes; a utilização 

de dispositivos de localização geográfica em navios e táxis); 

• a explosão do mercado das comunicações não só por causa do seu 

embaratecimento resultante de processos de desestatização, de 

desregulação e da globalização mas também da crescente oferta de 

novos serviços e produtos; 

• o dealbar da convergência de plataformas tecnológicas e serviços dos 

sectores económicos dos operadores de comunicações, dos meios de 

comunicação social, da electrónica de consumo e da informática; 
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• o aparecimento de organizações desmaterializadas; 

• uma crescente falta de especialistas em Tecnologias e Sistemas de 

Informação; 

• sérias ameaças ao emprego pela introdução de Tecnologias e Sistemas 

de Informação em contextos económicos tradicionais; 

• forte criação de emprego em Tecnologias e Sistemas de Informação 

muito localizado num número muito limitado de áreas geográficas do 

planeta; 

• aumento de situações de marginalização social devido às Tecnologias 

e Sistemas de Informação (os Infoexcluídos) 

 

 

5. Três cenários para o ano 2020 
 

O cenário normal de chegada deste exercício de prospectiva, será um cenário 

resultante da actuação de  todas estes vectores de desenvolvimento apresentando 

uma situação mais consolidada em que algumas tendências incipientes 

(identificação e interligação de dispositivos; utilização de ambientes cooperativos 

sofisticados, comércio electrónico, ensino distribuído) se manifestarão com plena 

pujança. 

Mas, para além deste cenário normal, é possível equacionar outros cenários: 

um extremista de caracter essencialmente neo-darwainiano, neoliberal em que as 

tendências pesadas associadas ao crescente hegemonismo de um número muito 

limitado de empresas imporá um panorama das Tecnologias e Sistemas de 

Informação muito homogéneo (normalização por imposição de standards de facto); 

outro cenário em que visões alternativas como as encarnadas na filosofia do 

software aberto imperarão com soluções avalizadas por organismos oficiais de 

 

»«wp 1 (2000) 

10



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

normalização permitindo uma grande compatibilidade entre vários tipos de 

soluções por adopção do desenho de soluções por camadas. 
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