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HP Neverstop Laser
A impressora com Toner Tank
de alta capacidade

A PRIMEIRA
IMPRESSORA LASER
DO MUNDO COM
TONER TANK
Com Impressoras HP
Neverstop Laser, pode
imprimir mais páginas com
a qualidade ável da HP,
poupar dinheiro nas suas
impressões e recarregar
toner em segundos.
ESCOLHA A HP NEVERSTOP
I D E A L PA R A A S U A E M P R E S A

Saiba mais em www.databox.pt
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COLT TEM NOVA ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL

assim responsável pela promoção
da tecnologia como fator distintivo
do portfólio de soluções integradas
de hardware e software de gestão
automatizada da multinacional
tecnológica.

NUTANIX NOMEIA NOVO CEO

Protagonistas Keri Gilder, CEO
da Colt Technology Services,
anunciou a nomeação de Carlos
Jesus, Country Manager em
Portugal, para VP Global Service
Delivery, no contexto da nova estrutura organizacional e da estratégia da empresa. Esta nomeação
sublinha a importância crescente
da operação portuguesa e os bons
resultados alcançados pela subsidiária.

RICOH PORTUGAL TEM NOVA
DIRETORA DE SOLUÇÕES E
SERVIÇOS DIGITAIS

COMMVAULT TEM NOVO
VICE-PRESIDENTE MUNDIAL
DE CANAL

Protagonistas A Commvault
anunciou a nomeação de John
Tavares como vice-presidente
mundial de Canal e Alianças.
No seu novo cargo, John Tavares
será responsável por supervisionar o crescimento da Organização Global de Parceiros da
Commvault e fortalecer o relacionamento da empresa com o seu
Canal em todo o mundo.

CANON PORTUGAL
TEM NOVO BUSINESS
DEVELOPMENT MANAGER

Manuel Marques de Matos é
o novo Business Development
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será o responsável pela estratégia
financeira global e reporte, contabilidade geral, controlo de gestão e
relação com os investidores.

Manager para a área de
Professional Print Solutions da
Canon Portugal e irá coordenar
as ações de planeamento de
vendas de produtos de Production
Printing na área de Document
Solutions da empresa.

Protagonistas A Ricoh nomeou Anna Vázquez como nova
diretora Digital Solutions &
Services Delivery para Espanha e
Portugal. A incorporação de Anna
Vázquez no Comité de Direção reforça a área de serviços digitais, na
qual a empresa está a fazer uma
grande aposta.

PEDRO PIMENTA NOMEADO
CTO DA VISION-BOX

ARROW ELECTRONICS FECHA
ACORDO COM A BROADCOM
PARA A EUROPA
Protagonistas A Nutanix anunciou a nomeação de Rajiv
Ramaswami como novo Presidente
e CEO da empresa, cargo que
exerce de forma efetiva desde dezembro. Com a nova nomeação,
o executivo será ainda membro
efetivo do Conselho de Administração.

INFINIDAT ESCOLHE NOVO
CEO

Protagonistas A Infinidat anunciou a nomeação de Phil Bullinger
como novo CEO da empresa.
Phil Bullinger irá liderar a empresa com vista a uma nova fase
de crescimento, aprofundando a
penetração no mercado e o relacionamento com os seus clientes.

DXC TECHNOLOGY ANUNCIA
NOVO CFO
Protagonistas Pedro Pimenta é
o novo Chief Technology Officer
(CTO) da Vision-Box, ficando

Protagonistas A DXC Technology
nomeou Ken Sharp como vice-presidente executivo e CFO, reportando ao presidente e CEO da
DXC, Mike Salvino. Ken Sharp

Parcerias A Arrow Electronics
anunciou um acordo com a
Broadcom Inc. para ser o primeiro
agregador comercial para os seus
negócios Symantec Enterprise
Security em várias regiões. O
acordo inclui cobertura para
Benelux, Países DACH, França,
Península Ibérica, Itália, Países
Nórdicos, Reino Unido e Irlanda.

INGECOM FIRMA ALIANÇA
ESTRATÉGICA COM
MULTIPOINT GROUP

Parcerias A Ingecom e o MultiPoint
Group assinaram uma aliança estratégica com o objetivo de ampliar o mercado e abranger um
total de nove países e, assim, cobrir
toda a área mediterrânica sendo
a maior parte deles membros
da União Europeia - Portugal,
Espanha, Itália, Malta, Chipre,
Grécia e Roménia - além de Israel
e Emirados Árabes Unidos.

WESTCON TEM NOVO
ACORDO DE DISTRIBUIÇÃO

Parcerias A Westcon anunciou a
assinatura de um acordo internacional de distribuição com a Ordr,
o fabricante tecnológico especializado na garantia de dispositivos
conectados, incluindo IoT (Internet of Things), IoMT (Internet
of Medical Things) e OT (Tecnologia Operacional), bem como
dispositivos tradicionais de TI.

notícias

JP.DI REFORÇA PORTFÓLIO COM NOVA MARCA
A JP.DI passa a ser Parceiro de distribuição da Hama, reforçando assim o
contacto com o Canal da empresa alemã

A

Hama é a mais recente marca
a reforçar o portfólio da JP.DI,
que conta assim com mais um
estratégico fabricante de nível
mundial.
Em 2020 e a três anos de completar o centenário, a Hama, fruto da sua orientação para
o futuro, é uma empresa reconhecida mundialmente pelos seus acessórios que servem
um amplo grupo de equipamentos tecnológicos, do áudio à TV, passando por fotografia, smartphones, gaming, computadores
e IoT.
Segundo Ricardo Ferreira, Diretor Geral da
JP.DI, “a Parceria desenhada com a Hama é
para a JP.DI um momento de fortalecer a nossa
oferta e disponibilizar diferentes produtos e so-

luções de elevada qualidade aos nossos clientes.
A Hama é uma marca reconhecida mundialmente, com um vasto portfólio de produtos,

ajustados às mais variadas necessidades. Ambicionamos reforçar esse reconhecimento no
mercado nacional e alargar o leque de clientes
para os seus produtos”.
Filipe Barbosa, CEO da Hama Portugal,
disse a propósito que “esta Parceria vai ser
fundamental para alcançarmos os nossos objetivos de crescimento no mercado nacional.
A Hama quer continuar a apaixonar Portugal
pelos equipamentos de qualidade e, sendo
uma marca com mais de 18 mil produtos,
consideramos que não há melhor Parceiro do
que a JP.DI para os fazer chegar a todo o
lado”. E concluiu que “a JP.DI irá marcar
a diferença no caminho da aproximação da
Hama aos seus clientes, num mundo cada vez
mais digital”.
Com o propósito de uma maior diversificação, a JP.DI incorpora assim uma nova
marca no seu portfólio com um leque de produtos capaz de chegar a todos. Deste modo,
procura acrescentar cada vez mais valor a
todos os Parceiros que podem beneficiar
desta nova Parceria.

ATOS E OVHCLOUD UNEM
ESFORÇOS PARA CRIAR AMBIENTE
ÚNICO DE CLOUD EUROPEIA
A Atos e a OVHcloud vão criar uma solução multicloud
100% europeia que combina soluções Atos OneCloud
com OVHcloud baseadas em infraestruturas soberanas

A

Atos e a OVHcloud anunciaram a assinatura de uma
aliança estratégica para fornecer às empresas e organizações públicas capacidades e serviços de cloud confiável.
As empresas vão criar uma solução multicloud 100% europeia que combina a Atos OneCloud, um balcão único da
Atos, com soluções OVHcloud baseadas em infraestruturas soberanas.
Ao unir forças, as duas empresas terão acesso a uma rede comum de
mais de 130 centros de dados em todo o mundo para acolher ambientes
privados dedicados.
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Esta Parceria proporcionará às organizações de toda a Europa elevados
níveis de segurança ao utilizarem tecnologias em cloud. Os clientes terão
o controlo total dos seus dados e aplicações, seja em clouds públicas,
privadas ou híbridas.
A Atos oferecerá soluções de cibersegurança hospedadas pela OVHcloud,
de forma a reforçar a segurança de algumas das suas soluções estratégicas
em cloud, incluindo serviços de encriptação a pedido qualificados pela
ANSSI e gestão do anonimato; portas seguras para aceder a infraestruturas locais e remotas e aplicações com um elevado nível de controlo e
confiança; e serviços de deteção e visibilidade, reforçados por capacidades de aconselhamento que são incorporados em painéis de segurança
protegidos, fornecendo dados claros sobre indicadores de risco.
Por outro lado, as duas empresas continuam o seu caminho para a neutralidade carbónica, oferecendo plataformas e serviços sustentáveis de
ponta a ponta. A OVHcloud apoiará o compromisso da Atos de cumprir
os acordos de nível de descarbonização, fornecendo relatórios de emissões
de carbono para soluções Joint Atos e OVHcloud.

With
Great Power
Comes Great Efficiency
Porque não escolher a proteção de energia mais aprimorada para
as suas aplicações de TI Edge, enquanto poupa energia?
Com o novo UPS Vertiv™ Edge de linha interativa, não existe
melhor negócio.

y Inclui gratuitamente o sofware
de monitorização Vertiv™ Power
Assist e 2 anos de garantia*

Disponível nas versões de bastidor ou monolítico, esta unidade
compacta e altamente eficiente, tem mesmo superpoderes para
proteger as suas cargas TI e o seu orçamento.

What’s Your Edge?
Vertiv.com/WhatsYourEdge-ITChannel
*A garantia tem início com a entrega, de acordo com os termos de garantia da Vertiv. A garantia está disponível após registo da unidade.
2021 Vertiv Group Corp. Todos os direitos reservados. Vertiv™ e o logotipo Vertiv são marcas comerciais ou marcas registadas da Vertiv Group Corp.
Todos os outros nomes e logotipos referidos são nomenclaturas comerciais, marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respetivos proprietários.

notícias

SAP E MICROSOFT AMPLIAM PARCERIA
A SAP e a Microsoft anunciaram os seus planos para integrar o Microsoft
Teams no conjunto de soluções SAP, tendo, também, formalizado uma
aliança estratégica

A

SAP e a Microsoft anunciaram
os seus planos para integrar o
Microsoft Teams no conjunto
de soluções inteligentes da SAP.
As duas empresas formalizam
também uma ampliação da aliança estratégica,
já existente, para acelerar a adoção de SAP
S/4HANA no Microsoft Azure. Este passo fundamenta-se num acordo conjunto de ambas as

companhias para simplificarem e agilizarem o
caminho dos clientes para a cloud.
Com as grandes mudanças do último ano, o
trabalho tornou-se mais virtual e foi incrementada a necessidade de Microsoft Teams
para reuniões, comunicação e colaboração.
Para facilitar estas mudanças empresariais e
sociais, a SAP e a Microsoft desenvolveram
novas integrações entre o Microsoft Teams e
as soluções SAP, nomeadamente a solução SAP
S/4HANA e as ofertas de SAP SuccessFactors
e SAP Customer Experience. Isto facilitará a
inovação, aumentará a produtividade e o compromisso dos colaboradores, oferecerá uma
aprendizagem colaborativa e, ainda, apoiará
o crescimento global. A disponibilidade destas
integrações está prevista para meados de 2021.

As duas empresas também estão a expandir
a sua Parceria na cloud, anunciada em 2019,
para introduzir novas ofertas de automação
e integração na cloud para SAP S/4HANA
sobre Microsoft Azure. Em conjunto, a
Microsoft e a SAP estão a ampliar a sua capacidade de gestão para empresas inteligentes de
missão crítica sobre Azure, enquanto ajudam
os clientes a modernizar as suas aplicações
empresariais.
A recomendação de Azure para a migração
de um ERP na cloud é reflexo do feedback positivo dos clientes no que concerne à colaboração
entre as duas empresas. A SAP e a Microsoft
continuarão a simplificar a migração e a aumentar a confiança dos clientes na gestão das
suas empresas digitais na cloud.

DYNABOOK RENOVA PROGRAMA
DE PARCEIROS NO MERCADO
PORTUGUÊS
A Dynabook renovou o seu Programa de Parceiros e
pretende aumentar o seu número de distribuidores nos
próximos dois anos

A

Dynabook anunciou recentemente
a renovação do
seu Programa de
Canal para o mercado português com o objetivo de
melhorar a capacidade dos seus
distribuidores de oferecer um serviço mais personalizado e flexível,
nomeadamente na adaptação dos
clientes aos novos ambientes de
trabalho decorrentes da atual crise
sanitária.
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A Dynabook prevê aumentar o
seu número de distribuidores nos
próximos dois anos. Para isso, a
empresa incluiu no seu Programa
de Parceiros novos serviços e ferramentas, entre os quais se destaca a possibilidade de desenvolver
ofertas personalizadas por meio
de um serviço de fabricação por
encomenda. Esta opção permite
escolher as especificações do dispositivo, mesmo para um número
reduzido de unidades, garantindo

a entrega dos dispositivos em
menos de quatro semanas.
Assim, a Dynabook oferece uma
assessoria comercial personalizada
durante todo o processo de venda,
colocando à disposição dos seus
distribuidores novas ferramentas
de marketing e vendas, assim
como programas específicos de
formação e especialização.
A empresa incorporou um
Programa de oportunidades de
negócio, que põe em contacto
o distribuidor e os potenciais
clientes de mercados verticais
selecionados especificamente em

função do perfil do primeiro. Este
programa oferece ainda descontos
significativos para a aquisição
de portáteis para demonstração
ao cliente, como é o caso do
“Reward Program”.
O novo programa permite ainda
aceder facilmente, através do
Portal de Parceiros, a recursos de
marketing para que o distribuidor
disponha de informação e apresentações atualizadas sobre os
produtos e serviços para, assim,
agilizar o desenho do seu negócio
de comércio eletrónico e de outros
materiais comerciais.

análise

As tendências do Canal para 2021
Depois de um ano atípico para todas as empresas, 2021 promete ser melhor
para o Canal. Apesar de o ano começar na mesma nota com que 2020 terminou,
espera-se que o final do ano seja melhor do que o início
por Rui Damião

A verdade é que muitas empresas vão continuar
a dar a oportunidade aos seus colaboradores
para trabalharem a partir de casa – ou pelo
menos fora do escritório – mais regularmente.
Para além dos benefícios para os colaboradores,
as organizações têm de endereçar as necessidades para que o modelo seja funcional. Uma
dessas necessidades é o IT.
Mais trabalhadores remotos é sinónimo de uma
gestão de mais endpoints conectados a ligações
Wi-Fi pouco seguras, de dispositivos pessoais
que são utilizados para trabalho e um ambiente
de IT menos homogéneo.
Para melhor suportar os seus clientes, os
Parceiros devem alterar a sua mentalidade para
remote-first. Ainda que continuem a existir colaboradores e dispositivos nos escritórios tradicionais, os trabalhadores remotos devem ser
considerados a norma e não a exceção.
Esta situação obriga a criar ambientes de IT e
acessos de sistema que são completamente agnósticos a que localização ou rede é utilizada.
Ao mesmo tempo, esta mudança de paradigma
abre portas para uma outra tendência que, na
primeira vaga de confinamento, nem sempre
foi endereçada.

CIBERSEGURANÇA

A

pandemia veio alterar por completo a maneira como as empresas trabalham. No entanto,
no mundo do IT, a pandemia
não trouxe necessariamente
nenhuma grande tendência inovadora, sendo
mais uma aceleração do que já estava em andamento.
Para 2021, a expectativa é continuar a transformação digital. Os Parceiros de Canal têm
de se ajustar a uma nova realidade e em dar
aos seus clientes finais aquilo que eles precisam
e procuram, idealmente antecipando as suas
necessidades.
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Assim, o Canal deve ter em conta as tendências
para este ano que, não sendo necessariamente
recentes, trazem desafios acrescido para os
Parceiros

TRABALHO REMOTO

Não é de estranhar que o trabalho remoto
– ou teletrabalho – seja uma das tendências
que o Canal pode tirar partido em 2021.
Depois de uma migração forçada para este
modelo de trabalho, e agora com um novo
confinamento, o Canal ainda pode aproveitar uma situação que vai continuar ao
longo do ano.

A cibersegurança tem vindo a crescer em importância ao longo dos últimos anos. Com o
crescimento do trabalho remoto, essa necessidade é ainda maior. Se é verdade que o teletrabalho vai crescer, isso também significa
– ou deve, pelo menos – que o investimento em
cibersegurança vai crescer.
Para gerir ambientes de IT menos homogéneos,
as equipas de IT têm de aplicar patches de segurança e atualizações o mais depressa possível.
Todos os dispositivos devem ter as atualizações
de segurança instaladas para evitar a entrada
de potenciais cibercriminosos.
Ataques de phishing, ransomware e violações
de dados não são novidade, mas a rápida alteração do modelo de trabalho e a maior dependência por sistemas de IT e de continuidade de
negócio tornaram o cibercrime numa atividade
(ainda) mais lucrativa.
Para combater este problema, os Parceiros
devem ser proativos tanto com os seus clientes

como consigo próprios. Soluções antivírus ou
antimalware é o mínimo que qualquer empresa
pode ter, mas soluções de proteção de email,
por exemplo, podem minimizar os ataques de
phishing.
Depois, quando um ataque for bem-sucedido,
soluções de backup e de disaster recovery fornecem
outra camada de proteção que permite às organizações recuperar rapidamente os seus serviços essenciais com um downtime mínimo.
Juntar a capacidade do Parceiro de proteger os
dados e sistemas dos seus clientes aos acordos
existentes para incluir estas e muitas outras proteções como parte de um ambiente de gestão
geral ajuda todos a estarem mais protegidos.

MIGRAÇÃO PARA A CLOUD

Migrar aplicações core para a cloud não é, de
todo, um tema recente; não o era em 2020 e
não será em 2021. No entanto, o ritmo a que as

empresas têm feito a sua transformação digital
tem aberto inúmeras possibilidade para que
existam mais funcionalidades e dados em soluções baseadas na cloud.
As plataformas de gestão de cloud podem
simplificar o trabalho dos Parceiros que suportam os seus clientes. Estas soluções ajudam
os Parceiros a gerir uma nova infraestrutura, a
fazer o assessment de ferramentas cloud para que
possam proporcionar uma grande poupança
de tempo ao descobrir potenciais falhas de segurança.

O IT é cada vez mais estratégico nas organizações. As empresas nem sempre têm a capacidade ou as competências necessárias para
endereçar todos os pontos necessários de uma
infraestrutura de IT. A especialização dos
Parceiros é demais necessária. Perceber que
tendências vão ter lugar ao longo do ano é,
também, importante para esse posicionamento
dos Parceiros no mercado.

FUTURO INCERTO

RESUMO

Estas são apenas três tendências que o mercado está a assistir e que os Parceiros podem
– e devem – aproveitar. Os Parceiros proativos
podem tirar o máximo da atual situação e posicionar-se bem para uma eventual recuperação
ao focar-se, por exemplo, nestas principais áreas.

• O Canal de Parceiros deve estar preparada para endereçar novos
mercados;
• A pandemia de COVID-19 ainda dará oportunidades de negócio
aos Parceiros;
• Trabalho remoto é uma das tendências mais fortes para o Canal,
seja na venda de dispositivos e periféricos, como em soluções de
segurança.

HDDs e SSDs Gaming
Todos os seus jogos num único lugar

PARA CONSOLAS
E PCS GAMING
ARMAZENE TODOS
OS SEUS JOGOS
ILUMINAÇÃO LED RGB

Saiba mais em www.databox.pt
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Building the Future 2021:
a digitalização no pós-pandemia
No Building The Future 2021, que decorreu virtualmente entre 26 e 28 de janeiro,
destacaram-se os novos paradigmas da transformação digital resultantes do
rápido aceleramento da digitalização das empresas e indústrias nos últimos
meses
por Margarida Bento

D

evido às necessidades criadas
pelas medidas de conf inamento, a pandemia de
COVID-19 acelerou radicalmente o ritmo da transformação digital – algo que ficou evidente na
edição deste ano do Building the Future, organizado pela Microsoft, que se mostra este
ano particularmente relevante, numa altura em
que as organizações se vêm forçadas começar
ou acelerar a sua jornada de transformação
digital.

O PONTO DE VIRAGEM DOS SERVIÇOS
DIGITAIS

Ao longo do último ano, tornou-se evidente
a importância de como as interfaces através
das quais os clientes e empresas interagem
são concebidas, e o impacto que isto tem na
experiência do consumidor, tema abordado
por Peter Neufeld, Head of Digital Customer
Experience EMEIA da EY, na sua palestra
“The invisible interface”.
O responsável cita um estudo recentemente
realizado na Europa, que revelou uma adoção
acelerada dos serviços digitais no contexto pandémico – o que, alerta, não dispensa a necessidade de refinar estes serviços. Enquanto muitos
clientes estão, de facto, a descobrir as vantagens
dos serviços digitais e pretendem continuar a
utilizá-los, muitos outros apenas o estão a fazer
por necessidade, vendo ainda os canais tradicionais, com contacto pessoal, como mais convenientes.
Isto passa, refere o responsável, pela simplificação dos serviços, para que estes possam ser
usados facilmente por qualquer utilizador, seja
pela correta conceção de interfaces de self-service
intuitivas ou também por facilitar a interação
humana através de canais digitais.
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Por outro lado, reforça, necessário fazer a transição do design costumer-centric para um design
human-centric e purpose-centric, focados nas necessidades dos consumidores, não no ato transacional. Por exemplo, um serviço digital de
hipoteca, mais do que ajudar o cliente a obter
a mesma, deverá também ajudá-lo, de forma
abrangente, a tomar todas as decisões necessárias para o processo de compra de casa.
“Para isto, é necessário criar um marketplace integrado, criando redes fora do core business das
empresas e integrando diferentes setores para
criar serviços convergentes que respondam às
necessidades dos clientes de forma holística”,
conclui Neufeld.

DIGITAL TWINS

Como muitas outras tecnologias de digitalização
de processos, os digital twins estão a ganhar nova
relevância no contexto da pandemia, permitindo
visibilidade, automação e otimização dos processos numa altura em que as restrições de mobilidade tornam a gestão de ativos desafiante,

na indústria ou em data centers. Steve Brown,
Enterprise Architect na Altran, delineou os principais benefícios desta tecnologia e como está a
ajudar as empresas a mitigar riscos, aumentar
receitas e reduzir despesas.
“Indo mais além, é possível ter uma visão
quase omnisciente sobre tudo o que acontece
na organização, da visão global até ao mais
pequeno parafuso, podendo assim ter uma
visão de raio-X dentro dos ativos que de outra
forma não seria possível no mundo real e físico”, refere Brown. “Permite também a ter
uma visão global do ciclo de vida; não estamos
apenas a olhar para uma representação estática
no tempo.” Isto, por seu lado, permite prever
a performance dos ativos no futuro com base
nos padrões estabelecidos para, por exemplo,
obter resultados de alterações à infraestrutura
e determinar o melhor curso a seguir.
A Gartner, explica o responsável, divide os
casos de uso de digital twins em dois patamares:
o primeiro, com melhorias operacionais na
ordem dos 10-50%, engloba projetos nos quais
digital twins são usados para ganhar visibilidade
sobre os sistemas, permitindo assim usar os
dados para prever falhas e determinar a longevidade dos equipamentos, bem como criar
planos de manutenção preditiva – o que de si
traz benefícios, mas pode ser conseguido sem
esta tecnologia, através de analítica avançada.
No segundo patamar, por outro lado, os digital
twins são usados para coreografar processos automáticos para aumentar a eficiência dos processos. “É aqui que os digital twins se destacam
– não há nenhuma outra ferramenta que possa
fazer isto de forma tão eficiente. E é aqui que
começamos a ver melhorias operacionais na
ordem dos 1.000%”.
RESUMO
• A pandemia trouxe consigo um rápido crescimento da digitalização da economia;
• Para manter o crescimento na adoção de serviços digitais depois
da pandemia, é necessário simplificar os processos e criar experiências human-centric;
• Os digital twins estão a ajudar as empresas a mitigar riscos,
aumentar receitas e reduzir despesas num período de mobilidade
reduzida e incerteza económica.

análise

Plataforma SaaS da Commvault fica
disponível em Portugal
O Metallic é a nova plataforma SaaS
para proteção de dados da Commvault
e conta com novas funcionalidades e
produtos dentro da sua oferta
por TIRAR

A

Commvault anunciou que
as soluções de Backup-as-a-Service (BaaS) Metallic passaram a estar disponíveis em
Portugal e Espanha. Além disso,
a empresa anunciou a introdução de novas
funcionalidades na sua plataforma de BaaS –
Metallic.
Desenhado para organizações como uma solução verdadeiramente nascida na cloud, o
Metallic usa o Microsoft Azure e a plataforma
de proteção de dados da Commvault para
oferecer soluções de backup como serviço, de
painel único, em ambientes SaaS locais, clouds
públicas nativas e workloads híbridas.
A oferta enterprise do Metallic inclui Metallic
Office 365 Backup & Recovery, Metallic
Endpoint Backup & Recovery, Metallic Core
Backup & Recovery e Metallic VM and
Kubernetes Backup. Adicionalmente, a plataforma oferece uma proteção de aplicações SaaS
otimizada com Metallic Salesforce Backup, otimização da recuperação do Microsoft Teams,
inclusão de Oracle e Active Directory no
Metallic Database Backup e a expansão das
suas capacidades de cloud híbrida com a adição
do HyperScale X como um dispositivo totalmente integrado para Metallic.

FAMÍLIA METALLIC

Metallic Office 365 Backup & Recovery
para SharePoint, Exchange, OneDrive e
Teams, oferece uma proteção de dados fácil de
usar, configurar e gerir. Não só realiza backup
do email, como protege o trabalho da organização em Office 365 para salvaguardá-lo de
possíveis eliminações, corrupções ou ataques
de malware. Quanto à proteção do Teams, a
solução tira partido de todas as capacidades

existentes do Microsoft Teams para incluir o
restauro in situ das conversações e de outros
dados. Isto permite aos administradores recuperar de forma granular os dados armazenados
no Teams, os canais e as conversações, com
maior velocidade e precisão, mantendo as estruturas e a configuração existentes.
Metallic Endpoint Backup & Recovery:
proporciona backup flexível para endpoints,
com restauro granular, armazenamento ilimitado e escalável. Os backups são silenciosos,
pelo que não interrompem a experiência do
utilizador final. A solução deteta anomalias,
é capaz de pesquisar ao nível dos itens e inclui
opções de recuperação através do sistema operativo. Evita o uso indevido a partir de qualquer lugar com geolocalização e eliminação
remota de dados.
Metallic File & Object Backup: o crescimento dos dados pode parecer ilimitado, mas
os orçamentos não. É por isso que o Metallic
File & Object Backup oferece proteção com
custos otimizados para dados não estruturados,
incluindo Azure Blob, Azure Files, Windows
File Systems e Linux File systems.
Metallic VM & Kubernetes Backup: Esta
é uma solução BaaS nativa da cloud para ambientes híbridos, suportando dados de containers
e VM. Oferece backup completo, recuperação e
proteção para todos os dados, da cloud às instalações locais. Azure VM, Kubernetes, Hyper-V,

VMware e muito mais num único produto.
Metallic Salesforce Backup: proporciona
aos clientes uma proteção de dados SaaS enterprise escalável para as aplicações da Salesforce
na cloud. Oferece uma proteção simples para os
valiosos dados da Salesforce com retenção ilimitada, armazenamento ilimitado e controlos
de segurança reforçados, o que ajuda a cumprir
as apertadas normativas legais, os requisitos de
recuperação e os acordos de nível de serviço.
Metallic Database Backup: o suporte para
Oracle Database e o backup do Microsoft
Active Directory está agora disponível como
parte do Metallic Database Backup, proporcionando proteção de bases de dados BaaS
para o mundo híbrido dos clientes. O Metallic
Database Backup oferece aos administradores
visibilidade e proteção de bases de dados para
SAP HANA, Oracle, Microsoft SQL e Active
Directory on-premises, na cloud e em Azure.
HyperScale X for Metallic dá aos clientes a
possibilidade de escolher um dispositivo totalmente integrado de um único fornecedor para
a gestão do armazenamento local e do backup
de dados em modo SaaS.

RESUMO
• A nova solução da Commvault passou a estar disponível na
península Ibérica;
• O Metallic é uma solução de Backup-as-a-Service.
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MIGUEL SALDANHA PPS CHANNEL DIRECTOR DA HP PORTUGAL

“O QUE ME TIRA O SONO É SABER
COMO É QUE PODEMOS AJUDAR
O CANAL A ULTRAPASSAR ESTA
SITUAÇÃO”

E

ste mês, o IT Channel dá a palavra
a Miguel Saldanha, PPS Channel
Director da HP Portugal, que
abordou os temas da pandemia e
de como os Parceiros se tiveram
que adaptar a novas realidades, assim como o
novo Programa de Canal Amplify.
Como é que correu o ano de 2020 para
a HP?
Tivemos um boom tremendo na área de computing face à situação de COVID-19. O mercado
cresceu cerca de 9,3% na área de commercial
e cerca de7,8% em consumo. Não acompanhámos o crescimento do mercado, principalmente face à situação toda de falta de supply que
surgiu. Todavia, mantivemos as quotas de mercado, a liderança. Acabámos o ano fiscal com
uma quota de mercado de 35% no mercado
profissional, mantivemos a liderança, e 17%
no segmento doméstico e, também de acordo
com os dados da Gfk, mantivemos uma quota
de mercado de 25% que nos deu a liderança nos
últimos 12 meses.
Do ponto de vista de computing, houve uma
grande, grande procura, mas muita falta de supply que se sentiu a nível mundial em todas as
áreas, principalmente na área dos componentes,
dos processadores e dos displays, foi aquele que
mais sofreu. Estou perfeitamente convencido que
se não tivéssemos tido esses constrangimentos
claramente que tínhamos conseguido ter resultados consideravelmente melhores.
A parte de impressão doméstica teve um crescimento enorme na ordem dos 11,5%; as pessoas a saírem dos escritórios e a irem trabalhar
remotamente para casa, a estudar em casa e a
precisarem de adquirir impressoras. Esgotaram-se os produtos nas prateleiras e mais houvesse e mais se venderia. O inverso da medalha
foi a impressão profissional. Os escritórios
ficaram vazios, fecharam. De uma maneira
geral, foi aí que se notou uma contração e se
continua a sentir.
Entre a subida dos computadores e a
descida do printing, quais foram os resultados da HP?
Conseguimos ter um crescimento em comparação com 2019 na ordem dos dois dígitos. Já
fechámos o nosso Q1 [final de janeiro] e há
uma quantidade de projetos tremenda.

Estou convencido que no mercado das tecnologias de informação vamos continuar a assistir a
dinâmicas muito positivas. Estamos envolvidos
em muitos projetos de transformação de parques tecnológicos. Acho que todo o mercado
apanhou um susto e não querem voltar a ser
apanhados desprevenidos.
Como é que os Parceiros HP se adaptaram à pandemia?
Tenho muito poucas incidências de situações
complicadas em que a falta de supply da HP
tenha vindo a trazer transtornos. Trouxe transtornos do ponto de vista de justificação, de explicar ao cliente o porquê dos atrasos, mas não
anulou negócios. Conseguimos, efetivamente,
satisfazer todas as necessidades.
Tivemos uma atitude muito proativa com o
nosso Canal de Parceiros. Logo de imediato começámos a desenhar um conjunto de iniciativas
para o nosso Canal. Foram anunciadas, ainda
no fim de março ou no início de abril [de 2020],
iniciativas para contribuir, para garantir a continuidade dos negócios dos nossos Parceiros.
Iniciativas financeiras de lhes conseguirmos
melhorar o cash flow das suas contas.
Para aqueles Parceiros com que nos relacionámos diretamente, como é o caso dos distribuidores, aumentámos os prazos de pagamento.
Em contrapartida, com os nossos Parceiros revendedores, acelerámos e antecipámos o pagamento de toda a compensação que têm e fundos
de marketing, sempre numa perspetiva de gerar
cash flow para que pudessem estar preparados e
garantir o seu negócio.
Por outro lado, fizemos uma outra medida
onde flexibilizámos a relação e o reporting com o
Canal. Suspendemos o atingimento dos targets;
pagámos compensações aos nossos Parceiros a
partir do primeiro euro de negócio, não ficando
sujeito aos targets. Acho que estas medidas ajudaram o Canal a perceber que estávamos com
eles e que estávamos a ajudá-los a ultrapassar
esta situação.
Fizemos ações de formações com os Parceiros
para passarmos experiências, informação que
íamos tendo; eram ações diárias e íamos tendo
mais de mil presenças. Tivemos sempre como
objetivo uma proximidade muito, muito grande
com o Canal. Essa, creio, foi a grande medida
que a HP tomou, especificamente em Portugal.
Falávamos em resultados e quotas de mercado.
A minha preocupação não está nas quotas de
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mercado; há muitas variáveis que mudam isso.
Naquele momento, e ainda hoje, o que me tira o
sono é saber como é que podemos ajudar o Canal
e ajudar os Parceiros a ultrapassar esta situação
e, de alguma forma, sairmos todos sãos e salvos
desta crise. Mais ainda, e quando penso nos Parceiros mais pequenos, que de uma maneira geral
têm menos músculo financeiro e podem ter mais
dificuldade. Isso é que me preocupa, não é tanto
as quotas de mercado; é como é que podemos
ajudar os nossos Parceiros a sair desta situação.
Independentemente dos programas de
compra do Governo para o ensino à distância, é possível os Parceiros da HP na
área da educação montarem programas
que visam as escolas particulares ou outros formatos que facilitem a disponibilização de poder de computação aos
alunos?
Retirando o tema da educação pública – porque
é um outro processo –, claramente que sim.
Temos vindo a trabalhar bastante com escolas
privadas e internacionais.
Há um modelo que não será só adaptável às
escolas, que considero ser uma grande oportunidade para o nosso Canal e que faz parte da
estratégia da HP que é o modelo, ou conceito,
de Device-as-a-Service [DaaS]. Acredito que se
encaixa muito bem nas escolas.
Creio este modelo foi, no passado, mal-entendido por parte dos clientes ou houve uma má
tentativa de implementação. Os clientes pensavam que o modelo de Device-as-a-Service representava que tinham uma necessidade de 20
portáteis durante um projeto de um mês, então
solicitavam a instalação de 20 equipamentos e
daqui a um mês devolviam e está ótimo. Não é
isso que acontece. Esse é um modelo ingerível,
é um modelo que não é aplicável.
Por outro lado, e de uma forma muito semelhante ao modelo de impressão contratual que
é um modelo muito mais maduro, o Device-as-a-Service é um modelo de contrato durante
um período de dois ou três anos que facilita
os clientes e que tem um conjunto de variáveis por trás que pode ser de grande vantagem
para as escolas. Não só a questão financeira,
o facto de não ser um imobilizado e de não
ter esse peso dentro da organização e ser um
custo operacional – o que para as escolas tem
um peso significativo – como toda a camada de
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serviços que pode ser indexada a um modelo
destes; soluções financeiras, colaborativas, de
cibersegurança.
Todas estas soluções são camadas de serviço
que podem ser colocadas numa solução contratual de Device-as-a-Service e que os Parceiros
podem fornecer. Nunca esquecendo a parte dos
serviços técnicos que é, evidentemente, mais
uma camada que pode ser adicionada a estas
soluções contratuais.
Temos vindo a fazer muita sensibilização. Há
um grande caminho a percorrer, também. No
nosso Programa de Canal Amplify, que lançámos no dia 1 de novembro [de 2020], uma
das especializações que estamos a focar é o
Device-as-a-Service. Estamos a consciencializar o nosso Canal de Parceiros para que se
formem e certifiquem nesta área porque consideramos que é de enorme vantagem.
Independentemente dos serviços adicionais e pensando nas microempresas,
entre ter um contrato DaaS ou fazer a
compra direta num revendedor HP, num
ciclo de três anos, o que é que é mais
compensador em termos financeiros?
Há dois fatores que não podemos misturar. Nas
pequenas empresas há muito o hábito de adquirir o equipamento no retalho. Na sua grande
maioria – não direi sempre, mas na maioria –
não está a comprar os equipamentos adequados
para a sua empresa; os produtos de consumo

são desenhados e desenvolvidos visando determinadas necessidades. Se estivermos a falar
exatamente do mesmo tipo de equipamentos
na área empresarial adequado às soluções, estou
convencido que [o DaaS] traz vantagens.
Depois temos as soluções financeiras. Estamos
a preparar e a falar com os nossos Parceiros
financeiros para criar soluções vantajosas. Sabemos que existe uma diferença grande, mas é
um pouco como a impressão contratual. A impressão contratual começou pelas grandes empresas e atualmente, entretanto, as médias empresas foram começando a aperceber-se disso
e as empresas mais pequenas também. Temos
Parceiros focados em soluções contratuais de
impressão para pequenas empresas.
Acha mais fácil converter os MPS – que a
especialidade é impressão, mas a forma
de venda é por serviço – num Parceiro
de Device-as-a-Service ou um Parceiro
mais habituado a computing?
Os Parceiros que fazem parte do meu universo
de Canal que estão mais bem preparados para
arrancar de imediato com soluções de Device-as-a-Service são os MPS. Já estou a falar
e a sensibilizar os meus Parceiros de MPS e a
dizer que têm o conhecimento, que conhecem
o mercado e o modelo – que é rigorosamente
igual – e que têm uma vantagem: oferecer aos
seus clientes onde já têm contratos de impressão
um complemento adicional que é o computing.

A HP anunciou o ano passado o Amplify, o novo Programa de Parceiros.
Quais são as principais novidades deste
Programa?
Os Programas de Canal que tínhamos eram
muito estáveis e maduros. Cada Programa de
Canal tem uma duração aproximada de dez
anos e, de alguma forma, acabaram por ser amplamente copiados pelos nossos concorrentes.
Tivemos o Partner One que foi lançado em
2010 e durou dez anos até chegarmos ao
Amplify, em 2020. O que sentimos foi o que o
Programa anterior era um Programa que, com
os dez anos que tinha, primeiro, não era unificado. Depois, por outro lado, pelos dez anos
de existência era, sim, maduro, mas cada país
foi adaptando [o Programa] às suas necessidades. Arrisco-me quase a dizer que no fim do
Programa Partner One já tínhamos uma manta
de retalhos.
Há estudos que mencionam que os hábitos de
compra mudaram; mais de 90% dos compradores fazem pesquisas online, por exemplo. 70%
das empresas estão a passar por transformações
digitais muito mais aceleradas agora. Não nos
podemos esquecer dos compradores modernos
onde 90% dos novos compradores preferem
comprar online. No B2B, para 94% dos compradores, se aquilo que for apresentado for uma
experiência simples, preferem fazê-lo online.
O Amplify vem reagir a esta mudança. Costumamos dizer que o Amplify é o Programa de
Canal do século XXI; é mais adaptado, com
uma consistência a nível global, único. Neste
momento, o retalho ainda não entrou, mas vai
entrar numa segunda onda.

Fotografias: Rui Santos Jorge

Por outro lado, dentro do universo dos nossos
Parceiros MPS, temos dois perfis de Parceiros:
o que vem da cópia e o que vem do IT. Com
a experiência que têm já o fazem muito bem,
mas tivemos alguma dificuldade em converter
um Parceiro de IT num Parceiro de MPS. Na
maioria dos revendedores de IT têm dificuldades em entrar em contratos de MPS.
Estou convencido – e espero – que, com o desenvolvimento do Device-as-a-Service, esta
franja de revendedores e Parceiros consigam
perceber que é uma oportunidade de negócio
e que, se no passado, tinham dificuldade em
avançar por sistemas contratuais de MPS,
agora, no computing, vão ter de dar esse passo.

Depois, temos a questão base de em que é que
consiste o Programa. Consiste em três pilares
muito básicos. Enquanto no Partner One o
que era muito valorizado pela HP era o desempenho, atingir os targets e o pagamento da
compensação, evidentemente que os targets
continuam a ser um dos principais pilares do
Amplify, mas já não têm o mesmo peso.
Introduzimos outros dois pilares fundamentais.
Um são os recursos e capacidades, ou seja, as
valências que podemos transmitir aos nossos
Parceiros e que podem adquirir para conseguir chegar ao mercado, como certificações e
especializações.
Depois, a parte da colaboração, do conhecimento. Muito se fala em big data e é fundamental conhecer o mercado e o Canal. Esta
partilha de informação vai fazer com que
todos, em conjunto, consigamos conhecer melhor os clientes, antecipar as suas necessidades,
para no final obter uma melhor experiência de
compra.
Olhando para 2021, quais são as suas
perspetivas, tanto para a atividade da
HP Portugal, como para a atividade dos
seus Parceiros?
Na parte de computing, temos projetos em cima
da mesa, vamos continuar a fazê-los. Vai continuar a haver uma procura muito grande na
perspetiva de computing. No retalho, estamos a
implementar vários programas para propor-

cionar melhores experiências aos clientes, principalmente na área de printing. Não os menciono
agora porque ainda não foram lançados, mas
muito rapidamente vão ser lançados e vão ser
programas revolucionários do ponto de vista de
experiência do cliente de impressão doméstica.
Anseio que depois se possam migrar [esses programas] para a parte empresarial.
O grande desafio será na impressão contratual.
Este é um foco imenso nosso, do ponto de vista
de proximidade com os nossos Parceiros MPS,
a conquista de alguns novos Parceiros. Não
tenho como estratégia ter um grande Canal
de Parceiros MPS; o mercado é pequeno, os
concorrentes são muitos e não quero ter um
universo muito grande, de maneira nenhuma.
Uma das grandes estratégias da HP é ter uma
grande proximidade com os Parceiros e ter um
sistema de compensação que seja valorizada
em função do compromisso, ou seja, o compromisso da HP com o Parceiro é tão grande
quanto o compromisso do Parceiro com a HP.
É fundamental estarmos alinhados e aproveitarmos todas as oportunidades de negócio
porque a incerteza é muito grande.
Vai brilhar mais o sol ao Parceiro HP
que trabalhe o middle market e as
grandes contas do que ao Parceiro que
trabalha microempresas. É verdade?
Sim, é verdade.
por Jorge Bento e Rui Damião
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A CRESCENTE IMPORTÂNCIA
DA CIBERSEGURANÇA PARA AS
ORGANIZAÇÕES

Com a transformação digital a acelerar, as organizações devem apostar na
cibersegurança, mas, por vezes, o investimento nem sempre é bem visto por quem
decide. Aruba, Cisco, Fortinet, HP, IBM, Ingecom, Kaspersky, Microsoft, Palo Alto,
V-Valley, WatchGuard e WhiteHat dão a sua opinião sobre o mercado nacional de
cibersegurança
por Rui Damião

Com o apoio de:
Aruba | Cisco | Fortinet | HP | IBM | Ingecom
Kaspersky | Microsoft | Palo Alto | V-Valley | WatchGuard | WhiteHat
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Mais de 200 leitores inscreveram-se para assistir à mesa redonda realizada pelo IT Channel em formato de videoconferência que contou com a participação de
doze empresas das mais relevantes neste mercado: Aruba, Cisco, Fortinet, HP, IBM, Ingecom, Kaspersky, Microsoft, Palo Alto, V-Valley, WatchGuard e WhiteHat

A

cibersegurança sempre foi importante, mas, depois de os colaboradores começarem a trabalhar a partir de casa, passou a ter
outra relevância para as organizações. Num cenário pós-pandémico, é, agora,
claro que o workplace será, sempre que possível,
híbrido e móvel.
Depois de uma primeira fase onde a ordem foi
trabalhar a partir de casa, onde nem sempre
os planos de segurança foram cumpridos, a
segunda fase de investimento durante e após
a pandemia passa obrigatoriamente pela segurança, de dar acesso remoto seguro aos colaboradores, de formar os trabalhadores nas
melhores práticas de ciberhigiene e, também,
ter a certeza de que a infraestrutura de IT está
o mais segura possível.
A responsabilidade de manter as redes seguras, garantir que os sistemas permanecem
resilientes contra violações e tomar várias
medidas para proteger os dados e a sua integridade de ameaças cibernéticas, é cada vez
mais importante, uma vez que os cibercriminosos estão mais ousados nas suas tentativas de invadir os sistemas. Além do mais, a
recente pandemia abriu possíveis pontos de
brecha que, antes, poderiam não existir na
organização.

INVESTIMENTO DURANTE A PANDEMIA

Com os colaboradores a trabalhar a partir de
casa, o perímetro de ataque aumentou. Nem
todas as organizações estavam preparadas para
a realidade e, numa primeira fase, a escolha de
investimento não passou necessariamente pela
segurança.
Rui Barata Ribeiro, Security Sales Leader da
IBM, indica que “não tem absolutamente claro
que a cibersegurança tenha sido descurada
numa primeira fase” da pandemia. “Se formos
ver a proporcionalidade de gastos em IT durante 2020, a área de cibersegurança assistiu a
um aumento do investimento. O que acho que
aconteceu, é que a área da segurança da informação foi uma área claramente negligenciada
durante 2020 e tenho a perceção que alguns dos
incidentes que aconteceram durante 2020 têm
a ver com alguma negligência da segurança
da informação e algum enfoque na segurança
das infraestruturas”, explica. Neste sentido, as
organizações colocaram os colaboradores a
trabalhar a partir de casa, aumentaram o perímetro, assumiram os riscos e preocuparam-se
em proteger esse perímetro. No entanto, este
perímetro “tem vindo a desaparecer” ao longo
dos últimos anos, o que tem alterado aquilo que
era definido como perímetro de segurança; este
ponto foi agravado pela pandemia.

Luís Ramos, Cybersecurity Specialist da Cisco,
refere que “o ano passado foi muito desafiante
que obrigou muitas empresas não só a reinventarem-se, mas também a dar um grande salto
tecnológico que, provavelmente, já não davam
há alguns anos”. Assim, esclarece, “os investimentos tiveram de ser ponderados; numa primeira fase verificámos um foco muito grande
não só em garantir que as infraestruturas que
suportam o trabalho remoto conseguiam suportar toda a força de trabalho porque muitas
das organizações não estavam preparadas
para haver este shift de repente. Houve muitos
clientes que tiveram num curto período montar
infraestruturas completamente novas”, tendo,
por isso, o foco dos gastos sido a salvaguarda
dos trabalhos remotos e em ferramentas de
colaboração. “O investimento [em cibersegurança] não foi totalmente excluído, mas inicialmente foi mais ponderado e focado para
garantir níveis de segurança mínimos no acesso
remoto à organização”, indica, acrescentando,
também, que a partir do segundo semestre de
2020 houve uma alteração desse investimento.
Manuel Dias, National Technology Officer da
Microsoft, afirma que, “numa primeira fase,
tivemos de construir as fundações para o trabalho remoto e a componente da videoconferência e a produtividade foram os primeiros
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Pedro Martínez, Business Development Manager for South
EMEA, Aruba

pontos a resolver. A seguir veio a segurança.
Desde março, assistimos a um aumento enorme
de ciberataques. Até à data, mostra-nos que
existiu uma alteração no padrão de ataques que
se alterou do ransomware para o phishing, para
o roubo de identidade; isto significa que a força
de trabalho remota não tinha, muitas vezes,
os mecanismos necessários” para se proteger,
como multi-factor authentication. Manuel Dias resume que, de facto, numa primeira fase houve
a preocupação de resolver o tema do trabalho
remoto “e depois sim, houve um foco maior na
área da cibersegurança, na proteção”. O representante da Microsoft refere, ainda, que o ponto
fundamental é que o perímetro mudou bastante

“OS PARCEIROS TÊM DE DAR
O SALTO PARA OS MSSP,
CONVERTER O SEU NEGÓCIO
CAPEX EM OPEX”
Carlos Vieira, Country Manager, WatchGuard

e mesmo que as grandes empresas estivessem
preparadas em mecanismos de segurança para
o trabalho remoto, muitas outras não estavam.
Paulo Pinto, Business Developer Manager da
Fortinet, diz que “para além da rapidez com
que foi abordada a fase inicial” do confinamento, “desde o início deste ano que já se nota
uma tentativa de uma abordagem mais estratégica que se foca no médio-longo prazo. Se
no início [do confinamento] as soluções foram
pensadas de forma abrangente, abordando o
tema para se manterem a trabalhar com segurança, neste momento as empresas já estão a
tentar inclui soluções, contemplando de forma
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mais sistematizada a segurança dos postos de
trabalho, dos acessos dos serviços à cloud e a
impor alguns requisitos que, na fase inicial, relaxaram para poderem ter a funcionalidade,
foram relaxados alguns mecanismos de controlo dos postos de trabalho e de controlo centralizado”.
Miguel Souto, Partner Business Manager da
HP, menciona que “houve um investimento
– os números assim o dizem –, mas é preciso
analisarmos o que é que esse investimento nos
diz; diz-nos que foi feita numa ótica muito mais
tática do que estratégica onde se foram colmatando problemas que vieram a acontecer. Com
o correr do ano, notámos alguma evolução do
ponto de vista de segurança, mas a maior parte

Luís Ramos, Cibersecurity Specialist, Cisco

dos investimentos foram efetuados naquilo que
são as grandes empresas que são uma pequena
parte do tecido empresarial em Portugal. A
maior parte das nossas empresas debatem-se
com problemas de sobrevivência grandes e a cibersegurança não fez – e atrevo-me a dizer que
não fará – parte das suas prioridades”. É preciso não esquecer, também, que nunca houve
tantos dispositivos ligados como hoje e que o
endpoint não deixa de ser uma possível porta
de entrada para ataques bem-sucedidos contra
uma organização.

TRABALHO REMOTO

Apesar do crescimento contínuo do investimento em cibersegurança ao longo dos últimos anos, o número de violações de dados e
registos comprometidos, assim como ataques
de ransomware, atingiu o nível mais alto no
ano passado. No entanto, é preciso perceber se
este crescimento se deveu ao trabalho remoto

“A CIBERSEGURANÇA É
UM PROCESSO CONTÍNUO
DE ATUALIZAÇÃO E
MELHORAMENTO, ONDE
EXISTE UMA RELAÇÃO QUE
SE ESTABELECE ENTRE O
PARCEIRO E O CLIENTE”
Diogo Pereira, Cybersecurity Business Development
Manager, Ingecom

apenas, ou se às deficiências na segurança das
infraestruturas que já existiam no período pré-pandémico.
Pedro Martínez, Business Development Manager for South EMEA da Aruba, afirma
que “há uma mistura”. “Antes da pandemia,
a maioria das empresas trabalhava em instalações físicas, estavam por trás do perímetro
e estavam de alguma forma protegidos destes
elementos externos. A partir do momento que
as pessoas começam a ir para casa, a maioria
começa a utilizar, por exemplo, um cliente de
VPN. Com um VPN, o foco é proteger a comunicação entre o endpoint e as aplicações corporativas; isso é bom. Mas o que se perdeu é
que não há mais firewalls de perímetro, por
exemplo, e estas barreiras de segurança que
devem proteger a infraestrutura empresarial
deixam de estar presentes. Em alguns casos, é
possível encontrar empresas que deram algum
tipo de software de proteção ao dispositivo, mas
muitas outras empresas não, apenas colocam
o foco em assegurar a conectividade entre o
endpoint e as aplicações”, especifica.
José Manta, Major Account Manager –
Portugal da Palo Alto, refere que “o trabalho
remoto acelerou – e muito – e colocou a nu
as vulnerabilidades que as empresas tinham
nas suas infraestruturas, mas não há dúvidas
de que o trabalho remoto expôs mais os utilizadores finais; ao preocuparem-se com a conectividade numa primeira fase, as empresas
descuraram os utilizadores. A maior parte dos
ataques mais complexos e sofisticados entraram
pelo utilizador final que estava conectado remotamente. Depois, as empresas tinham uma
estratégia definida a médio-longo prazo para
ir para a cloud e a pandemia acelerou essa ida
para a cloud, mas a componente de segurança
não acompanhou de forma tão direta como

deveria ter sido e surgiram algumas vulnerabilidades que ficaram a descoberto. Por fim, ao
estarmos em casa, temos um conjunto de dispositivos que se conectam à rede da empresa que
não são dispositivos empresariais, o que acaba
por ser uma nova porta de entrada para as suas
infraestruturas”.
Ricardo Pinto, Enterprise Security Division
Manager da V-Valley, explica que, em alguns
casos, “a jornada para a cloud não passava de
um chavão; as estratégias não tinham passado
do papel. Aquilo que vimos foi a pandemia
a obrigar-nos a, de forma urgente, fazer uma
alteração na forma como trabalhamos. Se
antes tínhamos alguns colaboradores que trabalhavam remotamente e tinham acesso a três
ou quatro aplicações, tivemos de desfazer o tal
perímetro, passámos a ter milhares de perímetros – porque cada colaborador passou a ter
o seu próprio perímetro para proteger – e a
disponibilizar tudo de forma aberta para que
as pessoas pudessem trabalhar a partir de casa

“É IMPORTANTE
PROTEGER O ENDPOINT
COM FERRAMENTAS QUE
GARANTAM VISIBILIDADE E
A ANÁLISE DE TELEMETRIA
QUE PERMITEM SABER O QUE
SE PASSA NA REDE”
Élio Oliveira, Territory Channel Manager & SMB,
Kaspersky

atores maliciosos vieram a mudar, também.
Naquilo que diz respeito ao ransomware, verificámos um big game hunting, ou seja, que se
passaram a focar-se em empresas de maior dimensão e em pessoas estratégicas dentro das
organizações para aumentar a probabilidade
de o pagamento ser efetuado. Simutaneamente,
também vimos uma segunda técnica que é o
double extorsion, ou seja, onde se infetam as organizações, mas também falam com a própria
vítima e dizem que ou o pagamento é feito, ou
a informação é vendida ou leiloada esta informação que é importante para o individuo ou
para a organização”.

EVOLUÇÃO DAS CIBERAMEAÇAS

Paulo Pinto, Business Developer Manager, Fortinet

da mesma forma que trabalhavam dentro da
empresa onde estavam. Obviamente que a primeira preocupação foram os acessos, mas depois percebeu-se que não estavam preparados e
que os passos que se tinham dado para a cloud
eram suficientes para dar resposta a este novo
paradigma”.
Luís Ramos afirma que “houve um aumento
não só no número de ataques, mas também das
técnicas que foram utilizadas pelos atores maliciosos. A título de exemplo, verificámos, entre
março e meio de abril, um aumento de 30% de
domínios maliciosos o que sugere que estavam
a ser novas infraestruturas para lançar ataques.
As táticas e os procedimentos utilizados por

Ao longo dos anos, as ameaças foram evoluindo.
As empresas e os utilizadores já não têm de se
preocupar com o ‘simples’ vírus informático,
mas sim com uma miríade de ciberameaças
cada vez mais complexas.
Carlos Vieira, Country Manager da
WatchGuard, refere que “as ameaças vão continuar a evoluir. O phishing vai continuar a
ser mais inteligente. Vamos ter de utilizar ferramentas que permitem inspecionar o tráfego

Miguel Souto, Partner Business Manager, HP

de tudo, até porque mais de 80% do tráfego
que geramos é HTTPS e temos de ter soluções
que consigam fazer essa inspeção porque há
imenso malware que nos chega em HTTPS.
O roubo de credenciais vai ser a tónica; assistimos a imensas cadeias de hotéis, empresas de
videoconferência e continuamos a ver novas
empresas que sofrem roubo de credenciais que
depois estão à venda na dark web. Assim, a
implementação de multi-factor authentication tem
visto um crescimento de 200%. Os ataques persistentes vão continuar a existir, principalmente
nas grandes empresas. Também o ransomware
vai continuar a aumentar; se calhar vamos
deixar de ter ransomware a resgatar equipamentos para fazer reclamar dinheiro – embora
seja uma tendência -, mas estamos a ver muito
o crescimento de cryptomining”.

“AS PLATAFORMAS
UNIFICADAS, QUE ENGLOBAM
UM CONJUNTO DE SERVIÇOS
QUE SE PODEM FORNECER
AOS CLIENTES DEVE SER UM
FOCO DOS PARCEIROS”
José Manta, Major Account Manager - Portugal,
Palo Alto

Nuno Mendes, CEO da WhiteHat, diz que “é
conhecido da cibersegurança que o elemento
humano é um dos pontos fracos e, atendendo
ao nível de sofisticação dos ataques que têm
ocorrido no último ano, ainda mais importância tem o conhecimento que as empresas
deveriam dar aos seus colaboradores. É um
facto que a movimentação que tem havido
para a cloud para facilitar o trabalho remoto,
a incidência de ataques por phishing e spear
phishing aumentou. Há ataques muito mais
direcionados a grandes empresas. Em Portugal,
temos uma realidade um bocadinho diferente,
uma vez que os números de grandes organizações se contam pelos dedos das mãos, e a
nossa realidade é bastante diferente, uma vez
que estamos dominados por micro, pequenas e
algumas médias empresas. A tecnologia existe,
mas, no entanto, continua a ser necessário criar
uma perceção para o ciber-risco e essa é a mensagem mais difícil de passar para as empresas e
para os colaboradores”.
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Rui Ribeiro, Security Sales Leader, IBM

Élio Oliveira, Territory Channel Manager &
SMB da Kaspersky, afirma que “há um incremento muito grande daquilo que foram os ataques em 2020. No entanto, aquilo que faz sentido reter é que não há perímetro, mas também
que cada vez mais é preciso ferramentas que
protejam o endpoint. É preciso ter algo que me
consiga proteger de forma muito concreta
aquilo que é o nosso endpoint porque é aí que
vamos estar a trabalhar, é aí que vai estar a
minha informação, que vou fazer o intercâmbio
da informação, seja com os sistemas da empresa
ou que estão na cloud. O que necessitamos claramente é o apoio de todas as pessoas e de todos
os fabricantes porque o endpoint é fundamental e
tem de ser muito bom para responder automaticamente a incidentes”. Simultaneamente, diz,
“é fundamental que os colaboradores tenham
awareness dos perigos daquilo que é a cibersegurança. É preciso falar com as empresas e
explicar que os colaboradores devem ter noção
e conhecimento dos perigos da cibersegurança,
aquilo que, na realidade, pode ser uma porta de
entrada; é o utilizador que vai receber o email,
carregar no link e encriptar o PC”.
Manuel Dias explica que, “até agora, o IT
olhava para a cibersegurança mais como uma
despesa e não como um investimento. Este último ano provou o quão importante é o tema

“UMA OPORTUNIDADE
É A CAPACIDADE DE
INTEGRAÇÃO DAS VÁRIAS
VERTENTES DO IT, NÃO
NECESSARIAMENTE APENAS
DA CIBERSEGURANÇA”
Luís Ramos, Cibersecurity Specialist, Cisco
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para a operação das organizações. Não é só uma
questão de proteção, é uma questão operacional
do dia a dia. Compromete não só a própria operação normal do negócio, como todos os acessos
pelos colaboradores e por todo o ecossistema.
Acho que olhar para a cibersegurança como um
investimento é fundamental e, para mim, isso
começa nas lideranças, nos CISO. Também é
importante ter literacia; não somos só nós, mas
de todos os colaboradores que se ligam de múltiplos devices, muitas das vezes não geridos pelas
empresas e que podem comprometer a segurança. É fundamental passar esta informação
às pessoas; se não a tiverem, podemos colocar
muitas barreiras, muitos sistemas, mas a segurança começa nas pessoas”.
Diogo Pereira, Cybersecurity Business
Development Manager da Ingecom, indica
que “esta nova forma de trabalhar apenas veio
agravar as deficiências existentes”. Neste sen-

Diogo Pereira, Cybersecurity Business Development
Manager, Ingecom

tido, “é preciso assegurar que as pessoas que
estão a entrar no sistema – e ainda mais porque
não estão no seu local de trabalho normal, estão
fora do escritório – são exatamente elas. Os
ataques de ransomware de hoje não se limita a
encriptar informação, tenta roubar informação.
Tenta que os dados saiam e sejam vendidos.
Isto implica que é necessário proteger os dispositivos com soluções de EDR, fazer análise
de vulnerabilidades para as tentar mitigar e
depois usar soluções de encriptação e proteção
de informação que encriptam a informação e
garante que só é acedida porque quem deve
aceder; se alguém a tentar roubar, ela já está
encriptada e só quem tem acesso à informação
é que a vai conseguir visualizar. Se um atacante
roubar, não há problema porque essa informação não é acessível”.

“É PRECISO PERCEBER E
EXPLICAR ÀS EMPRESAS
OS RISCOS QUE CORREM,
PERCEBER QUE O MUNDO
MUDOU E HOJE FALAMOS
DE SERVIÇOS NA CLOUD
COM UM PERÍMETRO
COMPLETAMENTE
DIFERENTE”
Manuel Dias, National Technology Officer, Microsoft

CONVENCER QUEM DECIDE

Muitas vezes, os interlocutores nas empresas
são os responsáveis de IT, mas nem sempre
são estes que têm a competência de decidir
investimento. Assim, convencer quem decide
os investimentos pode ser mais difícil do que
convencer o responsável de IT, que reconhece
a necessidade do investimento proposto.
Pedro Martínez explica que “a realidade é um
pouco mais complicada” numa era pós-pandémica. “Não é apenas um tema de investir
em cibersegurança, mas qual a estratégia correta. Ninguém tem a certeza do que vai acontecer durante a pandemia. Estamos a manter
as iniciativas de trabalho a partir de casa e a
maioria das empresas vai voltar ao escritório
tradicional. Para um investimento correto em
cibersegurança, é preciso definir qual a estratégia correta. Colocar toda a cibersegurança
na cloud pode fazer sentido para um ambiente
mais distribuído, mas talvez não seja esta a realidade se as empresas vão voltar ao escritório.
Neste momento, não há a certeza do framework
e de qual é o investimento correto. De certeza
que é preciso continuar a investir, porque as
ameaças estão a crescer e é preciso estar um
passo à frente de quem ataca, mas, por outro
lado, é preciso balancear como é que estes investimentos vão ter uma clara perceção de para
onde vão e de como a cibersegurança vai ser
construída”.
Diogo Pereira afirma que “ainda há um caminho a percorrer” para convencer quem
decide. “Já há a consciência maior para investir em soluções de cibersegurança, no entanto ainda não é aquilo que se esperava dada
a importância do que estamos a falar. O que
me preocupa mais é a procura pelo barato, a
conversa do preço. Quando estamos a falar de

“HÁ UMA TRANSFORMAÇÃO
MUITO GRANDE QUE É
PRECISO FAZER PARA
TENTAR IR BUSCAR TODAS AS
OPORTUNIDADES, PORQUE
ELAS EXISTEM”

bilidade para esta problemática da segurança.
Muitas empresas, seis meses depois de sofrer
um ciberataque, fecham. Começa a existir um
aumento da sensibilização, mas continua a
haver um largo caminho a percorrer”.

CRESCIMENTO EM 2021?

Miguel Souto, Partner Business Manager, HP

cibersegurança estamos a falar de uma área
tão importante que não podemos começar pelo
preço, mas sim pelas funcionalidades, pelo nível
de proteção, por tecnologia e, depois de definida a melhor solução ou as melhores soluções,
aí sim começar a falar do preço. Não podemos
proteger o nosso bem maior, o negócio, os
dados com uma porta de plástico ou uma janela
de papel. A procura pelo open source, pelo barato,
não pode acontecer. Já existe mais consciência,
mas ainda é muito baseada no preço”.

Élio Oliveira, Territory Channel Manager & SMB, Kaspersky

Carlos Vieira indica que “começamos por uma
consciencialização dos CEO para que sejam
conscientes – de uma vez por todas – de que o
seu negócio muitas vezes não depende de um
diretor comercial fazer um fantástico trabalho
de vendas ou de um diretor de operações, mas
sim depende do CISO, do CTO, do IT manager e que lhe aprovem os budgets que muitas
vezes solicitou e que ele negou porque, devido
a um ataque persistente de várias empresas que
fecharam e estiveram paradas com perdas de
milhões porque não tinham implementadas as
corretas medidas de segurança. Sugiro a todas
as escolas de negócio e MBA que coloquem nos
seus currículos, se ainda não o fizeram, módulos a explicar o que é cibersegurança porque
muitos gestores não têm a mais pequena sensi-

quirem, mas sim com a capacidade de se conseguirem alinhar com as estratégias de negócio.
A transformação digital será importante para
a cibersegurança nas empresas, uma vez que
é uma componente crítica para proteger essa
transformação”.

Manuel Dias, National Technology Officer, Microsoft

Miguel Souto refere que “continua a ser difícil implementar uma estratégia de segurança
numa organização. Acho que o tema não tem a
ver com sensibilizar o interlocutor, muito menos
pessoas ligadas ao IT; nunca tive necessidade
de promover a importância da cibersegurança
com profissionais de tecnologias de informação,
mas já tive de discutir com a importância de
implementar segurança com alguns decisores
de negócio. Este é um ponto de disrupção. Uma
das coisas que a pandemia trouxe a qualquer
gestor de negócio, é que uma das coisas mais
importantes que tem de fazer para a sua organização é garantir a resiliência do seu negócio;
a pandemia pôs isso em causa e um ciberataque
também pode colocar. No entanto, é raro existirem clientes que coloquem critérios de avaliação, decisão e compra ligados à cibersegurança do endpoint, continua a ser uma raridade”.
Rui Barata Ribeiro diz que “a cibersegurança
é um subset da gestão de risco. Os boards estão
habituados a gerir risco; a cibersegurança é
uma disciplina da gestão de risco. Parte do problema de comunicação tem a ver connosco, de
comunicarmos mal, de comunicarmos muito
em detalhe, de não explicarmos no que é que
isso se traduz em termos de valor ou de risco
para o negócio. Na maioria dos casos, os boards
decidem baseado em objetivos e risco. Há estudo que indicam que os CISO são tão bem-sucedidos quanto a sua capacidade de comunicar
com o board; não tem a ver com a estratégia
que definem, nem com os produtos que ad-

A nível mundial, a Canalys estima que, ao
longo do ano de 2021, os gastos com cibersegurança aumentem cerca de 10%. Este crescimento deve-se não só à pandemia, mas também
ao crescimento natural do mercado que se tem
vindo a registar ao longo dos últimos anos.
Élio Oliveira menciona que “vai haver um
incremento nos gastos de cibersegurança em
2021 porque esses gastos não foram aplicados
em 2020. No ano passado, vimos um ímpeto
na parte de infraestrutura e aplicou-se muito
investimento aí, mas não na segurança aplicacional, dos dados, da informação. Acredito
que 2021 poderá ser um ano muito bom no
Canal no que diz respeito à implementação
de cibersegurança nos seus clientes. Claro que
depende sempre do tecido empresarial em que
cada um dos Parceiros se move; se estivermos
a falar em grandes empresas, é uma realidade,
assim como em médias empresas. Se estivermos
a falar de micro e pequenas empresas, duvido

“É IMPORTANTE QUE OS
PARCEIROS CONSIGAM
ENDEREÇAR E ABORDAR
OS SEUS CLIENTES
COMPREENDENDO A
INFRAESTRUTURA E AS
NECESSIDADES EM TERMOS
DE SEGURANÇA E DE
NEGÓCIO”
Nuno Mendes, CEO, WhiteHat

que vá existir um grande incremento na parte
da cibersegurança porque voltamos à questão
do custo. Pergunta-se quanto custa ter a solução
para proteger a informação, mas também há a
questão de quanto custa não ter, qual o impacto
que tem ter o negócio parado uma semana, por
exemplo”.
José Manta mostra-se bastante otimista quando
ao crescimento para 2021. “Nas médias e nas
grandes empresas, há um mindset diferente para
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estes temas. Há eventos específicos para CIO e
CISO, mas há uma maior aderência dos decisores a estarem presentes nestes eventos, o que
mostra que há mais consciencialização para
estes temas”, o que faz com que o investimento
também aumente. “É evidente que esses investimentos dependem sempre da dimensão da empresa, dos verticais de mercado. Vai existir um
crescimento se calhar até maior do que 10%.
No caso da Palo Alto, já estamos no ano fiscal
de 2021 desde agosto e estamos prestes a fechar
o segundo trimestre e tivemos, de longe, dos
melhores trimestres que tivemos não só a nível
mundial, como a nível europeu e em Portugal
também”, indica.
Paulo Pinto comenta que “os valores de investimento em segurança são valores já consideráveis e as organizações vão, sem dúvida,
investir nesta área. O que vai acontecer é que
será um investimento diferenciado; o que vemos
é que as organizações com maior presença no
ciberespaço vão investir mais na interação com
os seus clientes e vão procura que a segurança
seja transparente para melhorar a experiência
do utilizador. Vão reformular front-ends de modo
a que fiquem seguros, mas que não interfira
muito com a sua experiência. Isso significa
pouca latência, pouco impacto na utilização
feita. Isso leva a que as organizações optem por
algo já disponível, de serviços elásticos na cloud
para ter mais ou menos capacidade”.

Ricardo Pinto, Enterprise Security Division Manager,
V-Valley

toma a decisão e mostrar onde é que quer fazer
esse investimento e o resultado do mesmo. É
preciso não esquecer que uma boa estratégia
de segurança leva a que não se note onde é que
foi gasto o dinheiro”.
Nuno Mendes considera que “haverá um
crescimento maior [do que 10%] no mercado
em Portugal. É preciso inverter termos como
gastos de cibersegurança e transformá-los em
investimento. Isso é um desafio para todos nós.
As empresas que queiram estar presentes num
momento de crise vão ter de investir em cibersegurança e há várias oportunidades para
os Parceiros oferecerem e proporem soluções
ajustadas ao orçamento e risco de cada organização. Antevemos um bom crescimento para
2021 tanto para nós como para os Parceiros,
mas relembro que é essencial ajudar os clientes
a escolherem a solução certa”.

gração entre endpoint e perímetro”. O Country
Manager reforça que os Parceiros “têm de dar
o salto para os MSSP, converter o seu negócio
CapEx em OpEx é outro guideline que estamos
há vários anos a evangelizar e as plataformas
unificadas; o mercado está a avançar para plataformas unificadas, uma unificação de perímetro endpoint, onde quer que o perímetro esteja
essa unificação é importante, obter essa telemetria e essa visibilidade”.
Diogo Pereira diz que “a cibersegurança, historicamente, cresce todos os anos” e os Parceiros
que ainda não têm um grande foco na área
estão numa altura em que devem considerar
investir na área. “Sendo a cibersegurança um
processo contínuo de atualização e melhoramento, onde existe uma relação que se estabelece entre o Parceiro e o cliente, é uma área
para se estabelecer uma maior relação com o
máximo de clientes”, acrescenta. Em termos de
tendências, O representante de Ingecom indica
que a gestão de identidades, multi-factor authentication, single sign-on, gestão do ciclo de vida das
contas, soluções de proteção de dados e soluções
de phishing awareness são alguns dos temas a ter
em conta.

“SÓ QUANDO CONSEGUIR TER
A CAPACIDADE DE SER UM
TRUSTED ADVISOR DO MEU
CLIENTE É QUE CONSIGO DE
FACTO GERAR NEGÓCIO COM
ELE”
Rui Ribeiro, Security Sales Leader, IBM

“O OBJETIVO É MOSTRAR
SOLUÇÕES QUE PODEM SER
DIFERENCIADORAS AOS
CLIENTES”
Ricardo Pinto, Enterprise Security Division
Manager, V-Valley
José Manta, Major Account Manager - Portugal, Palo Alto

Ricardo Pinto acredita que “vai existir um
crescimento dos investimentos superior a 10%”.
Para que este crescimento aconteça, é preciso
convencer quem decide que estes investimentos
fazem sentido, até porque “é fácil para um profissional de segurança saber onde tem de investir. O difícil está em levar para o board que
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OPORTUNIDADES PARA O CANAL

Como noutros mercados, os Parceiros têm um
papel importante. Cabe ao Canal analisar as
fragilidades do cliente, aconselhar novas soluções e antecipar as necessidades dos seus
clientes finais.
Carlos Vieira refere que a “visão” é um ponto
importante ao abordar o cliente final e, “no
caso da WatchGuard, uma perfeita inte-

Élio Oliveira (Kaspersky) afirma que “proteger
o endpoint com ferramentas que garantam visibilidade e a análise de telemetria que permitem
saber o que se passa na rede” deve ser um foco
dos Parceiros. Depois, os Parceiros não devem
focar-se apenas num único fabricante porque
os seus clientes vão precisar de várias soluções
consoante as suas necessidades, sendo difícil
encontrar um único fabricante que ofereça tudo
o que a empresa necessita.
José Manta (Palo Alto) menciona que “as plataformas unificadas, que englobam um conjunto de serviços que se podem fornecer aos
clientes” deve ser um foco dos Parceiros. Ao
mesmo tempo, também a proteção da cloud
abre oportunidades para o Canal e “essencialmente no tema do DevOps, dos containers, dos

Carlos Vieira, Country Manager, WatchGuard

kubernetes; é preciso assegurar todos esses ambientes e é uma forte área de aposta para os
nossos Parceiros”.
Luís Ramos explica que uma oportunidade
para os Parceiros da Cisco é “a capacidade de
integração das várias vertentes do IT, não necessariamente apenas da cibersegurança”. Da
parte da Cisco, a empresa irá continuar a fazer
um grande investimento para que os Parceiros
e os seus clientes tenham acesso a tecnologia de
ponta e de confiança.
Manuel Dias declara que “é preciso perceber
e explicar às empresas os riscos que correm,
perceber que o mundo mudou e hoje falamos de
serviços na cloud com um perímetro completamente diferente em termos de segurança”. Do
lado da Microsoft, o seu compromisso passa por
um enorme investimento em vários produtos
para proteger as empresas e os utilizadores finais das suas soluções.
Miguel Souto (HP) esclarece que a cibersegurança “é uma área de oportunidade para o
Canal. Os Parceiros, para endereçarem estas
oportunidades, têm de ser alvo de uma transformação grande na forma de trabalhar e ver
o negócio; quer isto dizer que temos de ter a
capacidade de entender o negócio dos nossos
clientes. Ver e introduzir temas completamente
novos como é a cibersegurança, como a ex-

“OS CLIENTES VÃO OPTAR
POR SE FOCAR EM SOLUÇÕES
DE SEGURANÇA COMO
UM SERVIÇO QUE POSSAM
ENDEREÇAR ELEMENTOS
CADA VEZ MAIS DISPERSOS”
Paulo Pinto, Business Developer Manager, Fortinet

periência do cliente. Há uma transformação
muito grande que é preciso fazer para tentar
ir buscar todas as oportunidades, porque elas
existem”.
Nuno Mendes (WhiteHat) indica que “é importante que os Parceiros consigam endereçar
e abordar os seus clientes compreendendo a
infraestrutura e as necessidades em termos de
segurança e de negócio que esses clientes têm. A
melhor maneira de o fazer será, provavelmente,
recorrer aos distribuidores de valor acrescentado como Parceiros de negócio e escolher as
soluções corretas”.

Nuno Mendes, CEO, WhiteHat

Ricardo Pinto (V-Valley) aponta que “o nosso
objetivo é assessorar os nossos Parceiros e mostrar soluções tradicionais que temos disponíveis, mas ao mesmo tempo mostrar soluções
que podem ser diferenciadoras que podem vir
num formato mais cloud-based com soluções mais
elásticas, mais adequadas e ajustáveis. O custo
das soluções também tem de ser adequado à dimensão das empresas, porque as empresas não
podem investir rios de dinheiro em segurança
informática; o seu negócio é outro e é preciso
ter isso em consideração”.
Rui Barata Ribeiro (IBM) comenta que “compramos segurança em quem confiamos” e,
nesse sentido, para os Parceiros “é importante
haver um binómio onde conhecem o negócio
do seu cliente e sentir as dores desse cliente, e,
por outro lado, investir em expertise e especialização. Só quando conseguir ter a capacidade
de ser um trusted advisor do meu cliente é que
consigo de facto gerar negócio com ele. Há
áreas onde os Parceiros têm capacidades diferenciadoras, como a interoperabilidade das capacidades de segurança, de conhecer o cliente
e contextualizá-lo no negócio”.

“ESTAMOS A VER UMA
ALTERAÇÃO NA MANEIRA
COMO OS CLIENTES ESTÃO A
COMPRAR CIBERSEGURANÇA
DO MODELO TRADICIONAL
ON-PREMISES PARA MODELOS
AS-A-SERVICE”
Pedro Martínez, Business Development Manager for
South EMEA, Aruba

Paulo Pinto (Fortinet) afirma que “mais do que
focar num produto específico, é preciso ter a
consciência de que a pandemia for avançando,
muitas organizações vão continuar a ter trabalhadores remotos. É um ambiente que não
deve voltar a ser o que era anteriormente, pelo
menos durante um tempo. Isso significa que
as medidas, o que estava a ser comprado para
o perímetro, vão ser menos expressivas. Os
clientes vão optar por se focar em soluções de
segurança como um serviço que possam endereçar elementos cada vez mais dispersos”.
Pedro Martínez (Aruba) diz que “estamos
a ver alterações importantes no mercado. A
grande alteração, ou tendência, é que muitos
projetos tradicionais que tem um deployment da
infraestrutura nos locais do cliente estão a mover-se para a cloud. Assim, estamos a ver uma
alteração na maneira como os clientes estão
a comprar cibersegurança do modelo tradicional on-premises para modelos as-a-Service.
Para os Parceiros, a abordagem é diferente
da que tiveram até agora; vamos ver menos
projetos tradicionais e muitas mais soluções
na cloud”.

RESUMO
• Na primeira fase de confinamento, a cibersegurança nem sempre
esteve em primeiro lugar nos investimentos;
• O trabalho remoto aumenta o perímetro de ataque das organizações;
• É cada vez mais complexo proteger uma organização de todas as
ciberameaças existentes;
• Convencer quem decide os investimentos pode não ser o responsável
de IT das organizações;
• Estima-se que o mercado venha a crescer 10% em 2021;
• Os Parceiros têm o papel de antecipar as necessidades dos seus
clientes.
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ARUBA ESP, A PLATAFORMA DE SERVIÇOS EDGE

No EDGE a mudança

Como gerir na nova era dos dados
Com a explosão do volume de dados, provocada por milhões de novos
dispositivos, a informação gerada obriga a processar, armanezar e analisar
onde é produzida, no edge das redes

C

om este crescimento exponencial
de dados gerados, já não é possível
lidar com os mesmos centralmente,
tornando ineficiente a capacidade
de resposta instantânea que muitas
aplicações necessitam. Assim, a mudança para
um edge orientado aos dados altera o papel da
infraestrutura e apresenta novos desafios.

OS DESAFIOS DO EDGE

Imagem: iStock / B4LLS

O edge é ainda mais exigente nos requisitos de
rede comparativamente com a conectividade
standard das tecnologias do passado. Levar o
poder de computação à periferia, perto do local
de utilização, resolve latências, capacidade de
resposta imediata, alívio nas sobrecarregadas
infraestruturas centrais, mas cria novos desafios que têm de ser endereçados, seja na gestão
integrada de redes dispersas, seja em questões
de gestão do perímetro de segurança, assim
como o seu correto aprovisionamento e monitorização.

ARUBA ESP: A BASE DO EDGE

Dada a importância de capitalizar as oportunidades no edge, é fundamental que as empresas
garantam a rede certa. As empresas precisam
de preparar a infraestrutura de IT para a próxima grande transição tecnológica, garantindo
que possam responder à necessidade de con-
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tinuidade e resiliência dos negócios diante de
eventos não previsíveis.
É aí que entra o Aruba ESP, a primeira plataforma de IA criada para unificar, automatizar e proteger o edge. O Aruba ESP combina
AIOps, segurança zero-trust e uma infraestrutura unificada, com flexibilidade financeira e
de consumo para ajudar o departamento de
IT a:
• Identificar e resolver os problemas rapidamente, antecipá-los antes que afetem a empresa.
• Proteger-se contra ameaças avançadas de um
perímetro de segurança cada vez mais difuso.
• Monitorizar e gerir milhares de dispositivos
cablados e wireless em campus, filiais, data
center ou trabalho remoto.
• Implementar serviços de rede de forma rápida
e escalável de modo a responder às frequentes
mudanças e desafios geradas pelos necessidades
do negócio.
• Permitir modalidades de investimento contínuo e previsível em infraestrutura diante de
desafios financeiros incertos.
O modelo de consumo SaaS do Aruba Central,
enquanto modelo flexível de consumo e financiamento, oferece novas opções de negócio, permitindo a implementação rápida da solução de
edge inteligente para as organizações, com foco
em três áreas principais:
1. AIOps
O Aruba ESP usa IA e machine learning, combinados com os recursos do framework de rede
e segurança Aruba 360º, e dados de telemetria centrados na experiência de utilizador, de
modo a identificar problemas de rede antes dos
utilizadores.
Ao disponibilizar todos esses recursos por meio
de APIs, o Aruba ESP também permite exten-

sibilidade a soluções de terceiros, o que significa
que as empresas podem desenvolver os seus objetivos de automatização em outros processos
de negócios.
2. Segurança zero-trust
O Aruba ESP adota os princípios do
Zero-Trust, utilizando a segmentação dinâmica
da Aruba. Isso garante a identidade de um
endpoint, reforçando as políticas aplicadas a
esses terminais com um firewall, com reconhecimento ao nível da aplicação / aplicacional.
Também se pode adaptar a novas ameaças,
compartilhando informações com outras plataformas de segurança, e ajustando as políticas
aos endpoints na rede de forma dinâmica. O
suporte à VPN integrado para colaboradores
que trabalham em casa estende a rede corporativa para o edge remoto
3. Infraestrutura unificada
O Aruba ESP é uma arquitectura / visão /
framework em que o elemento de gestão é o
Aruba Central, uma plataforma nativa de
cloud e baseada em microsserviços, que fornece
a escalabilidade e resiliência necessárias para
ambientes mission critical no edge.
Comparado a outras soluções da indústria que
exigem até cinco plataformas e interfaces diferentes, o Aruba ESP permite unificar, através
do Aruba Central, todas as operações de rede
cabladas e wireless.
Ao oferecer suporte a uma variedade de clouds,
os clientes podem conectar e proteger locais
físicos, em cloud privada ou pública, de maneira coerente. Este recurso também permite
que as empresas implementem soluções seguras
de trabalho remoto com facilidade, sem a necessidade de enviar o IT ao local.
Nesta era de dados no edge, é claro que a arquitetura de rede atual precisa de ser preditiva
e baseada em IA.
O Aruba ESP combina os princípios de tecnologia de AIOps, segurança zero-trust e uma
infraestrutura unificada para ajudar a capitalizar as oportunidades no edge, melhorando a
agilidade dos negócios.

INFO
arubanetworks.com

Aruba ESP
Edge Services Platform

MAXIMIZAR O PODER DO EDGE

A cada década, temos visto o mercado da
tecnologia sofrer grandes mudanças. Nas
últimas décadas, essas mudanças têm sido
impulsionadas pela mobilidade e pela cloud.
Saiba mais em https://www.arubanetworks.com/
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Proteger o Trabalho Remoto
A pandemia COVID-19 causou a transição das empresas em todo o mundo
para um ambiente de trabalho remoto a uma velocidade e escala sem
precedentes

O

que em tempos foi “agradável de
ter” para empregados e empresas
tornou-se um “must have” quase
da noite para o dia, com organizações em todo o mundo a deslocarem toda a sua força de trabalho para locais
remotos de trabalho. Com a transição, as organizações tiveram de adaptar e desenvolver a
sua abordagem, soluções e políticas de cibersegurança para permitir aos seus colaboradores
trabalhar remotamente, aceder aos recursos da
empresa com segurança e assegurar a continuidade do negócio.
No que tem sido um ano repleto de incerteza,
surgiu uma tendência significativa – a de um
futuro de trabalho flexível e híbrido. Tendo
trabalhado remotamente durante um longo
período, os colaboradores esperam agora continuar a ter a flexibilidade e a capacidade de
trabalhar a partir de qualquer lugar, em qualquer altura e em qualquer dispositivo, numa
era pós-COVID, mesmo quando regressarem
ao escritório.
Isto acelerou a necessidade de as empresas reavaliarem a sua postura de cibersegurança, especialmente neste momento em que os líderes
empresariais procuram construir empresas resilientes. A segurança pode ser a ponte para
a resiliência das empresas, uma vez que pode
permitir às empresas operar com flexibilidade,
adaptando-se com segurança para proteger o
presente e o que há-de vir a seguir. Para o conseguir, é fundamental assegurar que as redes e
as soluções colaborativas sejam flexíveis, simples de utilizar, eficazes e seguras, quer sejam
entregues através de data centers no local ou
na cloud, e através de todos os dispositivos do
utilizador – sejam de trabalho ou pessoais.
Com 70% das violações com origem em endpoints, não há dúvida de que os endpoints
são um alvo principal de ataques. À luz da recente pandemia, os maus agentes aproveitam
o momento, intensificando as campanhas de
malware e phishing com a temática pandémica. Malware como LokiBot, FormBook e
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NanoCore que visam endpoints, incluindo dispositivos utilizados para trabalho remoto, estão
a aumentar. Os sites fraudulentos florescem, tais
como o falso Mapa de Infeções John Hopkins
infetado por malware Azorult. Enquanto as organizações envolvidas no trabalho relacionado
com a pandemia são especialmente visadas por
atacantes que se aproveitam de utilizadores remotos que podem clicar mais rapidamente em
urls ou anexos relacionados com a pandemia,
abrindo inconscientemente “backdoors” para
que o malware cause estragos.

PARE AS AMEAÇAS AO TRABALHO
REMOTO … NO ENDPOINT

A proteção de todos os dispositivos que os
colaboradores utilizam para aceder remotamente aos recursos da empresa é fundamental.
Quando os utilizadores e os dispositivos estão
fora da rede, os antivírus e outras medidas preventivas por si só não estão à altura das ameaças
avançadas de hoje, incluindo as explorações de
dia zero. É preciso ver um ataque a chegar, e
não esperar para responder depois de chegar
aos dispositivos. Temos que ser proativos e não
reativos. Com uma abordagem de plataforma
integrada à segurança dos endpoints, pode:
• Proteger os dispositivos dos trabalhadores à
distância, incluindo os seus computadores domésticos e telemóveis. Com múltiplas técnicas
de proteção à sua disposição, pode bloquear
automaticamente as ameaças conhecidas utilizando o antivírus de próxima geração. Pode
defender as aplicações que os utilizadores remotos utilizam frequentemente, incluindo ferramentas de colaboração online como Zoom,
Slack, Webex, Microsoft Teams e outros,
contra explorações de dia zero, execução de código sem ficheiros e outros ataques de malware.
É possível parar o resgate de software antes
que este possa causar danos. E pode empregar
“Machine Learning” para analisar comportamentos tais como atividades de comando e
controlo, filtragem de dados e muito mais.

• Ganhar visibilidade unificada e controlo de
todos os dispositivos utilizados para trabalho
remoto, permitindo ver todas as ameaças – de
onde veio, onde esteve e o que está a fazer. Pode
executar playbooks que o ajudam a acelerar o
tempo de deteção e resposta, automatizando
tarefas críticas como a realização de consultas
ao vivo e a busca proativa de ameaças, e tomar
medidas para bloquear automaticamente as
ameaças conhecidas, isolando os pontos finais
comprometidos e empregando outros mecanismos de redução de superfície de ataque.

SOLUÇÃO SIMPLES, SEGURA E
INTEGRADA DE TRABALHO REMOTO DA
CISCO

A solução Endpoint Security da Cisco defende
a sua força de trabalho remota, bloqueando os
ataques nos endpoints antes de serem comprometidos, ao mesmo tempo que o ajuda a responder às ameaças rapidamente, de uma forma
proativa. É uma parte integrante da solução
Cisco Secure Remote Work, ajudando a acelerar o sucesso empresarial com segurança que
funciona em conjunto, combinando o poder
da Cisco:
Duo verifica a identidade de todos os utilizadores antes de conceder acesso às aplicações
corporativas.
AnyConnect permite o acesso seguro à rede
da empresa a qualquer utilizador, a partir de
qualquer dispositivo, em qualquer altura e em
qualquer local.
Umbrella fornece a primeira linha de defesa
contra ameaças na Internet, onde quer que os
utilizadores estejam.
O AMP para Endpoints fornece a última
linha de defesa, permitindo proteção, deteção
e resposta no endpoint contra ameaças conhecidas e desconhecidas.
SecureX protege o trabalho remoto com uma
plataforma nativa de clouds incorporada que
automatiza ações e permite decisões mais rápidas.

INFO
cisco.com › pt_pt
linkedin.com/company/cisco-partnership-by-comstor-portugal

Cisco Secure
Remote Work
Solução Cisco simples, segura e integrada
de trabalho remoto para PMEs

Contactos
Messaging &
Meetings

Cloud
Security

Multi-factor
Authentication

Cloud Mailbox
Defense

sales.pt@comstor.com
+351 210 310 230
linkedin.com/company/
cisco-partnership-bycomstor-portugal/
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Novas previsões de ameaças à
cibersegurança em 2021
Em 2020, assistimos a muitas
mudanças rápidas à escala global, à
medida que organizações por todo o
mundo se tentavam adaptar a uma
nova normalidade causada pela
pandemia

D

entro desta mudança, ocorreram
desenvolvimentos significativos em
todo o cenário de ciber-ameaças.
Avançamos para 2021 e enfrentamos outra mudança significativa
com o surgimento de novos contornos inteligentes, que envolvem mais do que apenas utilizadores finais e dispositivos que se conectam
remotamente à rede.
Nas previsões de ameaças do FortiGuard Labs
para 2021, estimamos as estratégias que prevemos que os cibercriminosos usem no próximo
ano e seguintes. Este inclui, mas não se limita,
a previsões e perceções sobre edge computing
inteligente, dispositivos preparados para 5G e
avanços no poder da computação, bem como
a nova onda de ameaças avançadas que sem
dúvida vão surgir.
Nos últimos anos, este relatório anual de previsões abordou questões como a evolução do ransomware, os riscos de uma pegada de negócios
digital em expansão e a segmentação de tecnologias convergentes, especialmente aquelas
que fazem parte de sistemas inteligentes, como
edifícios e cidades inteligentes ou infraestruturas críticas. Também considerou a evolução
do morphic malware, o aumento de ataques
swarm-based e a utilização de inteligência
artificial (AI) e machine learning (ML) como
armas. Algumas já aconteceram e outras estão
bem encaminhadas.

O INTELLIGENT EDGE É UM ALVO

Nos últimos anos, o perímetro da rede tradicional foi substituído por vários ambientes
edge, WAN, multicloud, data center, trabalho
remoto, IoT e mais, cada um com os seus riscos
exclusivos. Embora todos estes pontos estejam
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ligados, muitas organizações sacrificaram a visibilidade centralizada e o controlo unificado
a favor do desempenho e da transformação digital, trazendo vantagens significativas para os
cibercriminosos. Assim, estes adversários estão
a procurar desenvolver os seus ataques visando
esses ambientes e aproveitando-se da velocidade e as possibilidades de escala que o 5G vai
possibilitar.
• Trojans evoluem para atingir o edge
Embora os utilizadores finais e os seus recursos
domésticos já sejam alvos dos cibercriminosos,
os invasores sofisticados vão usá-los como um
trampolim para outras atividades futuras.
• O 5G pode possibilitar ataques Swarm
avançados
Comprometer e usar novos dispositivos capacitados para 5G vão abrir oportunidades para
ameaças mais avançadas.
• Avanços em ataques de engenharia social
Dispositivos inteligentes ou outros sistemas domésticos que interagem com os utilizadores não
serão apenas alvos de ataques, mas também
condutores de ataques mais profundos.
• Novas formas de aproveitar o ransomware em infraestruturas críticas
O ransomware continua a evoluir e, à medida
que os sistemas de TI continuam a convergir
com os sistemas de tecnologia operacional
(OT), em particular infraestruturas críticas,
haverá ainda mais dados, dispositivos e, infelizmente, vidas em risco.

INOVAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO
EM COMPUTAÇÃO TAMBÉM SERÃO UM
TARGET

Outros tipos de ataques visam o desenvolvimento em computação de alto desempenho e
inovação em conectividade especificamente
para ganho dos cibercriminosos.
• Avanços na Cryptomining
Ao comprometer os dispositivos de edge os

cibercriminosos vão ser capazes de processar
grandes quantidades de dados e aprender como
e quando os dispositivos de edge são usados.
Também permite que o Cryptomining seja
mais eficaz.
• Lançar ataques do espaço
À medida que novos sistemas de comunicação
se expandem e passam a depender de mais de
uma rede de sistemas baseados em satélite, os
cibercriminosos podem atacar essa convergência e segui-la.
• A ameaça à computação quântica
De uma perspetiva de cibersegurança, a computação quântica pode criar um novo risco
quando for capaz de desafiar a eficácia da criptografia no futuro.

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL SERÁ A
CHAVE

À medida que estas tendências de ataque voltadas para o futuro se tornam gradualmente
realidade, será uma questão de tempo até que
os recursos de apoio sejam disponibilizados
como um serviço darknet ou como parte de
kits de ferramentas de código aberto.
• A tecnologia de IA precisa de se manter
atualizada
A evolução da IA é crítica para a defesa futura
contra ataques em evolução. A IA precisa evoluir para a próxima geração.
• As organizações não podem fazer isso
sozinhas
Não se pode esperar que as organizações se
defendam sozinhas contra ciber-adversários,
vão precisar de saber a quem informar no caso
de um ataque.
• Capacitar Blue Teams
Táticas, técnicas e procedimentos (TTPs) de
ciber-criminosos, pesquisados por equipas de
inteligência de ameaças, podem alimentar sistemas de IA permitindo a deteção atempada de
padrões de ataque.
por João Abreu,
Principal Systems Engineer – Fortinet

INFO
fortinet.com
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Computador pessoal – o primeiro elo de defesa
Muito se tem falado de “descentralizar” a segurança, da importância dos
fabricantes de computadores integrarem tecnologia de segurança nos
dispositivos, tecnologia por hardware que consiga fornecer os automatismos
e resiliência para os utilizadores trabalharem em qualquer lugar fora das
suas redes empresariais ou escritórios

A

HP há muito que partilha desta
visão, lideramos na introdução
de muitas tecnologias inovadoras,
que podem ser integradas de forma
fácil nas frameworks já existentes,
adicionando camadas complementares de defesa. Soluções que garantam em alguns dos
maiores vetores de ataque, resiliência, e recuperação rápida e segura.

DEFESA DE FIRMWARE E BIOS – HP
SURE START

A “fundação” do computador, pode ser um vetor
de dificil proteção, dado os sistemas tradicionais,
na maioria dos casos não terem capacidade de
trabalhar neste nível. O SURE START é proteção por hardware, e garante a deteção, proteção e se necessário, a recuperação automática
do firmware e bios. Esta solução cumpre com as
normas, NIST SP 800-147 e 193, que descrevem
a proteção e resiliência de bios e firmware.

AUTENTICAÇÃO SEGURA – SISTEMA DE
AUTENTICAÇÃO HP

O próprio PC deve ser um enabler de uma
autenticação segura. Camaras IR, leitores de
identificação digital, leitores de smartcard, são
tecnologias integradas nos computadores que
ajudam a criar rapidamente políticas multi-fator.
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RECUPERAÇÃO DE SISTEMA OPERATIVO
– HP SURE RECOVER
A recuperação é hoje, um dos domínios mais
importantes para qualquer organização. Temos
de pensar nos custos e disrupção do negócio, de
termos por exemplo, necessidade de recuperar
com urgência a imagem em 500 computadores
em teletrabalho. Pode ser uma operação gigantesca, onerosa e complexa. O HP SURE
RECOVER é um sistema de recuperação de
imagem para o utilizador efetuar quando necessitar, sem intervenção do IT. Esta recuperação pode ser feita indo buscar a imagem original ou corporativa a um repositório seguro,
ou mesmo ter um chip seguro integrado no
computador que permite recuperar a imagem
sem rede e em menos de 5 minutos.

PRIVACIDADE – HP SURE VIEW E HP
PRIVACY CAMERA SHUTTER
MALWARES ZERO DAY – HP SURE
SENSE

Os malwares, especialmente os Zero Day, são
um dos maiores problemas que podemos ter de
enfrentar. Por dia, estima-se que apareçam mais
de 350 mil variantes de malware. Os computadores devem ser eles próprios agentes de defesa,
complementando outras soluções já existentes.
Os sistemas baseados em inteligência artificial,
que fazem uso do deep learning, trazem grande
eficiência no combate a malwares Zero Day.
Estes sistemas atuam numa lógica mais similar
a um cérebro humano do que a uma máquina,
e este é um ponto de viragem no combate aos
Zero Days, sistemas que quase intuitivamente,
respondam a novos eventos.

SEGURANÇA DOS PROCESSOS DE
DEFESA – HP SURE RUN

Faz parte da rotina da maioria dos ataques, a
tentativa de desativação de processos de defesa.
O HP SURE RUN, é um agente que está integrado no próprio PC numa zona isolada, e
protege os processos core de defesa do sistema
operativo. Sempre que algo tentar desativar
um destes processos, o SURE RUN vai detetar,
proteger e se necessário restaurar o processo.
Tudo feito de forma automática sem intervenção do utilizador.

Neste contexto de trabalhar desprotegidos pelos
escritórios, os riscos ligados a temas de privacidade incrementaram. O HP SURE VIEW é
um sistema eletrónico de privacidade de ecrã,
basta que o utilizador clique numa tecla e reduz
os ângulos de visão, garantindo que só ele tem
visibilidade sobre a sua área de trabalho. O
HP PRIVACY CAMERA SHUTTER, é uma
proteção de privacidade da webcam, sempre
que o utilizador ative, o SHUTTER vai bloquear a câmara, garantindo a privacidade total
do utilizador.
Estes são alguns exemplos de tecnologia de segurança HP, que pode vir configurada em alguns
modelos, e rapidamente ser integrada em qualquer framework de segurança já existente. Há
que avaliar e entender como a segurança integrada nos computadores pessoais pode integrar
os nossos ecosistemas de defesa. Qualquer decisão de compra é uma decisão de segurança.
por Miguel Souto,
Partner Business Manager, HP Portugal

INFO
www8.hp.com/pt/pt
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IBM Security Guardium Insights para IBM
Cloud Pak for Security
Aumente a visibilidade e a proteção dos seus dados, conheça os riscos a que
está exposto, descubra ameaças ocultas e ajude a otimizar as operações com
segurança de dados centralizada

O

rganizações de todos os tamanhos
têm dificuldades com a implementação e utilização de ferramentas
de segurança fragmentadas e desconectadas, assim como com a falta
de competências especializadas e os custos necessários para os integrar e operar. Como resultado, muitas empresas não têm uma visão
completa dos seus cenários de segurança de
dados, o que pode diminuir a sua capacidade
de avaliar, prioritizar e responder com eficácia
a ameaças e problemas.
Além disso, os negócios podem estar sob uma
maior pressão para mover os seus dados e infraestrutura para a cloud a fim de obter uma
maior agilidade comercial, capacidade de resposta e economia de custos. Também podem
enfrentar pressões externas e internas para oferecer suporte aos requisitos de conformidade e
privacidade de dados, algo que pode ser mais
complicado na cloud.
Muitas plataformas de segurança de dados tradicionais ficaram sobrecarregadas com o aumento do volume dados de segurança, sejam
esses dados provenientes de sistemas de monitorização, ou outros dados relacionados com
auditorias que devem ser armazenados por
períodos cada vez mais longos devido a novas
regras de privacidade de dados.
Como resultado, os administradores de segurança de dados muitas vezes tentam acelerar
o desempenho das plataformas de segurança
de dados adicionando hardware e poder de
processamento adicionais.

IBM SECURITY GUARDIUM INSIGHTS

O IBM Security Guardium Insights para IBM
Cloud Pak for Security é um hub de segurança
de dados projetado para ajudar os clientes a
melhorar a visibilidade da atividade e risco dos
dados do utilizador, proteger os dados de maneira mais eficiente e melhorar a flexibilidade
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do IT,à medida que as organizações adotam
novos paradigmas de negócios - como a movimentação da infraestrutura IT para a cloud.
A solução partilha componentes comuns e a
mesma arquitetura multicloud híbrida containerizada do IBM Cloud Pak for Security, para
melhorar a utilização e automatizar e orquestrar atividades de segurança com mais facilidade, assim como permitir que os clientes implementem onsite, ou em clouds públicas ou
privadas.
Desta maneira, o Guardium Insights pode
ajudar os utilizadores a:
• Criar e gerir centralmente a informação de
segurança de dados e de conformidade por
longos períodos;
• Produzir relatórios de segurança e conformidade de dados em segundos, utilizando relatórios e conteúdo out-of-the-box personalizáveis;
• Aplicar recursos de monitorização e proteção
de atividades de dados quase em tempo real
para Database-as-a-Service (DBaaS), como
AWS Kinesis e Azure Event Hubs, e para fontes
de dados, com suporte do IBM Security Guardium Data Protection;
• Alavancar análises avançadas para ajudar a
descobrir padrões de risco e ameaça e tomar
medidas imediatas;

• Priorizar as atividades de segurança e conformidade de dados com base em pontuação e
alertas automatizados baseados em risco;
• Modernizar a infraestrutura de segurança de
dados com uma solução containerizada baseada
em microsserviços.
O Guardium Insights para Cloud Pak for Security trabalha em conjunto com fontes IBM
Security Guardium Data Protection e DBaaS
para ajudar os clientes a otimizar a segurança
de dados e infraestrutura e processos de conformidade, permitindo que se concentre em
aumentar a agilidade e melhorar a resposta
a ameaças e requisitos de negócios, enquanto
dão suporte às necessidades de conformidade
do negócio.

FUNCIONALIDADES-CHAVE

Esta solução da IBM conta com várias funcionalidades necessárias para a maioria das
organizações que podem ajudar as decisões
de segurança baseadas em dados. Entre estas
funcionalidades, encontram-se a:
• Monitorização do ambiente, independentemente de onde está a informação: onsite, numa
cloud pública, híbrida ou privada
• Reter e investigar dados de longo prazo;
• Monitorizar o comportamento dos utilizadores e permitir analítica de ameaças avançada;
• Promover uma experiência de utilização satisfatória com relatórios self-service;
• Centralização da informação de segurança e
auditoria de dados;
• Flexibilidade para implementar em qualquer
lugar.
Leia mais sobre o IBM Security Guardium
Insights para IBM Cloud Pak for Security
em https://www.ibm.com/products/guardium-insights
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Ingecom alarga a sua
cobertura a três áreas de
negócio
O acordo com o MultiPoint Group VAD israelita permite à Ingecom alargar o
seu mercado a um total de nove países, a maioria deles localizados na zona
mediterrânica

A

Javier Modúbar, CEO da Ingecom e Ricardo Resnik, CEO do MultiPoint Group

Ingecom iniciou o ano com a assinatura de uma aliança estratégica com o seu homólogo israelita
especializado em cibersegurança
e soluções de IT, o MultiPoint
Group, que vai permitir que ambos os VADs
expandam o seu mercado para um total de
nove países: Portugal, Espanha e Itália – locais onde a Ingecom tem presença – além da
Grécia, Chipre, Malta, Roménia, Israel e Emirados Árabes Unidos – onde está localizado o
MultiPoint Group. No total, a soma destes Estados representa 5 mil milhões de euros do PIB.
“Esta aliança é muito interessante para nós,
pois permite-nos estar presentes em duas novas
áreas estratégicas do ponto de vista da segurança, por um lado, Israel como um dos mercados mais poderosos do mundo neste campo e,
por outro lado, a Roménia, que é um centro de
talento técnico. Além disso, permite-nos estar
em três regiões empresariais, como a União
Europeia, os Estados Unidos (através de Israel,
dadas as suas afinidades comerciais) e o Golfo
Pérsico através dos Emirados Árabes Unidos
que servem toda a região do Médio Oriente.
Todas estas áreas têm um grande potencial em
comum devido à sua posição geoestratégica”,
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diz Javier Modúbar, CEO da Ingecom.
O acordo começou a compor-se no final de
2020, quando o CEO do MultiPoint Group,
Ricardo Resnik, contactou Javier Modúbar
para propor esta ideia de expansão territorial
dos seus mercados. Os gestores já se conheciam,
e coincidiam na distribuição de quatro fabricantes (SealPath, ExtraHop, Thycotic e AlienVault). “A proposta da Resnik enquadra-se
muito bem com o projeto de expansão territorial da Ingecom; além disso, como temos vindo
a falar, percebemos que a filosofia, a forma de
trabalhar e, em geral, a mentalidade de ambos
os VADs é muito semelhante, o que nos permitiu realizar sinergias desde o primeiro momento”, refere Modúbar.
Os distribuidores deixam a porta aberta a outros VADs que queiram aderir a esta aliança,
cujos requisitos são ter presença em novos
países, potencial de crescimento e um núcleo
de negócios focado na cibersegurança e na segurança do IT.

NOVOS MERCADOS COM UM ÚNICO
PARCEIRO

Esta aliança vai basear-se numa estratégia
comum e global dentro dos diferentes departa-

mentos – comerciais, técnicos e de marketing
– dos dois VADs, mas a operação diária vai
permanecer intacta nas duas empresas. Além
disso, esta estratégia será recomendada, mas
não obrigatória, para todos os países ligados
ao acordo. “É importante entender que isto é
uma aliança, não uma compra ou uma troca
de ações”, diz o gestor da Ingecom.
No caso dos fabricantes, este acordo vai beneficiá-los, uma vez que lhes dá a possibilidade de
expandirem os seus mercados pela mão de um
único Parceiro, bem como de realizarem uma
estratégia comum nos países onde é distribuído,
o que lhes vai poupar muito tempo, evitando a
duplicação de atividades. “Esta expansão territorial facilita a gestão dos fabricantes que representamos, ao trabalhar com menos empresas de
distribuição num vasto leque de países. Além
disso, no caso dos clientes, especialmente para
empresas multinacionais, esta aliança é um
grande benefício, uma vez que podemos oferecer-lhes uma solução como uma única empresa
nas diferentes regiões onde temos presença”,
conclui Ricardo Resnik, CEO do MultiPoint
Group.

SealPath alarga o seu acordo
de distribuição
No mesmo mês de fevereiro, o fabricante especializado em proteção de dados corporativos, a SealPath, expandiu o seu acordo de distribuição com
o MultiPoint Group graças à aliança estratégica
entre os dois VADs no início do ano. O fabricante, que é distribuído em Portugal, Espanha
e Itália através da Ingecom e Israel através do
MultiPoint Group, estendeu agora o acordo aos
outros países onde o VAD israelita tem presença
para beneficiar da estratégia alcançada pelos
distribuidores. “A Parceria entre a Ingecom e o
MultiPoint Group vai aumentar a capacidade
de alcance de mercado das nossas soluções de
segurança centradas em dados e vai facilitar o
desenvolvimento de novos negócios num maior
número de territórios”, diz Luis Angel del Valle,
CEO da SealPath.
Este passo dado pela SealPath é um primeiro
passo na consolidação do portfólio resultante da
aliança estratégica dos VADs.
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2021: Cooperar em cibersegurança para ganhar
maior resiliência perante as ameaças
O ano de 2020 ficará para sempre na memória de todos. A pandemia golpeou
fortemente o mundo e a crise económica que trouxe consigo provocará
muitas mudanças estruturais e estratégicas, não só nas nossas vidas, mas
também no que diz respeito à cibersegurança

N

o entanto, foi um ano que também
nos deixou inúmeras lições. Uma
delas foi a necessidade de cooperação por parte de todas as entidades envolvidas para dar resposta a todas as ameaças que tivemos que enfrentar e àquelas que ainda estão por chegar.
Ao longo do ano passado, o cibercrime aumentou a todos os níveis. A necessidade de
plataformas e ferramentas digitais, tanto para
trabalhar, como para outros fins do dia-a-dia,
fez com que as empresas tivessem de adaptar as
suas redes corporativas, mas também com que
se tivessem que adaptar perante o surgimento
de novas ameaças e o reforço das existentes.
Os ataques a protocolos de escritórios remotos
registaram um crescimento sem precedentes,
um número que chegou aos 242%. Os cibercriminosos souberam tirar partido da adoção do
teletrabalho e concentraram os seus objetivos
nos utilizadores que passaram a trabalhar a
partir de casa.
Em relação às ciberameaças financeiras, o
modus operandi também foi impactado e surgiram, inclusive, novas tendências. Isto permite-nos prever que, dada a queda expectável de
algumas economias e moedas, o roubo de bitcoins será mais atrativo para os cibercriminosos.
E, assim sendo, não podemos descartar a possibilidade de que um maior número de fraudes
dirigidas seja produzido, principalmente a bitcoins, uma vez que esta é a criptomoeda mais
difundida atualmente.
Por outro lado, os nossos especialistas também
preveem um crescimento das tentativas de extorsão, seja através de ataques de ransomware
ou DDoS. Explorações avançadas como as
zero-day – vulnerabilidades até à data não encontradas pelos programadores – ou as N-days
serão consolidadas e utilizadas para atacar as
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Alfonso Ramirez, Diretor Geral da Kaspersky Ibéria

vítimas. Os grupos de ransomware, que possuem
agora mais fundos em resultado dos ataques
com êxito cometidos em 2020, poderão comprá-las no mercado negro para escalar e aumentar a eficácia dos seus ataques.
Já no campo dos ataques dirigidos, uma das
tendências-chave – e potencialmente das mais
perigosas – é a mudança do foco dos cibercriminosos na execução dos mesmos. Durante
2020, os ataques de ransomware com objetivos
específicos alcançaram um novo patamar com
o uso de malware genérico para conseguir obter
um ponto de acesso inicial às redes dos seus
alvos. Chegaram a ser observadas conexões
entre estas redes e redes clandestinas bem estabelecidas, como a Genesis, que estão habituadas a negociar com credenciais roubadas.
Por tudo isto, acreditamos que, ao longo deste
novo ano, os grupos de APT começarão a utilizar o mesmo método para alcançar os seus

objetivos. Novos vetores, como o ataque a dispositivos de rede e a busca por vulnerabilidades
da 5G, irão juntar-se a ataques multicamadas
e a ações contra empresas intermediárias que
vendem explorações zero-day.
Neste contexto, o que não podemos mesmo
perder de vista é o setor da saúde, que se converteu num dos setores mais vulneráveis. Os ataques a empresas responsáveis por desenvolver
vacinas e medicamentos contra a Covid-19,
assim como as tentativas de roubar dados confidenciais, não vão desaparecer. Atualmente, o
mundo não está só empenhado em superar a
pandemia, mas também a acompanhar a corrida incessante entre as empresas farmacêuticas
para o desenvolvimento de vacinas eficazes
contra o vírus. E cabe também a estas empresas
serem cautelosas, já que qualquer avanço significativo pode ter como resultado um ataque
dirigido, tendo que estar devidamente preparadas para combatê-lo.
Por mais complexo e desmotivante que o panorama atual se possa revelar, a pandemia mostrou-nos como as tecnologias de informação e
todos os ativos digitais se tornaram vitais na
sociedade atual. Ambos se converteram num
elemento-chave para a democracia, economia,
para o desenvolvimento da sociedade, da segurança e do entretenimento.
Por isso, torna-se também vital insistir na necessidade de uma maior cooperação entre as
entidades que fazem parte do ecossistema de
cibersegurança, desde instituições públicas
ao setor privado e à comunidade técnica, de
forma a proporcionar uma maior partilha de
inteligência e redobrar esforços de segurança.
Sabemos que esta não é uma tarefa fácil e que
há um longo caminho ainda pela frente, mas
só assim nos conseguiremos tornar mais resilientes.
por Alfonso Ramirez,
Diretor Geral da Kaspersky Ibéria
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Segurança Microsoft: A melhor solução para
proteger pessoas, dispositivos, aplicações e
dados em qualquer lugar ou plataforma
A cibersegurança está hoje no topo da lista de prioridades de muitos dos seus clientes

N

dependentemente da origem do pedido ou do
recurso ao qual acede, Zero Trust ensina-o a
“nunca confiar, verificar sempre”. Estendendo
a proteção a todos os elementos do património
digital – identidade, dispositivos, dados, aplicações, infraestrutura e redes.

ABORDAGEM ZERO TRUST

Depois, é preciso correlacionar a informação de
todos estes elementos e ter sistemas inteligentes
capazes de identificar ameaças em tempo real
e agir com a rapidez necessária. Isto significa
que quanto mais integradas estiverem as várias
soluções de cibersegurança, melhor.

uma altura em que o acesso à informação corporativa passou a
ser realizado em múltiplas localizações, que vão muito para além
das instalações físicas dos seus
clientes, é fundamental a consciencialização
para os perigos subjacentes. Fazer esta “transição” sem qualquer controlo de segurança adicional, contando apenas com a sensibilidade
individual para boas práticas não é, de todo,
uma situação ideal.

As abordagens tradicionais de segurança,
baseadas em perímetro, simplesmente já não
conseguem acompanhar a sofisticação das
ameaças atuais.
Respondendo a estas necessidades, as soluções
Microsoft são desenvolvidas com base numa
abordagem Zero Trust.
Um modelo de Zero Trust, ao invés de supor
que tudo o que está atrás da firewall empresarial é seguro, assume que há uma falha de
segurança e cada pedido é verificado como se
tivesse origem numa rede aberta. Ou seja, in-
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COMO REFORÇAR A SEGURANÇA?

Na cloud Microsoft, o Azure Active Directory (Azure AD) é a base para a gestão de
acessos e o guardião do primeiro perímetro
de segurança – a identidade. E qual o motivo pelo qual é tão importante a proteção da
identidade? Porque a maioria das falhas de segurança começam com passwords comprometidas. A autenticação multifator (MFA)
aumenta imediatamente a segurança da sua
conta ao exigir várias formas distintas de verificação para comprovar a identidade do utilizador ao iniciar sessão numa aplicação. Com

o Azure AD, poderá ativar a MFA sem custos
adicionais.
Adicionalmente, foram recentemente introduzidas predefinições de segurança no
Azure AD, isto é, os controlos considerados
fundamentais, configuráveis na área de contas
e identidades, como por exemplo, o reforço da
autenticação multifator (MFA) para contas administrativas e a disponibilização da aplicação
móvel Microsoft Authenticator para os utilizadores.
Se adicionalmente o seu cliente procurar gerir
o acesso a outros recursos, recomendamos vivamente o Azure AD Premium, uma vez
que terá acesso a opções adicionais de gestão
de identidade, como por exemplo, atribuir políticas de acesso condicional a aplicações, consoante o dispositivo, localização do utilizador
ou criticidade da aplicação, seja ela qual for
– com o Azure AD Premium terá a capacidade
de centralizar todas estas políticas de segurança
e a gestão de acessos de todas as aplicações corporativas (como por exemplo, SAP, Salesforce,
Oracle, AWS, Google, ou até mesmo outras
aplicações, on-prem) num único controlador.

BENEFÍCIOS NO MICROSOFT 365 E NO
MICROSOFT TEAMS

Enquanto especialista de IT, o seu cliente vai
ter expetativa não só da criação de um ambiente seguro, mas também do desbloqueio de
processos de colaboração e comunicação efetivos.
Para além de todos os benefícios – reinvenção
e gestão do ciclo de vida das reuniões, colaboração eficiente, e possibilidade de integrar
aplicações que respondem às necessidades do
negócio – o que pode a segurança Microsoft
fazer pela plataforma de colaboração, onde se
inclui o Microsoft Teams?
Estando o Microsoft Teams inserido no Microsoft 365, beneficia da premissa fundamental
com que a Microsoft desenha as suas soluções
cloud: o compromisso com a segurança, privacidade e conformidade. Além da encriptação
nativa, é possível adicionar camadas adicionais
de segurança, como classificação e encriptação
de documentos, a autenticação multifator ou
criar políticas de acesso à informação, como
vimos na secção anterior. Já os organizadores
das reuniões, podem gerir quem participa, de
que forma e quem tem acesso à informação da
reunião.

GESTÃO DE DISPOSITIVOS

Os dispositivos são a fronteira final na estratégia de segurança. Afinal, é onde os dados são
visualizados pelo utilizador.
À medida que os seus clientes ativam políticas
de trabalho remoto, a gestão de dispositivos tem
que evoluir. A Microsoft trabalha com todas as
plataformas, como Windows, iOS, Android e
macOS para automatizar não apenas o aprovisionamento de dispositivos, mas também a
distribuição de políticas e atualizações de software.
Deverão ser aplicadas políticas de segurança
de forma consistente e confiável, não apenas no
próprio dispositivo, mas também nas aplicações
que neles se executam. Se um dispositivo não
estiver de acordo com o patch de segurança

definido pelo administrador, o utilizador será
solicitado a atualizar o dispositivo antes de permitir o acesso.
Ao integrar com tecnologias de segurança
Microsoft 365, o Microsoft Endpoint Manager oferece um conjunto exclusivo de recursos para simplificar a gestão de segurança
dos dispositivos, nos mais diversos cenários de
modelo de propriedade (corporativa e BYOD).
O Endpoint Manager ajuda as pessoas a trabalhar a partir de qualquer dispositivo, garantindo que apenas dispositivos e aplicações
confiáveis têm acesso aos dados de trabalho.
E com definição ao nível do dispositivo ou da
aplicação, equilibra a privacidade e experiência
do utilizador com as necessidades de segurança
da organização.

CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DA
MICROSOFT – MICROSOFT SECURE
SCORE

Existem diversas questões a ter em conta acerca
da proteção da informação, gestão de segurança, monitorização da segurança, etc. Não
procure atalhos nestas áreas – a Classificação
de Segurança da Microsoft (Microsoft Secure Score) é gratuita para todos os clientes.
Para além das recomendações da Classificação
de Segurança, num dashboard centralizado no
centro de segurança do Microsoft 365, poderá
monitorizar e trabalhar na segurança das suas
identidades, dados, aplicações, dispositivos e
infraestrutura do Microsoft 365.
Em suma, a Classificação de Segurança oferece
uma forma de melhorar, de forma estruturada,
a sua postura de segurança ao fornecer visibilidade e recomendações práticas.

NOTAS FINAIS

Estes são alguns dos motivos pelos quais a Microsoft se assume como líder na área da Cibersegurança, e que se evidenciam ao aparecer no
quadrante líder da Gartner em cinco tipos de
solução de Cibersegurança em 2020 – Access
Management, Cloud Access Security Brokers,
Enterprise Information Archiving e Unified
Endpoint Management – com a vantagem

adicional de integrar nativamente todas estas
plataformas. Por outro lado, o poder da cloud
Microsoft permite a inclusão de inteligência artifical para combater de uma forma mais eficaz
ataques sofisticados e ainda não conhecidos.
Por último, todas as soluções são desenhadas
sob esta premissa fundamental: o compromisso
com a privacidade e com a transparência sobre
a recolha, utilização e distribuição dos dados
dos clientes. O cliente é que gere os seus dados e
decide como utilizá-los. Ao nível de compliance, a
cloud da Microsoft está em conformidade com
mais de 90 regulamentações internacionais,
regionais e de indústria, incluindo HIPAA,
GDPR, FedRAMP, SOC, FERPA. Ainda
neste âmbito, a referir que a nossa plataforma
cloud Microsoft Azure e o Office 365 Enterprise foram recentemente distinguidos pelo
Gabinete Nacional de Segurança (GNS) com
a primeira certificação de segurança cloud de
grau NACIONAL RESERVADO a ser realizada em Portugal.
E não se esqueça: a melhor resposta é preparar
os seus clientes. E a tecnologia é a maior defesa
nesta luta.
Links úteis:
– Patch Tuesday Webinars
– Microsoft 365 e Segurança
– 3 formas de assegurar um trabalho
remoto seguro e produtivo
– Conheça os benefícios de consolidação
dos produtos de segurança
– Trust Center
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Previsões de Cibersegurança para a Europa,
Médio Oriente e África (EMEA) em 2021
É hora de dar um passo atrás,
refletir sobre o ano passado e fazer
resoluções de ano novo

R

eservamos um momento para fazer
previsões de cibersegurança para
a EMEA em 2021 e para considerar os desafios e oportunidades
futuras.

1. Consumer hop: com tantas pessoas a trabalhar de casa, o ponto fraco passa a ser o que
mais poderá atuar como uma ponte para o dispositivo empresarial seguro. Muitas casas agora
têm entre 20 e 50 “coisas” conectadas a hubs
de Wi-Fi domésticos. O nosso mais recente relatório de segurança de IoT descobriu que cada
vez mais existem dispositivos que não são de
negócio a chegar às redes empresarias. Tudo
isto significa que o dispositivo final e todas
as “coisas” ao seu redor se tornam os maiores
riscos de acesso aos sistemas e informações essenciais de uma empresa.
2. Aumenta a fraude de investimentos:
sejam pequenas empresas ou consumidores,
muitos estão a passar tempos extremamente
difíceis financeiramente durante a crise da
COVID-19. Infelizmente, os cibercriminosos
aproveitam-se dessas circunstâncias e, em
tempos de necessidade desesperada, as pessoas
são mais suscetíveis a clicar em “golpes” na
esperança de compensar a oferta de empréstimos, e outras oportunidades financeiras que,
em retrospetiva, reconheceríamos ser demasiado boas para ser verdade.
3. Os criminosos visam novos processos
“touchless”: como pretendemos reduzir o
risco de infeção em todos os aspetos da nossa
vida, estamos a observar um aumento nos limites de pagamento sem contato, mas também
outros métodos, como códigos QR, sendo estes
utilizados para reduzir pontos de contacto.
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4. Fadiga do colaborador: trabalhar em
casa significa que muitos de nós agora vivemos
online entre 10 e 12 horas por dia, tendo muito
pouco descanso, sem intervalos entre as reuniões. Veremos mais erros humanos na origem
de problemas de segurança cibernética puramente motivados pela fadiga ou complacência
dos funcionários. As empresas precisam de
levar em consideração esse fator de erro humano e garantir uma segurança de edge consistente, independentemente da ligação.
5. 5G e edge computing podem ser um
problema: com os debates sobre qual o hardware que pode ser utilizado e onde – e é claro,
todos os outros desafios que enfrentámos em
2020 –, o 5G, o edge computing e, em alguns
casos, IoT não estiveram necessariamente nas
mentes dos decisores e líderes empresariais.
2021 será o ano em que veremos os atacantes
a realmente sondar esses espaços para ver a
“arte” do possível.
6. Corra para a cloud; jogando com a
segurança: a maioria das empresas na Europa tinha planos de mover os principais processos de negócios para a cloud nos próximos
anos, mas com o início da pandemia, isso veio
ou vai acontecer em meses. Em vez de perder
tempo a recodificar os processos, uma etapa
intermediária foi adicionada: o movimento rápido. Essa migração contínua levará a falhas
de segurança, e provavelmente veremos mais
incidentes de segurança na cloud até que as
mudanças sejam concluídas e a estabilidade seja
retomada, pelo menos por um tempo.
7. O eCrime tira proveito dos desafios
de conformidade do GDPR na cloud: a
maioria das empresas levou anos para preparar
as suas PII para o GDPR quando este entrou
em vigor em 2018. Com a mudança urgente
para a cloud e as ferramentas de colaboração
impulsionadas pelo confinamento deste ano, a
conformidade com o GDPR foi um desafio. À
medida que as empresas tentam recuperar o

controlo das informações de identificação pessoal (PII) na cloud, é de se esperar que os cibercriminosos tentem tirar proveito do mesmo.
8. A privacidade torna-se cada vez mais
local: vemos cada vez mais um foco da Europa na privacidade. Isto, potencialmente, vai
tornar as estratégias de transformação digital
mais complexas no longo prazo, conforme as
tendências continuam, com foco na regionalização dos dados, ou, mais provavelmente, haverá uma separação mais forte entre os dados
PII reais e os metadados por trás deles.
9. As equipas de SOC lutam com um novo
ambiente de trabalho e um aumento de
workloads: como muitas empresas procuram
reduzir custos, uma solução natural é acelerar a
digitalização dos processos. Isso significa cada
vez mais telemetria de segurança cibernética
no centro de operações de segurança (SOC).
As equipas que vão acompanhar o processo
serão aquelas que adotam uma abordagem de
plataforma baseada em ML / IA baseada em
dados, ajudando-as a serem proativas contra
invasores que tentam inová-las.
10. Os cibercriminosos adoram a atualidade: os cibercriminosos sempre se aglomeraram para explorar as últimas tendências ou
notícias globais. Vimos isso ao longo de 2020
em torno da pandemia com o uso generalizado de temas relacionados ao vírus, como
campanhas de phishing de e-mail com o tema
COVID-19. Com o período de transição do
Brexit encerrado a 31 de dezembro, devemos
esperar ver golpes, desinformação e ataques
alavancando o que é uma mudança tão significativa.
por José Manta,
Major Account Manager, Palo Alto Networks

INFO
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The Clouds of Today,
Secured Against the Threats of Tomorrow
Prisma® Cloud 2.0: The Only Comprehensive
Cloud Native Security Platform
We have released Prisma Cloud 2.0 to support the many enterprises

actively embracing multi-cloud architectures across various compute

paradigms. In the 2020 State of Cloud Native Security report, infrastructure
and security leaders shared:

> They are in a multi-cloud world

94% of respondents are using more than one cloud platform, with
60% stating they use between two and five.

> Organizations are also leveraging multiple compute offerings

86% of organizations expect their usage of cloud workloads to

increase or stay the same, using a combination of VMs, containers,
containers as a service, and platform as a service/serverless

architectures.

As organizations march forward in this multi-cloud and multi-compute

reality, they require new capabilities to implement consistent cloud
security policies and manage risk holistically. These needs are best met
through a single, comprehensive platform – 51% of high-performing
organizations in the report said a single end-to-end solution would
improve their cloud security posture.

Learn more at paloaltonetworks.com/prisma
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Experiência, tecnologia e fortaleza financeira
V-Valley: Experiência, conhecimento e capacidade financeira ao dispor do
negócio da cibersegurança

uma faturação próxima dos 300 milhões a nível
ibérico, e a ambiciosa meta de duplicá-los em
cinco anos. “Não estamos interessados em ser
os maiores, mas sim os melhores”, destacou
na apresentação da nova estrutura da empresa
em Espanha o seu presidente, Javier Bilbao-Goyoaga.

APOSTA NA SEGURANÇA DIGITAL

Tem sido feito um grande esforço no sentido de
estabelecer novas alianças e acordos que nos
têm posicionado como um dos líderes do Canal.
Entre outras referências, somos o primeiro e
único distribuidor da Entrust em todo o mundo
e o primeiro distribuidor oficial da Cloudflare.

FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

D

esde a sua criação em Itália, em
2014, a V-Valley cresceu exponencialmente, tornando-se uma
referência europeia em cibersegurança. O volume de negócios e
os seus acordos permitiram-lhe ganhar uma
posição entre as grandes empresas, com projetos pioneiros e inovadores em ambientes como
identidade segura ou SASE. O segredo do sucesso? “Apostar numa equipa com larga experiência, que nos permite oferecer soluções confiáveis e com as melhores tecnologias”, destaca
o responsável da sua divisão de cibersegurança
para Portugal, Ricardo Pinto.

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL

Por detrás do bom trabalho da empresa está
o Grupo Esprinet, um dos grandes distribuidores europeus com mais de 130.000 produtos
comercializados de 650 fabricantes e mais de
31.000 clientes profissionais e consumidores.
Um suporte que lhe permite ser “mais do que
um simples distribuidor de produto” e tornar-se
num hub de serviços que facilita a operação,
principalmente no segmento de valor, conhecido como ‘Advanced Solutions’.
É precisamente neste mercado que está inserida
a sua divisão V-Valley, que conta com um portfólio especializado de mais de 60 fabricantes
que lhe permite chegar a mais de 4.000 clientes
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na Península Ibérica, região que, em 2019, juntamente com a Itália, ultrapassou a 560 milhões de faturação.
E nem tudo é tecnologia, já que a empresa gosta
de dar ênfase ao seu principal valor – o capital
humano – que lhe permite ter a capacidade de
oferecer a melhor resposta aos seus clientes.
A V-Valley disponibiliza aos seus clientes ferramentas como o Esprifinance, uma alavanca
que visa facilitar a execução de projetos dos
seus fornecedores e Parceiros. Esta capacidade
financeira permitiu à Esprinet ser o n.1 no sul
da Europa em faturação e o n.2 em valor no
ano 2020.
Em resumo, a V-Valley, que conta com escritórios em Bilbao, Barcelona, Madrid, Sevilha,
Zaragoza e Lisboa, destaca-se por trabalhar
com a “agilidade de uma empresa pequena,
mas com a força de uma das referências do
mercado, o que lhe permite ser o único distribuidor de volume com uma divisão real, independente e focada na área de Valor.

INTEGRAÇÃO DE REFERÊNCIAS

O seu crescimento não é apenas motivado pelo
aumento das vendas, mas também suportado
por uma estratégia, muito comedida, de integração de grandes referências, como o Grupo
GTI, adquirido em meados de 2020 e que permitiu à Esprinet terminar o ano passado com

Um dos pontos fortes do V-Valley é o compromisso com a formação e a certificação técnica oficial para os seus Parceiros e clientes,
dispondo de um ‘Centro de Teste Autorizado
Pearson Vue’.

NOVO MARKETPLACE

Para reforçar a presença e facilitar o relacionamento com os clientes, no final de 2020, a
V-Valley lançou o seu novo Marketplace, uma
plataforma web que permite combinar serviços
de diferentes marcas para desenhar arquiteturas de nuvem adaptadas às necessidades dos
clientes finais.
Esta plataforma está estruturada em três áreas:
apoio a Parceiros com conteúdos técnicos personalizados por tecnologias e fabricantes, contacto direto e promoções exclusivas; portfólio
composto por um catálogo completo de tecnologias, serviços e soluções disponíveis, fichas
técnicas e conteúdos multimédia; e formações
e eventos próprios e de fabricantes, bem como
acesso a certificações, demo centers e PoC.
O feedback dos nossos clientes, somado à experiência da GTI neste mercado, tem sido extremamente útil para o desenvolvimento de
funcionalidades e adaptação da plataforma às
necessidades específicas que o mercado exige.

INFO
v-valley.es

Cibersegurança:
O melhor parceiro de valor
do mercado
·
·
·
·

Equipa experiente
Tecnologias inovadoras
Soluções adaptativas
Capacidade Financeira

Segurança de Rede· Segurança Cloud· Assinatura Digital e PKI·
Segurança Endpoint· Segurança de Conteúdos· Gestão da Segurança·
Segurança da Informação· Segurança da Infraestrutura ·
Segurança de Identidade
www.v-valley.es seguranca@v-valley.com
BARCELONA · BILBAO · MADRID · LISBOA · SEVILLA · ZARAGOZA
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A importância de uma abordagem “zero trust”
AJUDE OS SEUS CLIENTES A PLANEAR
UMA ABORDAGEM “ZERO TRUST” PARA
AS SUAS EMPRESAS

A sua empresa já tem uma estratégia de segurança de confiança zero? E
os seus clientes? As redes tradicionais são construídas com base na ideia
de uma confiança inerente. Já as estruturas “zero trust” pressupõem que
cada dispositivo e utilizador, dentro ou fora da rede, representa um risco à
segurança

E

m termos de conceito, “zero trust”
pode ser interpretado como uma
abordagem de segurança que recomenda “nunca confiar, sempre verificar” e utiliza múltiplos níveis de
proteção para prevenir ameaças, bloquear movimentos laterais e reforçar controlos granulares de acesso do utilizador.
A estrutura “zero trust” baseia-se em três princípios:
1. Identificação de utilizadores e dispositivos: saiba sempre quem e o quê está
ligado à rede da empresa.
As empresas têm uma grande parte das suas
equipas a operar remotamente. Por isso, garantir acesso às ferramentas internas representa um grande desafio. Ao mesmo tempo,
os cibercriminosos estão a utilizar uma variedade de técnicas para obter nomes de utilizadores e passwords (como spear phishing,
engenharia social e compra de credenciais
roubadas na dark web) com o objetivo de ter
acesso à rede e roubar dados valiosos de empresas e clientes. Os serviços de autenticação
multifatorial (MFA) baseados na cloud permitem a mitigação de roubo de credenciais,
fraude e ataques de phishing.
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2. Disponibilização de acesso seguro: limite as permissões de acesso de dispositivos a sistemas e aplicações críticos.
Na estrutura “zero trust”, o objetivo da gestão de
acessos é proporcionar uma forma de gerir centralmente os acessos em todos os sistemas de IT
comuns e, ao mesmo tempo, limitar o acesso a
utilizadores, dispositivos e aplicações específicos.
As decisões sobre acessos devem ser feitas em
tempo real com base nas políticas definidas pela
empresa em questão e no contexto da solicitação
de acesso. As tecnologias de login único (SSO),
combinadas com MFA, podem melhorar a segurança de acessos e minimizar o inconveniente
da definição de passwords para os utilizadores.
3. Monitorização contínua: monitorize
a integridade e a postura de segurança
da rede e todos os endpoints geridos.
Com o coronavírus, as ameaças de malware
e ransomware intensificaram-se significativamente. O risco de infeção está mais alto do
que nunca, uma vez que os utilizadores já não
podem contar com a proteção de um firewall
enquanto estão em teletrabalho. E oferecer proteção a utilizadores que navegam na Internet
torna-se algo ainda mais desafiador quando
estes se ligam de fora da rede.

Com a obrigatoriedade de trabalhar a partir de
casa, é bem possível que os portáteis dos seus
clientes sejam intensamente utilizados pelos
funcionários para navegar na web e ler e-mails
pessoais.
É por isso fundamental ter controlo sobre as
ameaças através de uma segurança avançada
persistente que vá muito para além do antivírus
tradicional.
A adoção de uma estratégia “zero trust” pode
ajudar o seu cliente a desenvolver uma abordagem muito mais moderna de cibersegurança.
A boa notícia é que não está sozinho nessa
missão. Se o departamento de IT for muito
pequeno, ou se não tiver um, os MSSPs são a
solução de que as empresas necessitam para
confiar numa infraestrutura sólida que permita
aos utilizadores móveis trabalhar a partir de
qualquer dispositivo e lugar, além de fornecer
acesso a serviços de cloud públicos, garantindo
a segurança da empresa.

EM RESUMO

Embora a crise pandémica tenha apanhado
toda a gente desprevenida, o advento do teletrabalho em massa é particularmente um
território desconhecido para muitas empresas.
Com a maioria dos utilizadores a trabalhar
remotamente, contar com uma estratégia “zero
trust” pode ajudar a manter a continuidade e a
segurança das empresas.
Os fornecedores de serviços de segurança geridos (MSSP) podem desempenhar um papel
fundamental na entrega de competências e
recursos necessários à sua organização para
implementar redes “zero trust” com eficácia.
Ao passar essa responsabilidade para um fornecedor de soluções, pode ter a paz de espírito
e a tranquilidade que lhe permitirá dedicar-se
ao crescimento da empresa e à conquista de
uma maior competitividade no setor em que
está inserido.
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Acerca da WatchGuard Technologies:A WatchGuard® Technologies, Inc. é líder global na área das soluções de segurança de rede, das Wi-Fi seguras, da autenticação multi-fator e da proteção avançada de
endpoints. Os produtos e serviços premiados da empresa contam com a conﬁança de organizações de todo o mundo, nomeadamente 10 mil revendedores de soluções de segurança e service providers,
que, em conjunto, protegem mais de 80 mil clientes. A missão da empresa é tornar a segurança empresarial acessível às organizações de todos os tipos e tamanhos através da simplicidade, tornando a
WatchGuard a solução ideal para PMEs e empresas distribuídas e PMEs. Com sede em Seattle, Washington, a WatchGuard tem escritórios na América do Norte, Europa, Ásia Pacíﬁco e América Latina. Para
mais informação, visite WatchGuard.com. Part No. WGCE67407_110620.
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Cibersegurança e o caminho a percorrer
De acordo com o relatório de Cibersegurança em Portugal – Sociedade 2020
do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), divulgado em dezembro
passado, relativamente a medidas de segurança adotadas pelas empesas,
revela que Portugal apresenta números acima da média da União Europeia
(ex.: autenticação forte, cifragem de dados, backup off-site, entre outras
medidas)

C

Nuno Mendes – CEO WhiteHat

ontudo, o mesmo relatório revela
que Portugal tem tido um desempenho abaixo da média europeia no
que diz respeito à adoção e atualização de políticas de segurança nas
empresas. Ou seja, as empresas portuguesas
estarão a adquirir tecnologia de segurança
(embora considere bastantes otimistas os números da Eurostat patentes no relatório) mas
não estão a acompanhar os Parceiros no que
concerne à adoção de políticas de segurança ou
atualização das mesmas. Apenas 28% das empresas portuguesas adotam políticas de segurança de IT definidas ou revistas, face à média
de 34% verificada no resto da União Europeia.
Os mesmos valores aplicam-se à adoção de recomendações sobre medidas, práticas e procedimentos em segurança nas TIC.
Efetivamente, a visibilidade que temos através
de indicadores fornecidos pelos nossos Par-
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ceiros e clientes é que nas micro e pequenas
empresas em Portugal, domina a escassez de
acompanhamento focado em Cibersegurança
e a tecnologia adotada é por vezes insuficiente
e / ou mal implementada. Frequentemente são
implementadas soluções de segurança como
anti-malware ou backup on-site mas não existe
nenhum tipo de monitorização, alarmística ou
mesmo gestão.

NUNO MENDES – CEO WHITEHAT

Nesta matéria, a adoção de modelos de serviços baseados em MSP (Managed Service
Providers) permitirão ao Canal explorar novas
e emergentes oportunidades de negócio. Ao
adotar tecnologias de Cibersegurança, em modelo MSP e com ferramentas de gestão centralizada na web, os fornecedores de serviços
de IT estarão a rentabilizar os seus recursos e
negócio. Por um lado, através da otimização do
tempo de recursos técnicos e administrativos

(gestão remota, licenciamento simplificado on-demand) e por outro, através de vantagem financeira obtida pela economia de escala (mais
clientes / licenças, menor valor).
No âmbito geral, no que se refere ao caminho
do mercado da Cibersegurança em Portugal,
existe ainda um longo caminho a ser feito ao
nível da perceção real do ciber-risco, em diferentes frentes. O Canal deverá ser mais assertivo na comunicação do risco aos seus clientes,
sendo importante reforçar perante os decisores
os impactos que o ciber-risco pode ter especificamente em cada organização. Isto pode
ser conseguido recorrendo à elaboração de
relatórios executivos, simplificados e numa
linguagem que seja percetível aos decisores. É
importante demonstrar os prejuízos financeiros
(diretos e indiretos) que podem advir de um
ataque à sua organização (ex.: custos associados
a reposição de dados e sistemas, resolução de
falhas de segurança pós-ataque, alterações de
credenciais de utilizadores, análise de logs /
eventos, processos legais, etc.).
Resumindo, a WhiteHat possui em portfólio as
principais tecnologias de Cibersegurança a implementar em qualquer tipo de organizações,
nomeadamente: Anti-malware, Anti-spam, segurança Microsoft 365, 2FA - Two-factor Authentication, Cloud Sandboxing, Encriptação,
DLP - Data Loss Prevention, Backup e Disaster
Recovery, SD-WAN, Balanceamento de Tráfego, UTM, entre outras.
Para fazer face ao caminho a percorrer na
Cibersegurança em Portugal, os fabricantes,
distribuidores e integradores deverão trabalhar em Parceria e proximidade, de forma a
aproveitar as sinergias entre todos e fornecer
as melhores soluções integradas de segurança,
assim como o respetivo acompanhamento às
organizações nacionais.
por Nuno Mendes, CEO WhiteHat
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O computador ainda
não morreu

Ao longo dos anos, muitos analistas foram indicando que o computador ia acabar. A previsão nunca
se concretizou e 2020 foi o ano em que se mostrou que o computador não só está vivo, como vai
viver durante muitos anos
por Rui Damião

Q

uando os primeiros tablets
começaram a inundar o
mercado, e já depois de os
smartphones começarem a
ser vendidos em larga escala,
previu-se que os computadores tinham os dias
contados.
É um facto que o mercado de PC a nível mundial, e em particular os portáteis, diminuiu, mas
também é verdade que nunca acabou por completo. Os portáteis tiveram de se reinventar e foi
notório que o dispositivo nunca foi totalmente
substituído por smartphones ou por tablets.
Logo no início de 2020 existiu falta de portáteis. A primeira razão é óbvia: a maior procura
em todo o mundo deste tipo de dispositivos,
numa tentativa de colocar os colaboradores a
trabalhar em casa. A segunda razão deveu-se
ao facto de que a China, onde a larga maioria
dos computadores são fabricados, ter fechado
totalmente; as fábricas pararam e não foi possível produzir um bem que era cada vez mais
necessário.
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MERCADO A CRESCER

Apesar de um primeiro trimestre negativo, o
mercado mundial de computadores cresceu
11% durante o ano de 2020, quando comparado com o ano anterior. Quem o diz é a
Canalys que, na sua mais recente análise, indica que, no total, foram vendidas 297 milhões
de unidades no último ano. Este crescimento
representa, de acordo com a Canalys, o maior
crescimento anual desde 2010 e o maior volume
de vendas desde 2014.
O quarto trimestre de 2020 – tradicionalmente
forte por causa do Natal – registou um crescimento de 25% em relação a 2019 e marcou o
terceiro trimestre consecutivo de crescimento
sequencial, tendo crescido 13% em comparação com o terceiro trimestre que já tinha
tido um desempenho “incrível”, nas palavras
da Canalys.
Ishan Dutt, analista da Canalys, refere, em comunicado, que “2021 parece ser um ano ainda
mais emocionante para o mercado de PC”,
uma vez que os fornecedores “se recusam” a

descansar sobre os lucros e procuram novas
oportunidades. Apesar de admitir que a escassez da oferta possa continuar a prejudicar
o mercado a curto prazo, a Canalys acredita
“que a maioria dos problemas serão corrigidos
no segundo semestre de 2021”.

TENDÊNCIAS

Cláudia Fernandes, Product and Marketing
Manager Client Solutions da Dell Technologies, realça que “cada vez mais a tecnologia
passa a ter um papel fundamental na vida
pessoal e profissional das pessoas no trabalho
remoto, de forma a mitigar o impacto da pandemia”. De igual modo, João Moura, Surface
Business Group Lead da Microsoft Portugal,
refere que “a pandemia veio acelerar um conjunto de transformações que estavam já a
ocorrer no panorama nacional, tanto no setor
público como no privado, sendo o posto de trabalho um dos principais focos”.
Para Cláudia Fernandes, a principal tendência
dentro de portáteis passa pela colaboração.

Cláudia Fernandes, Product and
Marketing Manager Client Solutions da
Dell Technologies

“Com uma grande parte dos colaboradores
em trabalho remoto, é cada vez mais importante que cada computador empresarial tenha
como prioridade mais e melhores ferramentas
de colaboração: onde as soluções de som de
elevada qualidade e câmaras no próprio chassis
do equipamento passaram a ser um standard;
melhores meios de conectividade, com os mais
recentes lançamentos de 5G ou Wi-Fi; que
tenha disponíveis fermentas de automação com
o auxilio de inteligência artificial de forma a
otimizar o dispositivo de acordo com a utilização de cada um”.
Relembrando que “a transição para o modelo
remoto ou híbrido traduziu-se forçosamente
numa necessidade da modernização do parque
informático de muitas instituições”, João Moura
refere que a adoção das “soluções de posto de
trabalho fixo” têm vindo a cair e a expectativa
é de que as várias tendências que se têm registado se mantenham no pós-pandemia.
De acordo com Patrícia Nuñez, Diretora de
Canal e SMB da Lenovo Ibéria, “cada vez mais
os computadores empresariais devem ter, e ser,
as ferramentas certas para o trabalho e devem
ter em conta as necessidades de cada colaborador e organização”.

FATORES DE COMPRA

Com a pandemia, o computador tornou-se
num ponto central e de discussão nas empresas.
Como já foi referido, a necessidade de colocar
os colaboradores a trabalhar a partir de qualquer lado levou à compra de computadores,
ainda que a compra se tenha definido pela
oferta e nem sempre pelas especificações necessárias. Ainda assim, existem alguns fatores
que as empresas têm em conta na aquisição de
um novo posto de trabalho.
O representante da Microsoft destaca “a mobilidade (dimensões e peso), a qualidade do ecrã,
câmara, microfones e altifalantes – cada vez
mais relevantes numa altura em que grande
parte do nosso tempo é passado a colaborar
com colegas ou clientes em videochamada”.

Patrícia Nuñez, Diretora de Canal
e SMB da Lenovo Ibéria

João Moura, Surface Business Group
Lead da Microsoft Portugal

Por outro lado, indica Cláudia Fernandes, “a
adoção de um posto de trabalho preparado
para o futuro não envolve apenas o equipamento, mas também soluções que ajudem o
administrador de IT na gestão do ciclo de vida
do mesmo”.
Para isso, explica a representante da Dell
Technologies, “é necessário ter em conta e
analisar cada perfil de trabalho validando que
tipologia de equipamento e periféricos vão permitir os utilizadores a serem mais eficientes,
mais produtivos”.
Segundo a representante da Lenovo, “as organizações têm procurado incentivar a produtividade dos colaboradores através da disponibilização de hardware fiável e de qualidade que
responda às necessidades da função em causa
e, ainda, soluções e serviços que permitam proteger esses mesmos equipamentos”.

DEVICE-AS-A-SERVICE

Numa era em que tudo é vendido como um
serviço, também os portáteis podem ser colocados num cliente numa base de subscrição.
Habitualmente denominado como Device-as-a-Service (DaaS), esta tendência “introduz
no Canal de Parceiros a capacidade de diferenciação ao apresentar uma solução de valor
acrescentado por via da inclusão de serviços
profissionais e de suporte complementares à
oferta”, diz Cláudia Fernandes.
João Moura refere que “o desafio deste modelo
está em conseguir ir para além do exercício
financeiro e acrescentar efetivamente valor
através da gestão completa do ciclo de vida
dos equipamentos”. O Surface Business Group
Lead da Microsoft Portugal dá como exemplo
a “possibilidade de gestão completa do parque
informático, numa ótica de serviços geridos”
como oportunidade para o Canal.
A nível interno, das próprias organizações,
Patrícia Nuñez acrescenta que “o DaaS permite garantir maior flexibilidade e agilidade
empresarial, alinhar os serviços outsourcing com
as necessidades e padrões do negócio, criando

uma solução personalizada e alinhada com
as necessidades da organização e que permite
mudar de CapEx para OpEx de forma a aumentar o capital de negócios”.

PAPEL DO PARCEIRO

Com uma maior procura por parte das organizações, e também com novos modelos de negócio, o Parceiro tem um papel acrescido junto
dos clientes finais; o Canal deixa de ser um box
mover e passa a ser um Parceiro de confiança
para a empresa.
Patrícia Nuñez, da Lenovo, indica que se a
empresa quer aprofundar a forma como trabalha o mercado, tem de “contar com uma rede
de suporte composta pelos Parceiros certos”.
Assim, explica, “a forma de atuação dos nossos
Parceiros tem de estar claramente alinhada
com a nossa estratégia, preocupações para com
os clientes e tendências do mercado”.
Relembrando que o papel do Parceiro é “fundamental”, Cláudia Fernandes afirma que “a implementação de novas tecnologias deixou de ser
uma dificuldade, atendendo que os Parceiros,
para além de oferecerem um papel consultivo
junto das organizações, oferecem serviços que
permitem o cliente obter as competências necessárias ao suporte das novas soluções”.
João Moura diz que “os Parceiros desempenham um papel crítico na transformação digital das organizações que servem, seja na
entrega de serviços de valor acrescentado, ou
na otimização de custos operacionais globais,
contribuindo ativamente para o sucesso dos
seus clientes”.

RESUMO
• O computador empresarial ganhou uma renovada importância
no seio das empresas;
• Em 2020, o mercado mundial registou o maior crescimento de
vendas desde 2010;
• A pandemia acelerou a aquisição destes equipamentos por parte
das organizações.
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Os modelos ThinkBook pensados para uma
revolução remota
A linha ThinkBook da Lenovo foi pensada para oferecer mais opções às PME
e para as forças de trabalho remotas com um visual novo e distinto

O

portfólio ThinkBook da Lenovo foi
projetado para capacitar o profissional moderno em tempos de transição. A nova geração de portáteis
ThinkBook combina uma filosofia
de design moderno com recursos desenvolvidos
para um mundo que “trabalha em qualquer
lugar”.
Estes portáteis apresentam um visual novo e
distinto com uma tampa superior de dois tons
elegantes e molduras de ecrã ultra-estreitas
construídas para experiências de visualização
envolventes.

THINKBOOK 14S YOGA I

O ThinkBook 14s Yoga i da Lenovo é o primeiro ThinkBook 2 em 1 que facilita a transformação de qualquer espaço numa zona de
trabalho com o seu formato versátil.
Este dispositivo pode ser sincronizado com
uma smart pen. Ao retirar a caneta no modo
de standby moderno, a aplicação de anotações
abre automaticamente. Quando conectado ao
Windows 10, os atalhos do Windows Ink estão
prontos a partir do momento em que se pega
na caneta.
A potência dos processadores Intel® Core™
de 11.ª geração e a flexibilidade do formato
Yoga permitem uma transição perfeita entre
os modos para maior produtividade. As portas
Thunderbolt™ 4 e USB-C facilitam a conectividade entre periféricos e monitores ultrarrápidos.
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Ao mesmo tempo, o Yoga 14s está disponível
no clássico ThinkBook mineral grey, mas uma
versão Abyss Blue de edição limitada está
também disponível adicionando a combinação
certa de talento e elegância.

NOVOS MODELOS

Da nova geração da família ThinkBook fazem
parte, também, os novos ThinkBook Plus Gen
2 i, o ThinkBook 13x i, o ThinkBook 14p Gen
2 e o ThinkBook 16p Gen 2.
Construídos especificamente para profissionais
móveis em pequenas e médias empresas, utilizando materiais de alumínio com um acabamento de um tom dual distinto, os mais recentes modelos ThinkBook unem recursos inovadores com designs sofisticados para capacitar
os utilizadores para um novo mundo de espaços
de trabalho flexíveis. A mais recente linha de
portáteis ThinkBook integra tecnologias de última geração para aperfeiçoar a experiência do
utilizador onde quer que esteja.

Os mais recentes portáteis ThinkBook são projetados a partir de perceções básicas da experiência do cliente para se concentrar na importantíssima experiência do utilizador final.
O ThinkBook Plus Gen 2 i, por exemplo, foi
aperfeiçoado em praticamente todas as áreas.
As principais melhorias incluem:
• O ecrã e-Ink aumentou de 48% da proporção
ecrã-corpo (STB) para 68%, oferecendo uma
maior área útil de 12 polegadas e a resolução
desse ecrã com uma cobertura superior foi
aumentado para corresponder à resolução de
2560x1600 do ecrã principal;

• O desempenho foi aperfeiçoado com uma
taxa de atualização melhor e a interface do
utilizador (IU) do e-Ink foi repensada e redesenhada para fornecer um acesso mais intuitivo às informações mais utilizadas, agora com
opções flexíveis para executar aplicações de
produtividade sem ter de abrir a tampa;
• O novo modelo mais fino (13,9 mm) e mais
leve (1,3 kg) faz a transição para os novos ecrãs
16:10 com baixa luz azul, que também aumentaram em STB de 78% para quase 90% para
uma experiência virtual de última geração;
• A interação de toque foi aperfeiçoada com
uma nova caneta de reserva que iniciará automaticamente as aplicações selecionadas para
maior utilidade;
• A conectividade inclui entradas Intel
Thunderbolt™ 4, Wi-Fi 61 e um novo
ThinkBook Charging Mat opcional, potenciado pela tecnologia Power by Contact® da
Energysquare, pode recarregar sem fios a
uma bateria maior que fornece até 15 horas de
carga2, ou até 24 horas2 ao utilizar apenas o
ecrã e-Ink;
• Com os seus dois monitores, o Lenovo
ThinkBook Plus i que tem como sistema operativo o Windows 10 Pro e como processador
Intel® Core™ foi projetado para o sucesso. Faça
anotações ou leia documentos eletrónicos na
capa, mesmo com o laptop fechado.

PREÇOS E DISPONIBILIDADES

O ThinkBook 14s Yoga i já está disponível no
mercado com um preço a partir de 1.199 euros.
O ThinkBook Plus Gen 2 i estará disponível
a partir do primeiro trimestre de 2021 com
um preço inicial de 1.299 euros. Outros novos
dispositivos da família ThinkBook vão estar
disponíveis a partir do primeiro trimestre de
2021 com um preço inicial de 1.099 euros.

INFO
lenovo.com

O local
de trabalho
acabou de ficar
mais inteligente.
ThinkBook Yoga, elegante, poderoso, versátil.

Yoga

Ganhe
tempo
para si.

A Lenovo recomenda o Windows 10 Pro para empresas
Disponível em lenovo.com

reportagem apc by schneider electric

Schneider Electric debate os desafios
e oportunidades para os Parceiros no
‘novo normal’
No seu evento Innovation Talk – Iberian IT Partners Awards, no qual distingue os
Parceiros com performance excecional em 2020, a Schneider Electric examinou
os desafios e oportunidades para o Canal de IT no contexto pós-pandémico e
como é que os seus Parceiros podem tirar o máximo partido da situação atual
por Margarida Bento

D

ecorreu no passado dia 26 de
janeiro a Innovation Talk –
Iberian IT Partners Awards
2021 da Schneider Electric,
evento virtual que substituiu
a habitual Gala para Parceiros IT na qual
todos os anos reconhece os Parceiros que se
destacaram durante o ano de 2020 pela sua
performance e resultados. Durante o evento, a
Schneider Electric partilhou com os seus Parceiros os desafios e oportunidades para o Canal
de IT no contexto pós-pandémico, e como se
prevê que o papel das TI evolua num ambiente
empresarial em que a adoção tecnológica, a eficiência, a resiliência e flexibilidade são fatores
particularmente críticos.
Em entrevista com o IT Channel, Pablo
Ruiz-Escribano, Vice-Presidente de Secure
Power & Field Services Iberia da Schneider
Electric, relata o impacto que a pandemia teve
no Canal, os desafios e oportunidades que
trouxe para os seus Parceiros, e como estes
podem tirar melhor partido do atual clima de
mercado.

que tínhamos anteriormente. Obrigou-nos a
interagir com o Canal de forma diferente, mais
digital, mas também mudou a forma como o
Canal a interage com os clientes”, relata Pablo
Ruiz-Escribano.

UMA NOVA ERA DE SERVIÇOS

Entre as maiores mudanças que 2020 trouxe
ao mercado do IT foi um boom na área dos
serviços, que, apesar de ser há já vários anos
prevista ultrapassar o transacional, verificou um
ritmo de crescimento anteriormente inesperado.
“Os nossos clientes viram-se obrigados a reduzir o número de colaboradores nas suas instalações, o que levou a que tenham utilizado
muito mais os serviços gestão remota”, refere
Pablo Ruiz-Escribano.
Pablo Ruiz-Escribano, Vice Presidente de Secure Power &
Field Services Iberia da Schneider Electric

2020: UM BALANÇO

O ano que passou teve um impacto inegável
em todos os setores, tanto pela crise económica
que seguiu a pandemia como pela necessária
transformação dos modelos de negócio. A indústria do IT foi das poucas que beneficiou
da situação, graças à rápida digitalização que
se verificou, mas não deixou de experiência
alguma disrupção.
“A pandemia obrigou-nos a fazer coisas diferentes, e está a colocar desafios diferentes dos
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A própria APC ganhou este ano cerca de três
pontos de quota de mercado a nível ibérico,
com particular êxito nas áreas de secure power
e serviços, e cresceu nas vendas de serviços
através de parceiros.
“Isto demonstra que, numa época de crise, empresas com modelos de negócio mais resilientes
provaram estar mais bem preparadas”.
Enquanto, nos primeiros meses da pandemia,
muitas empresas relataram o adiamento dos
seus projetos e investimentos de IT, esta não
foi uma tendência que tenha sido sentida pela
Schneider Electric:
“Os investimentos que pararam, em muitos
casos, não foram iniciativas estratégicas. Na
maioria dos casos, os projetos relacionados com
a digitalização e sustentabilidade aceleraram
em 2020. Na Schneider Electric, por exemplo,
a área dos data centers cresceu quase 60%”.

Naturalmente, as empresas que estavam melhor preparadas, que já estavam num estágio
relativamente avançado de transformação
digital, fizeram esta transição melhor. Do
mesmo modo, explica o responsável, os Parceiros que já tinham feito a transição para um
modelo de negócio mais focado em serviços
terão tido mais êxito e ganho maior quota de
mercado.

Logo em março de 2020, a Schneider Electric
lançou um sistema que, além de facilitar a monitorização das equipas, permite que os seus
técnicos ajudem os clientes a identificar remotamente falhas nos sistemas e resolver mais rapidamente os problemas que surjam.
Tradicionalmente, os serviços Schneider Electric
eram prestados diretamente pela empresa, a
partir do seu Service Bureau localizado em
Madrid, que faz o atendimento a clientes ibéricos em língua espanhola e portuguesa. Como
resposta a este crescimento acelerado dos serviços, a Schneider Electric pôs em marcha

iniciativas que permitissem aos seus parceiros
tomar partido desta oportunidade, movendo
parte da sua venda de serviços para o Canal.
Em janeiro deste ano, mais concretamente,
lançou a plataforma EcoStruxure IT For
Partners, que permite aos Parceiros prestar
os serviços de monitorização remota normalmente fornecidos diretamente pela Schneider,
seja independentemente ou em conjunto com o
fabricante. Integrou também, no seu programa
APC Monitoring & Dispatch, seis UPS monofásicas que anteriormente não eram incluídas
no serviço, permitindo aos Parceiros oferecer
melhores serviços de monitorização remota das
infraestruturas de IT dos clientes, que muitas
vezes estão dispersas entre vários edifícios.

DE 2021 EM DIANTE

Nos próximos cinco anos, Pablo Ruiz-Escribano
prevê uma dinâmica muito positiva na região
ibérica, tanto em investimentos como como na
transição digital e ecológica, vendo nesta última área uma grande oportunidade, uma vez
que a digitalização terá um grande papel a representar na descarbonização, que requer uma
gestão muito mais ativa na rede energética.
“O maior desafio estará em materializar as
ajudas do fundo europeu nos próximos anos.
Temos de garantir que estes fundos chegam às
pequenas e médias empresas, que são a base do
tecido empresarial ibérico”.
Neste sentido, a Schneider está a desenvolver
soluções pré configuradas que permitem simplificar o processo de teste para que estas ajudam
de facto na transição energética, de forma a que
as PME tenham mais facilidade em solicitar
financiamento europeu.
“A região ibérica está claramente a posicionar-se como hub digital alternativa às tradicionais” garante o responsável, delineando
a estratégia da APC para capturar ou maximizar estas oportunidades, composta por
três fatores. Os dois primeiros, explica, estão
ao encargo da Schneider: a criação de soluções integradas com os seus produtos e
produtos de outros fabricantes com que têm
parcerias, e o desenvolvimento de software
que permite uma gestão remota mais eficiente das infraestruturas. O terceiro, por seu
lado, é uma rede robusta de Parceiros para
distribuir a proposta de valor que a APC está
a desenvolver.

Vencedores Iberian IT Partners Awards 2020

BEST PREMIER PARTNER IBERIA 2020
Powernet – parceiro ibérico na categoria premier com maior desempenho tanto em termos
de faturação como do crescimento ano-a-ano,
que se destacou pelo desenvolvimento conjunto
de soluções APC e Schneider Electric, captação
de oportunidades, e investimento na capacitação técnica e comercial.
BEST ELITE PARTNER IBERIA 2020
Axians – parceiro ibérico na categoria Elite
com melhor desempenho e um crescimento
de cerca de 70%, com projetos, com projetos
relevantes em data centres e serviços, com recursos que suportaram o crescimento da APC
em 2020.
BEST DISTRIBUTOR IN SPAIN 2020
Tech Data – Distribuidor espanhol com
melhor desempenho e um crescimento acima
de 20% na venda de UPSs, que se destacou
pelo seu investimento no Edge computing, com

“Precisamos de continuar a inovar em conjunto, e estas inovações devem ser feitas
através da criação de ecossistemas. Estas
inovações não podem ser feitas pelos fabricantes – os fabricantes apenas desenvolvem
os produtos e soluções. Para ter de facto uma
proposta de valor, estas ofertas têm de ser
integradas com soluções de fabricantes complementares, concorrentes e parceiros”, reforça o responsável, referindo a mentalidade
multivendor da empresa: “Aconselho que os
Parceiros criem ecossistemas com outros fabricantes e distribuidores, bem como com
players do setor do OT. Só assim terão verdadeiramente sucesso”.

recursos dedicados e trabalho em conjunto com
a Cisco.
BEST DISTRIBUTOR IN PORTUGAL
2020
Databox – Distribuidor português com melhor
performance geral e com um crescimento acima
dos 30% na venda de soluções APC, que se
destacou procurar sempre novas oportunidades
de negócio em Edge e médios e pequenos e
médios data centers
BEST SERVICES RESELLER IBERIA
2020
Aquads – Primeiro parceiro a obter a certif icação para fornecimento de serviços,
que se destacou pela identificação de novas
oportunidades negócios em serviços, como a
modernização de data centres; é atualmente
um dos Parceiros com maior êxito na venda
de serviços, em particular na manutenção de
contratos anuais.

Para tal, Pablo Ruiz-Escribano refere a plataforma Exchange da Schneider Electric, que
permite pôr em contacto Parceiros de setores,
regiões e especializações diferentes para que se
possam entreajudar, partilhar conhecimentos e
experiências, e colaborar em projetos.
RESUMO
• A Schneider e o seu Canal de Parceiros verificaram um forte
crescimento em 2020, devido à rápida digitalização das empresas
no contexto pandémico;
• A área dos serviços foi a que verificou o maior crescimento e que
oferece mais oportunidades para os Parceiros;
• Para tomar partido das atuais oportunidades, os Parceiros devem
criar ecossistemas multi-fabricante, com Parcerias em diferentes
áreas de forma a criar ofertas de valor para os clientes.
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reportagem databox get together
O IT CHANNEL É MEDIA PARTNER DO DATABOX GET TOGETHER

“A ideia de que as grandes marcas só
precisam de um armazenista para
colocar o produto no Parceiro já faz
parte do passado”
O DATABOX GET TOGETHER voltou
a reunir o Canal de Parceiros para
discutir o futuro da distribuição e
de que maneira é que os próprios
Parceiros podem aproveitar melhor
as oportunidades que tanto as
distribuidoras como os fabricantes dão

A

Databox realizou em janeiro
o GET TOGETHER, o seu
evento anual dedicado à distribuição e aos Parceiros. À semelhança da maioria dos eventos
no último ano, teve de ter lugar digitalmente,
mas onde os Parceiros não deixaram de marcar
presença.
Na sua mensagem de boas-vindas, André Reis,
CEO da Databox, referiu que “o mercado da
distribuição em Portugal merecia este evento”,
até porque estamos “numa altura em que deixámos para trás um dos anos mais desafiantes
de sempre” e, ao mesmo tempo, “iniciamos um
novo ano repleto de incógnitas”.
Com o objetivo de “projetar o amanhã e deixar
pistas para o que aí vem”, o CEO refere que “o
Canal de distribuição tem sido extremamente
desafiado por uma série de novas tendências de
mercado, como o aumento do número de fabricantes, o crescimento da carga administrativa
de suporte ao negócio, as alterações constantes
do Canal, o fantasma da venda direta pelo fabricante e o comércio eletrónico, entre outros”.
Estas alterações levaram a que, no passado, vários analistas previssem o desaparecimento da
distribuição, algo que acabou por não acontecer.
“A ideia de que as grandes marcas só precisam
de um armazenista, um box mover, para co-
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locar o produto no Parceiro é algo que, felizmente, já faz parte do passado”, explica André
Reis. “Hoje, e cada vez mais, a distribuição
vai muito mais além dessa descrição clássica.
Hoje oferecemos uma panóplia de serviços
complementares ao negócio, sendo que, cada
vez menos, temos uma distribuição feita apenas
de logística e de componente financeira e cada
vez mais uma oferta de serviços fundamentais
para as ofertas dos nossos Parceiros”.
O CEO da Databox admite que “o grande
desafio do Canal de distribuição é ser capaz
de acompanhar” a mudança de paradigma da
transformação digital. Para isso, é necessário
fazer-se “rodear dos Parceiros certos e das ferramentas adequadas para lá chegar”.

PANDEMIA

José Manuel Aguincha, Sales Director da
Databox, apresentou os desafios que o Canal
de distribuição vai enfrentar durante este ano
e a importância da Databox em contexto de
pandemia. “Por outras palavras, crise é uma
situação de stress provocada por medos e in-

certezas sobre uma prática na qual nos habituámos e que se perdeu o controlo”.
Existiram várias crises ao longo dos séculos.
Em situações de grande crise, a mudança de
paradigma é extremamente importante. “As
grandes crises produzem, normalmente, sempre
dois tipos de reação: ou se chora ou se vendem
lenços. Estamos aqui para mostrar que vender
lenços é sempre mais vantajoso do que estarmos
sempre a fixarmo-nos em problemas sem nos
fixarmos em soluções”, explica o Sales Director.
No novo paradigma, é preciso ter mais atenção
aos comportamentos dos utilizadores, aos dados
gerados que vai permitir às empresas se reorganizarem, à computação da privacidade aumentada,
à cloud distribuída, à possibilidade de realizar
operações em qualquer local e à cibersegurança.
De acordo com José Manuel Aguincha, a pandemia irá continuar a ser o maior risco para
o mundo. Com o crescimento do trabalho remoto, o investimento em tecnologia é cada vez
mais importante em Portugal de forma a aumentar a produtividade das organizações e dos
seus colaboradores.

“Esperança, criatividade, resiliência e confiança é o nosso futuro próximo, o que nos
vai conseguir trazer, em 2023, os níveis de
confiança de economia do ano 2019 e, seguramente, é o caminho que todos temos de fazer”,
refere José Manuel Aguincha.
O Sales Director acrescenta que “a Databox é
o Parceiro que faz a ligação entre a sociedade,
entre o comportamento, entre o bem-estar e
todos os cientistas e marcas e esforço que nos
permitem ter um futuro melhor”.

TELETRABALHO E PRODUTIVIDADE

A Databox organizou três painéis de debate
com empresas do setor sobre temas relevantes
para os Parceiros. O primeiro desses debates
explorou o tema do teletrabalho, da produtividade e das ferramentas.
Miguel Saldanha, Channel Director da HP
Inc., afirma que “só atualmente é que percebemos a falta que faz o contacto presencial, o
quão era importante as decisões tomadas num
simples café. Mas, todavia, estamos convictos
de que há uma eficiência muito grande neste
modelo”. Para o Canal, a HP tem desenvolvido
várias iniciativas, tanto a nível ibérico como
nacional, para “trocar informações e experiências” entre a HP e os seus Parceiros.
Rui Gouveia, Enterprise & Public Sector
Manager da Lenovo, refere que os dispositivos
são um hub de conferência e, “já em 2019, os
nossos equipamentos estavam preparados para
essa realidade, com microfones de longo alcance e um som melhorado”.
Nuno Piolty de Almeida, Integrated Mobility
Sales Manager da Samsung, indica que a “%
das empresas tiveram a possibilidade de implementar teletrabalho, mas a disparidade (…) é
muito grande; 93% das grandes empresas implementaram este tipo de sistemas, mas apenas
30% das micro e pequenas empresas conseguiram implementá-lo”.

CIBERSEGURANÇA

O segundo painel de debate do DATABOX GET
TOGETHER foi dedicada ao tema da cibersegurança e contou com representantes da Fujitsu, da Kaspersky e da StorageCraft, assim
como Gonçalo Sousa, professor e investigador
de cibersegurança.
Pedro Samuel Pires, Enterprise and
Cybersecurity Portfolio Manager da Fujitsu,
diz que três das grandes ameaças cibernéticas
a nível mundial são o ransomware, que se está a
industrializar, o menor controlo dos dispositivos
por causa da pandemia, que pode aumentar a
superfície de ataque dentro das organizações, e,
por fim, a terceira ameaça não tem a ver com
a dimensão, mas com o fator humano, o death
by hacking.

Gonçalo Sousa, professor e investigador de cibersegurança, refere que “todos nós estamos
vulneráveis. Portugal não é exceção e a atividade conduzida em cibersegurança aumentou
imenso porque as pessoas foram para casa, os
meios começaram a ser partilhados, e foi necessário conseguir fazer essa transição e adaptar-se a uma nova realidade”.
Élio Oliveira, Territory Channel Manager &
SMB da Kaspersky, explica que “quem utiliza
os sistemas são os utilizadores”, o que faz com
que as pessoas sejam “não só são o elo mais
fraco como também são o elo mais importante
de uma organização”. Assim, é preciso garantir
que o endpoint está protegido, relembrando que,
atualmente, não existe perímetro definido.
Vasco Sousa, Iberia Channel Manager da
StorageCraft, afirma que “as empresas começam a ficar muito mais sensíveis” aos temas
de cibersegurança, mas que, em março de
2020, na altura de colocar os colaboradores a
trabalhar remotamente, procuraram disponibilizar o acesso aos colaboradores, abrindo portas
indiscriminadamente.

OPORTUNIDADES PARA O CANAL

A última painel de debate do GET TOGETHER
juntou a APC, a Dell Technologies e a Databox
para abordar o tema das oportunidades para o
Canal no setor das TIC.
Isabel Reis, Managing Director da Dell Technologies, refere que “mais do que perca de oportunidades, temos uma alteração das oportunidades que surgem no mercado. É evidente que
a pandemia veio mudar toda a forma de estar na
vida e de trabalhar e surgiram muitas oportunidades relacionadas com essa nova realidade”.
Ana Carolinha Guilhen, diretora de Canal IT
para a zona ibérica da APC, indica que “o crescimento em IT existe. O que a pandemia fez foi
acelerar bastante o investimento em cloud, de
trabalho remoto, tudo o que antes estávamos
a começar a conversar e, de repente, tivemos
de acelerar” a implementação destas soluções.
José Manuel Aguincha, Sales Director da
Databox, explica que “rentabilidade é construída sempre de acordo com uma série de fatores, estejamos ou não em crise. A margem é
construída sempre sob um conjunto de fatores,
como o hardware, mas muito com os serviços”.

“NEXT NORMAL”

Bruno Horta Soares, Leading Executive
Advisor na IDC Portugal acredita que o “novo
normal” passa pelo facto de as organizações
conseguirem reconhecer e navegar na incerteza causada pelo contexto pandémico atual,
e prosperar.
Na sua perspetiva, a cloud, a mobilidade, o big
data e as redes sociais transformaram a indústria de IT.
“Aquilo a que assistimos nos últimos dez anos
foi muito mais do que uma transformação tecnológica. Deixamos de falar da transformação
digital para falar na transformação do negócio
pelo digital”.
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Bruno Horta Soares explica que a própria
IDC abandonou a expressão “transformação
digital” há cerca de dois anos e que a pandemia
apenas acabou por dar uma oportunidade às
organizações que não tinham visto na tecnologia o verdadeiro acelerador da sua transformação de negócio.
Segundo estudos recentes da IDC, cerca de
42% das empresas ainda tentam ser resilientes,
encontrando-se numa recessão económica,
num espírito de continuação de negócio e otimização de custos, enquanto, por outro lado,
há organizações que admitem estar já a caminhar para o “novo normal”.
“A necessidade de deixarmos de ter estratégias únicas para abordar o mercado e começar

a compreender cada vez melhor o cliente é
fundamental”, sendo ainda cada vez mais importante “estimular o cliente para o Future
Enterprise, para aquela que é uma empresa do
futuro e uma empresa potenciada pela tecnologia, focada no negócio”.
Quando questionadas sobre o futuro, as empresas acreditam que nos próximos seis meses,
mesmo que muitas delas continuem focadas
naquela que é a resiliência do negócio, muitas
são as que irão iniciar os investimentos direcionados e focados na transformação.
O DATABOX GET TOGETHER, que se
realizou nos dias 21 e 22 de janeiro, foi ainda
composto por várias sessões digitais ao longo
dos dois dias de evento, nas quais alguns dos

SESSÕES DIGITAIS

de secretária de 18 páginas/minuto até ao equipamento mais produtivo de 62 páginas/minuto
e 3600 folhas.
Uma das funcionalidades em destaque é a application library que permite personalizar o equipamento consoante as necessidades do utilizador,
tendo uma utilização e manutenção bastante
simples e intuitiva.
Quanto à segurança, estas soluções estão equipadas com uma impressão segura por PIN e
ULM (Universal Login Manager), uniFlow
online e a Canon Print Business app.

#ARUBA

A Aruba abordou o tema das redes sempre
ativas para negócios ativos com o Aruba Instant
On, o Wi-Fi para as pequenas empresas.
Esta solução apresenta uma gestão unificada
em dispositivos com fios e sem fios através da
aplicação móvel Instant On e o portal web baseado em cloud.
O Aruba Instant On 1930 apresenta um novo
design para complementar pontos de acesso
sem fios, é silencioso, apresenta a Série 7 SKU:
8.24 e 48 Gigabit, de classe 4 PoE (PoE+) e
sem PoE, interruptores de nível L2+, portas
G/10G SFP+ em modelos de 24 e 48 portas
para conectividade de fibra e ainda melhorias
no software de segurança.

#CANON

A Gama Canon I-Sensys conta com 40 equipamentos que vão desde uma simples impressora
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De forma a ajudar as empresas no processo de
transformação digital, a Canon apostou ainda
na digitalização avançada dos documentos.

#DELL

Os servidores Dell EMC PowerEdge têm
vantagens competitivas como por exemplo,
a utilização do mesmo black paint para tudo
e novidades a nível de segurança que introduziram na 14.ª geração de servidores. Os
diversos servidores Dell EMC PowerEdge são

principais nomes da indústria das TIC em
Portugal tiveram a oportunidade de apresentar
as suas principais novidades - de tendências
tecnológicas, produtos e serviços - para 2021
aos Parceiros.

alimentados por processadores Intel Xeon
Scalable.
O PowerEdge R240 e o PowerEdge R340
são servidores de entrada de gama e têm uma
grande e diversa procura no nosso país. Com
a memória e disco corretos podem exportar
cargas de trabalho muito interessantes.

O PowerEdge R7525 é um servidor topo de
gama MD, de alta performance e baixa latência e pode ser utilizado em computação,
machine learning, etc. Por outro lado, os servidores de torre PowerEdge T340 e PowerEdge
T140 foram pensados para escritórios e pequenas filiais e são simples de gerir, instalar e
configurar.

#EPSON

A Epson apresentou o seu Programa de Canal
INpulse. Esta plataforma foi pensada para revendedores sem acordo e é uma forma de premiar e incentivar aqueles que lucram através da
compra de produtos Epson.

MEDIA PARTNER

O HP EliteBook 1000 G8 é um conversível
com uma espessura de 16mm e está disponível
em 13” e 14”. Os painéis podem chegar a resoluções HD, apresenta uma área visível de
trabalho que pode chegar a 88% do chassi superior, oferece a possibilidade de trabalhar com
uma pen, opções de conetividade com Wi-Fi 6
O registo no Programa de Canal INpulse pode
ser feito através do site www.inpulseprogram.com.
Após ser criada uma conta, o revendedor pode
aceder à sua área privada, consultar a mecânica
do Programa, os incentivos, o valor acumulado
e ainda ter acesso a campanhas exclusivas.

#FUJITSU

e a opção do 4G E 5G e ainda uma autonomia
de 24h. O HP Elite Folio Notebook PC é a mais
recente novidade HP e é a combinação da flexibilidade de um tablet, do desempenho de um
portátil e da responsividade de um telemóvel.

#LG

Dada a atual fase de revolução tecnológica,
a Fujitsu criou a Fujitsu Ecosytem Plataform,
uma plataforma única no mercado, para dar
respostas às necessidades de cada cliente.
Esta é uma plataforma internacional que serve
para juntar todos os Parceiros dentro do mesmo
espaço, de forma a que estes possam partilhar
conhecimento, colaborar e juntos resolver os
desafios que os clientes endereçam à Fujitsu
diariamente. Isto permite oferecer uma resposta tecnologicamente mais viável e positiva
aos clientes, bem como aumentar a possibilidade de os Parceiros gerarem valor entre si.

#HP INC

A HP lançou um conjunto de equipamentos
para dar respostas às novas formas de trabalhar. O HP Elite Dragonfly G2 é um convertível profissional com menos de 1kg, com a
possibilidade de ter 4G e 5G integrado e funcionalidades como o HP Sure View Reflect, o
HP Sure Shutter que permite desligar a câmara
eletronicamente para obter mais privacidade e
ecrãs de 1.000-nit que permitem trabalhar nas
condições mais adversas de luminosidade.

A Knox Suite é a nova oferta da Samsung
para empresas que agregam quatro das principais soluções móveis - Knox Manage, Knox
Platform for Enterprise, Knox Mobile Registration e Knox E-FOTA - numa única compra
com uma chave de licença.
Os produtos da Knox Suite oferecem às empresas uma gestão avançada, segurança de
ponta a ponta e uma forte flexibilidade para
proteger, implementar e gerir dispositivos ao
longo do seu ciclo de vida.
Combinar estes produtos numa única compra
proporciona às organizações um valor mais satisfatório através de um preço mais acessível,
gestão simplificada de licenças e uma melhor
experiência de utilizador.

#STORAGECRAFT

A LG apresentou a sua oferta de Digital Signage.
Atualmente, a LG tem disponível no mercado
as tecnologias LCD, OLED e OLED Wall.
A Gama OLED disponível na área profissional
passa por Wallpapers de 55”, com 4mm de espessura, flexíveis e magnetizados a uma peça sólida. A tecnologia OLED transparente, também
com 4mm de espessura oferece a possibilidade
de ser toutch. A terceira oferta da Gama OLED
é o Open Frame flexível e curvo que pode ser
montado com a curvatura quer na versão landscape, quer na versão portrait. Esta solução pode
ser apertada até um metro de raio.

#SAMSUNG

A Samsung partilhou como pode ajudar as
empresas a enfrentar esta nova realidade e os
desafios que o mercado tem encontrado.

StorageCraft OneXafe Solo 300 é um appliance
compacto pré-instalado com o ShadowXafe,
uma nova geração de software de proteção de
dados de nível empresarial.
Esta solução tem como objetivo retirar a carga
das máquinas a proteger, fazendo deste equipamento o ponto central para uma determinada
localização, oferecendo um backup da infraestrutura. O StorageCraft OneXafe Solo 300
está equipado com funções plug-and-protect e

uma das grandes vantagens é o facto de realizar backups de máquinas críticas diretamente
para a cloud da StorageCraft. Assim sendo, esta
é uma solução ideal para PME, RoBo-Redes
Distribuídas e fornecedores de serviços geridos.
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CES 2021 manteve-se como montra de
novos produtos
Ao contrário do habitual, Las Vegas não recebeu este ano o Consumer Electronics
Show. A edição de 2021 foi, à semelhança de muitos outros eventos ao longo do
último ano, impactada pela pandemia e ocorreu de forma totalmente digital

T

odos os anos, em janeiro, Las
Vegas é o palco do Consumer
Electronics Show (CES) que
marca o início dos eventos tecnológicos a nível mundial. Em
2020, o CES foi, na verdade, um dos poucos
eventos a ter lugar de forma presencial uma vez
que, por essa altura, apenas a China e algumas
regiões na Ásia sofriam com a atual pandemia.
Logo de seguida, os eventos começaram por ser
cancelados, como foi o caso do Mobile World
Congress, em Barcelona. Depois, voltaram de
forma híbrida ou totalmente digital, como a
IFA, em Berlim.
Ainda em junho de 2020, a organização do
CES confirmou que planeava avançar com a
edição de 2021. Na altura, no entanto, a ideia
era avançar com um formato híbrido, com a
componente presencial em Las Vegas, onde
iriam contar com medidas preventivas, como
corredores mais amplos, e uma componente
digital.
A evolução da pandemia levou a que a organização repensasse a ideia original. Assim, a
organização passou o evento para o digital,
fechando as portas até 2022.

PALCO PARA NOVOS PRODUTOS

Apesar das contingências, várias empresas não
deixaram de aproveitar o certame para apresentar as suas novidades e os seus produtos.
Empresas como a Acer, a Asus, a Lenovo
ou a TP-Link, entre muitas outras, aproveitaram o palco digital do CES para mostrar pela primeira vez ao público os seus
novos produtos.

ACER

Durante o CES 2021, a Acer
anunciou o seu primeiro
Chromebook com os novos
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processadores móveis da AMD. Baseado na arquitetura Zen, os processadores móveis AMD
Ryzen garantem uma resposta consistente, multitarefas fáceis, e longa autonomia da bateria.
O novo Chromebook pode ajudar os utilizadores a enfrentar projetos mais desafiantes no
trabalho e na escola, como edição de vídeo e
programação.
O Chromebook Spin 514 inclui gráficos AMD
Radeon para sessões de jogo melhoradas, streaming e criação de conteúdos. Modelos com processadores quad-core AMD Ryzen 7 3700C ou
Ryzen 5 3500C virão com os gráficos móveis
AMD Radeon Vega integrados.
A tecnologia de processamento AMD superior
e eficiente contribui para o design fino e leve
do Chromebook Spin 514, que oferece até dez
horas de autonomia de bateria e pode facilmente ser transportado para qualquer lugar,
com apenas 1,55 kg de peso e uns meros 17,35
mm de espessura. Além disso, o Chromebook
Spin 514 inclui até 16 GB de RAM DDR4 e até
256 GB de armazenamento.
A Acer também revelou um conjunto de novos
monitores de gaming indicados para uma
grande variedade de jogadores, desde profissionais de elite que requerem tecnologia topo
de gama até aos jogadores casuais que jogam
por diversão.

ASUS

A Asus anunciou o novo portátil de gaming
TUF Dash F15, que representa uma abordagem mais leve e inclusiva da linha TUF
Gaming. Criado para oferecer a melhor experiência de gaming, trabalho e produtividade, o
TUF Dash F15 permite produzir conteúdos em
qualquer lugar. Para isso, inclui um processador
Intel Core i7-11370H da 11.ª geração e uma
placa gráfica até GeForce RTX 3070.

Com o processador Intel Core i7-11370H de
11.ª geração, o novo portátil da Asus atinge
4.8GHz, o que quase equivale à frequência
dos processadores mais rápidos dos desktops,
mas num design menor de até 35W de energia
sustentada quando a GPU está ativa, e 64W
quando o CPU trabalha por conta própria. O
TUF Dash F15 inclui quatro lanes PCI Gen 4,
anexadas à CPU para alta largura de banda de
conexão às gráficas mais recentes. Este é um
portátil de 11.ª geração muito rápido, perfeito
para gaming e tarefas mais pesadas, como programação.

LENOVO

A Lenovo também aproveitou o CES 2021 para
apresentar vários produtos. Um dos destaques
vai para o ThinkPad mais fino de todos os
tempos. O ThinkPad X1 Titanium Yoga é revestido em material de titânio, tem pouco mais
de 11 mm de espessura e conta com um ecrã
de 13,5 polegadas e uma proporção de 3:2 com

suporte para Dolby Vision HDR e sistema de
altifalantes Dolby Atmos.
A Lenovo também anunciou o ThinkPad
X1 Carbon Gen 9 e o X1 Yoga Gen 6, portáteis completamente redesenhados que apresentam experiências aperfeiçoadas para o
utilizador, construídas em volta dos ecrãs de
proporção 16:10 totalmente novos com recurso de baixa luz azul, leitor de impressão
digital integrado no botão liga / desliga e novas
ComputerVision Experiences (CVx), suporte
de sensor de Human Presence Detection para
maior segurança e facilidade de uso.
Além destes equipamentos, a empresa também
apresentou um novo ThinkPad X12 destacável,
que combina os recursos de um portátil de alto
desempenho com a flexibilidade de um tablet
destacável de 12,3 polegadas. Protegido por
Corning Gorilla Glass, o ecrã suporta entrada
da Lenovo Precision Pen opcional ou Lenovo
Digital Pen e o teclado folio com iluminação
que permite uma transição perfeita entre os
modos.

SAMSUNG

A Samsung está a introduzir uma tecnologia
totalmente nova no mercado de televisores, a
Neo QLED, nos seus modelos topo de gama
de 8K (QN900A) e 4K (QN90A). A Samsung
quer transportar a QLED para o próximo
nível potenciada por uma nova fonte de luz,
o Quantum Mini LED controlado pela Tecnologia Quantum Matrix e pelo Processador
Neo Quantum
A Samsung desenhou o Quantum Mini LED
para ter 1/40 do tamanho de um LED convencional. Em vez de utilizar uma lente para
dissipar a luz e um pacote para fixar o LED no
lugar, o Quantum Mini LED é composto por
micro camadas incrivelmente finas preenchidas
por uma maior quantidade de LED. A tecnologia Quantum Matrix permite o controlo ultrafino e preciso dos LED densamente compactados, evitando a florescência - e permitindo
que os espectadores desfrutem do conteúdo
como ele deve ser visto. A Neo QLED aumenta
a escala de luminância para 12-bits com 4.096
níveis o que irá ajudar a tornar as áreas escuras
mais escuras e as brilhantes mais claras, e que
resulta numa experiência HDR mais precisa e
envolvente. A Neo QLED beneficia do poderoso processador Neo Quantum da Samsung
com recursos melhorados de upscaling.
O Neo QLED 8K 2021 da Samsung apresenta o novo design Infinity One – um ecrã
quase sem moldura, capaz de proporcionar
uma experiência de visualização ainda mais
envolvente com um design e uma form factor
bastante elegante. A caixa Slim One Connect
anexável ao Neo QLED 8K - um sistema de
gestão de cabos totalmente novo que pode ser
conectado à parte traseira da TV - permite
uma instalação mais fácil e uma estética mais
limpa. O Neo QLED 8K 2021 também inclui
diversos recursos premium ao nível do áudio
que preenchem a área envolvente, como o som
dinâmico do Object Tracking Sound (OTS)
Pro e o SpaceFit Sound.

objetivo fornecer aos clientes todo controlo da
rede Wi-Fi da sua casa através de comandos de
voz. Faculta cobertura Wi-Fi de alta velocidade
e baixa latência em toda a casa através das mais
recentes tecnologias WiFi 6 e Mesh.
Com o suporte embutido para Alexa, os clientes
podem gerir todos os aspetos da sua casa inteligente sem a necessidade de uma coluna
inteligente separada. O sistema Mesh Wi-Fi
permitirá aos clientes reproduzir áudio entre
diferentes unidades Deco, melhorando as experiências Wi-Fi e acústicas em toda a casa.

TP-LINK

RESUMO

A TP-Link anunciou o lançamento do primeiro sistema Mesh Wi-Fi 6 do mundo com
Alexa Built-in, o Deco Voice X20. O Deco
Voice X20 cria um sistema Mesh Wi-Fi 6 com
capacidade de controlo por voz – através do
suporte embutido para Alexa - que tem como

O Deco Voice X20 apresenta tecnologia Wi-Fi
6 para fornecer velocidades Wi-Fi mais elevadas, sinais mais fortes e maior capacidade
de ligação. As velocidades Wi-Fi 6 super-rápidas permitem atividades intensivas de largura de banda como streaming em Ultra-HD,
videochamadas e jogos na cloud. A tecnologia
OFDMA melhora substancialmente a capacidade de suportar mais dispositivos na rede.
O sistema Deco Voice X20 fornece uma cobertura Wi-Fi mais ampla até quatro mil pés
(kit de dois dispositivos) com sinais mais fortes
melhorados por cores BSS e beamforming.

• Ao contrário dos anos anteriores, a edição de 2021 do CES foi
exclusivamente online;
• Apesar da pandemia, o evento foi palco para a apresentação de
vários novos dispositivos;
• Acer, Asus, Lenovo, Samsung e TP-Link foram apenas algumas
das muitas empresas que lançaram produtos durante o CES2021.
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“Vamos todos os dias para
casa com o sentimento de
que a missão ainda não
está cumprida”
O pilar da PrimeIT são os funcionários e a empresa acredita que o segredo do
sucesso passa por fazer aquilo que traz felicidade, criando valor junto dos seus
clientes

A

PrimeIT é uma empresa 100%
portuguesa, com 14 de anos
de existência que disponibiliza
serviços de consultoria especializada, nearshore e projetos
fechados em cinco setores principais - IT, telecom, energia, infraestruturas e marketing
digital.
Atualmente, está presente em Lisboa, Porto,
Madrid, Paris, Lyon, Nantes, Lille, Aix-en-Provence, Bordeaux, Londres e Genebra, e
tem presença em mais de 50 cidades em todo
o Mundo. Conta com mais de 1.900 ‘primers’
(colaboradores) no desenvolvimento de projetos
nacionais e internacionais, estando cerca de
60% em Portugal, e os restantes espalhados
entre os diversos escritórios na Europa.
Esta é uma empresa direcionada para o setor
financeiro, das telecomunicações e da logística
que trabalha com mais de 150 Parceiros, entre
eles pequenas startups e clientes de grande dimensão a nível nacional e internacional.
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“ALWAYS ONE STEP AHEAD”:
OBJETIVOS E EVOLUÇÃO DO NEGÓCIO

O pilar da PrimeIT são os funcionários. Esta é
uma organização que acredita que o caminho
para o sucesso passa por fazer aquilo que traz
felicidade, enquanto são reconhecidos pelos
seus clientes. Todo o trabalho é desenvolvido
com a máxima responsabilidade e transparência de forma a criarem valor.
“Nós não somos uma empresa conformada.
Se continuamos a crescer e a aceitar desafios
é porque acreditamos no espírito ‘Always one
step ahead’. A nossa gestão de topo defende
que temos de estar onde ainda não estamos
e, portanto, nós nunca olhamos para um dia
e achamos que já estamos no sítio certo ou já
chegámos à dimensão que idealizámos” afirma
Gonçalo Mousinho, International CEO da
PrimeIT.
“Vamos todos os dias para casa com o sentimento de que a missão ainda não está cumprida, há muito por fazer e procuramos sempre

saber o que pode ser feito amanhã para que
tenhamos um futuro grandioso”, acrescenta.
O crescimento da PrimeIT tem sido uma
constante nos últimos anos. Entre 2016 e 2019
deu-se uma grande evolução, tanto a nível de
faturação como em número de colaboradores,
sendo que com menos de 800 funcionários e
uma faturação abaixo dos 40 milhões de euros
conseguiram ultrapassar a marca dos 1.500
colaboradores e mais de 80 milhões de euros
de faturação.
Joana Leal, CEO da PrimeIT, acredita que
num mercado tão competitivo e em constante crescimento, um dos maiores desafios é
gerir pessoas, fazendo a “máquina” funcionar.
“Somos todos diferentes, com personalidades,
atitudes e forma de ver as coisas diferentes.
Conciliar a gestão de pessoas com os objetivos
e estratégia da empresa, nem sempre é fácil”.
“Nós nunca fizemos num ano aquilo que já
tínhamos feito no anterior, foram muito diferentes entre cada um deles e altamente desafiantes, mas sempre acompanhados de uma
curva de crescimento. Assim, para os próximos
dez anos, eu quero para a PrimeIT um crescimento acentuado e objetivos ambiciosos. Se não
tivermos ambição, dificilmente chegamos onde
queremos e não nos sentiríamos realizados. E
a minha ambição é clara; quero que, daqui a
dez anos, a nossa empresa alcance os dez mil
‘primers’… e é para isso que vamos trabalhar!”
Quando questionada sobre o futuro, a PrimeIT
garante que pretende alocar mais Parceiros tecnológicos e marcar a diferença entre deles, uma
vez que é o com o sucesso das empresas com
que trabalham que pretendem continuar a fornecedor as soluções mais adequadas para cada
necessidade recorrendo ao melhor talento que
o país tem para oferecer.
Para Gonçalo Mousinho, os resultados obtidos
são o resultado de toda a dedicação daqueles
que trabalham diariamente e, sem os quais,
“não seria possível à PrimeIT continuar a
crescer a este ritmo”.
RESUMO
• A PrimeIT é uma empresa portuguesa que oferece serviços de
consultoria especializada, nearshore e projetos fechados em diversos
setores;
• Atualmente, conta com mais de 1900 colaboradores e 150 Parceiros de diversas dimensões;
• Para a PrimeIT, a gestão dos colaboradores é um grande desafio
e pretendem chegar aos dez mil funcionários.

case study

Banco CTT aposta na
experiência do cliente
O Banco CTT incitou a Fujitsu a apresentar uma solução para a otimização dos
seus processos de negócio que envolvem os balcões do Banco e a experiência
com o cliente

O

Banco CTT desafiou a Fujitsu
a desenhar uma solução para
a implementação ágil de processos de negócio, oferecendo
aos clientes uma experiência
de excelência e coerente em cada processo que
envolva a deslocação à loja.
Os desafios passavam por:
• Criar processos de uma forma ágil e standard;
• Capacidade de tornar os processos fully digital,
nativamente;
• Promover a reutilização de componentes, tornando a criação de processos numa lógica de
ligar componentes e não de os desenvolver;
• Tornar a interação entre Front-Office e Back-Office rápida e integrada;
• Ter controlo sobre os processos (quem, onde,
quando e como);
• Capacidade de montar um processo de melhoria contínua sobre os processos de negócio.

A SOLUÇÃO

O Banco CTT já era utilizador da ServiceNow
na vertente de ITSM. Por isso, a Fujitsu, com
o apoio da ServiceNow, sugeriu abordar o desafio com base no módulo da App Engine que
permite desenvolver aplicações e implementar
processos de negócio tirando partido de todas
as funcionalidades base da plataforma.
“A plataforma ServiceNow disponibiliza a agilidade que o Banco necessita, bem como a profundidade de uma plataforma única tanto para

IT como para o negócio, que permite ao Banco
ter um roadmap de crescimento, sem necessidade
de incorporar ferramentas díspares que não
comunicam entre si”, explica Antonio Abellán,
Country Manager da ServiceNow para
Espanha e Portugal que acrescenta que atualmente “o Banco gere no ServiceNow todos os
seus processos ITIL mas também aborda a automatização de serviços de negócio na mesma
plataforma. Conectando o IT e o negócio com
uma visibilidade end-to-end”.
A solução integrada da ServiceNow tem a
vantagem de assegurar todo o ciclo de gestão
dentro da organização, desde a identificação de
um desafio até à implementação da sua solução.
Tirando partido das funcionalidades disponibilizadas pela Now Platform.
Em termos de ambientes, a plataforma
ServiceNow adapta-se a qualquer mercado vertical, sendo os serviços financeiros uma das
suas principais práticas, com uma penetração
de clientes muito significativa.
A Fujitsu criou uma framework dedicada para
suportar todo o ciclo de implementação dos
processos de negócio do banco de forma mais
rápida e controlada com grande envolvimento
das áreas de negócio. Este modelo potencia a
reutilização, padronização e melhoria contínua
dos processos aumentando os níveis de autonomia do banco e a sua capacidade para medir
eficazmente a performance de cada processo.
Esta é uma solução extremamente dinâmica e

naturalmente moldável às necessidades específicas de cada organização.
Para Carlos Rodrigues, Automation &
Digitalization, Senior Consultant da Fujitsu
Portugal, “existe em Portugal uma procura
constante e crescente pela integração de inovação e soluções tecnológicas que permitam
agilizar todo o modelo de gestão de processos,
promovendo a sua melhoria contínua”.
“Neste cenário, a Fujitsu tem obtido grande
sucesso no ecossistema empresarial português,
apostando numa abordagem de colaboração e
co-criação entre a Fujitsu e o cliente, por forma
a identificar o melhor caminho para acelerar a
transformação digital dentro de cada organização”, acrescenta.

OS RESULTADOS

Nuno Gama, Diretor IT do Banco CTT, acredita que esta solução veio resolver problemas
como:
• Processos com demasiado recurso a papel,
sem estarem digitalizados;
• Interação complexa entre as equipas em cada
processo;
• Processos muita manuais, sem integração com
os restantes sistemas
• Incapacidade de ter informação de gestão
sobre os processos;
• Solução tecnológica atual incapaz de responder, em termos de escala, à dimensão do
Banco.
Esta é uma solução em constante evolução
porque potencia a melhoria contínua dos processos.
O Banco CTT identificou várias oportunidades
na área de operações candidatas a automação
recorrendo a esta solução ou até por potencial
combinação com tecnologias como Robotic
Process Automation, algumas das quais foram
já implementadas, com ganhos imediatos.
Como tal, adivinha-se o crescimento da solução para outras áreas da organização.

RESUMO
• O Banco CTT desafiou a Fujitsu a desenhar uma solução para
a implementação ágil de processos de negócio;
• Com a ajuda da ServiceNow, a Fujitsu abordou o desafio com
base no módulo da App Engine;
• Os resultados foram positivos e prevê-se a implementação desta
solução para outras áreas da organização.
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what’s new
SAMSUNG ANUNCIA NOVOS GALAXY S21 E S21+

A

Samsung Electronics anunciou o lançamento do Galaxy S21 e
do Galaxy S21+. Desenvolvida para responder à forma como
vivemos, a linha Galaxy S21 está repleta de inovações de última
geração para que seja possível aproveitar ao máximo cada momento. A nova gama apresenta um design icónico e revolucionário, uma câmara de nível profissional para utilizadores de qualquer
nível de conhecimento e o processador mais avançado de todos os tempos
presente num dispositivo Galaxy.
A linha Galaxy S21 apresenta um módulo de câmaras Contour Cut,
totalmente novo, que se integra na estrutura de metal do dispositivo para
criar uma estética marcante. O S21 e S21+ estarão disponíveis numa
gama de cores variada, incluindo uma nova cor, a Phantom Violet. Além
disto, cada dispositivo é revestido na parte traseira com um acabamento
que cria uma aparência sofisticada.
O Galaxy S21 apresenta um ecrã Dynamic AMOLED 2X Infinity-O
com uma taxa de atualização adaptável de 120Hz, para um scrolling e
visualização mais suaves. Além disso, ajusta automaticamente a taxa de
atualização com base no conteúdo, quer esteja a passar pelos feeds das
redes sociais ou a assistir a programas. O ecrã é também agradável para
a vista. Para ajudar a reduzir a fadiga ocular, o novo Eye Comfort Shield

ajusta automaticamente a luz azul com base na hora do dia, ao conteúdo
a que está a assistir e na hora de dormir.
A câmara de nível profissional de lente tripla alimentada por IA do
Galaxy S21 e Galaxy S21 + foi desenvolvida para aqueles momentos em
que se deseja ser mais intencional e ter mais controlo criativo. O sistema
de câmaras avalia e ajusta-se intuitivamente ao seu cenário para garantir
que consegue perfeitamente capturar qualquer ambiente. No Modo
Retrato, o sistema de câmaras aproveita uma análise 3D melhorada que
separa com mais precisão o objeto da fotografia, do fundo. Esta funcionalidade traz também opções para iluminação de estúdio e efeitos de
fundo de IA, para garantir que o objeto saia do quadro.

Microsoft apresenta novo Surface direcionado
para as empresas

A

Microsoft anunciou o lançamento
do Surface Pro 7+ for Business, um
equipamento que oferece uma maior
versatilidade, conectividade e nível de
segurança para dar resposta aos mais
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exigentes desafios, em particular dos clientes
empresariais, privados ou públicos, e instituições educacionais.
Em termos de mobilidade e sustentabilidade,
o Surface Pro 7+ for Business estabelece um
novo padrão: é 23% mais leve do que a geração
anterior e é feito de material 99% à base de
fibra natural, do qual 64% é conteúdo reciclado. Estas atualizações refletem o compromisso contínuo da Microsoft na diminuição da
sua pegada ecológica.
Com o conceito do Surface Pro, a Microsoft
quis garantir a portabilidade e conveniência
de um tablet e a potência e produtividade de
um laptop tradicional. Nos últimos sete anos, o
Surface Pro tornou-se conhecido pela sua versatilidade, potência e desempenho, ecrã touch,
novos recursos com a utilização de uma caneta
e grande autonomia da bateria. É de longe o
dispositivo Surface mais adotado pelos clientes
empresariais e educacionais.

Com o icónico form factor do Surface Pro, a Microsoft introduziu a opção de LTE Advanced
com o Surface Pro 7, um dos recursos que permite manter as pessoas conectadas em casa se
a rede Wi-Fi for limitada ou se estiverem num
local remoto. Adicionou os mais recentes processadores Intel Core de 11.ª geração, com um
desempenho 2,1 vezes mais rápido e a opção de
até 32Gb de RAM e 1TB de armazenamento.
A bateria também foi melhorada e conta com
uma duração até 15 horas e o novo modelo inclui carregamento rápido que permite carregar
80% do equipamento em apenas uma hora. O
Surface Pro 7+ oferece a versatilidade de que as
pessoas precisam para trabalhar onde e quando
quiserem.
Para dar resposta à necessidade de estarmos
conectados na melhor forma possível, o Surface
Pro 7+ integra câmaras frontais e traseiras com
vídeo Full HD 1080p, juntamente com colunas
Dolby Atmos e microfones Studio.

wn
MMD apresenta novos monitores Philips
Brilliance com dock USB-C

A

MMD anunciou os novos monitores
Philips 326P1H (31,5”/ 80 cm diag.)
e Philips 329P1H (31,5”/ 80 cm diag.)
que oferecem uma docking station USB
tipo C integrada com fornecimento de
energia, qualidade de imagem brilhante com
alta precisão e clareza e uma webcam equipada
com sensores avançados para reconhecimento
facial do Windows Hello.
Estes monitores são indicados para arquitetos
e profissionais de design gráfico, operadores
financeiros, empresas de engenharia e outras
organizações que exigem monitores de alto
desempenho para trabalhos precisos e com
cores críticas. Embora estes monitores Philips
ofereçam soluções para todos os profissionais,
também são confiáveis para a computação
diária em casa e atendem a todos os tipos de
necessidades.
Os monitores Philips 326P1H e Philips 329P1H
possuem uma docking station USB tipo C in-

tegrada com fornecimento de energia (que permite recarregar diretamente o portátil até 90
W). Facilita o trabalho conectando todos os
periféricos como teclado, rato e cabo Ethernet
RJ-45 diretamente à docking station do monitor
e conta com a simplicidade do conector USB-C
fino e reversível que permite um acoplamento
simples com um cabo.
Também é possível beneficiar destes recursos
na vida privada, uma vez que os monitores
permitem assistir às séries de TV favoritas
em alta resolução enquanto são transferidos
dados e recarrega o portátil. Estes monitores podem certamente tornar o espaço de
trabalho mais organizado do que nunca.
O Philips 326P1H também possui a saída
DisplayPort, que permite conectar vários monitores de alta resolução em cadeia, usando
apenas um cabo do primeiro monitor para
o PC, sem o incómodo de cabos e fios em
excesso.

O monitor Philips 326P1H oferece imagens
Quad HD 2560 x 1440 pixels facilitando a visualização de todos os detalhes, enquanto o
Philips 329P1H oferece resolução UltraClear
4K UHD (3840 x 2160), proporcionando uma
experiência de visualização real.

MULTIFUNÇÕES REFABRICADAS DA CANON AMPLIAM
OPORTUNIDADES PARA OS PARCEIROS

A

Canon anunciou as mais
recentes adições à sua
gama de equipamentos
refabricados – a imageRUNNER ADVANCE
EQ80 4200 Series e a 6275i. Com
os padrões de produtividade e
segurança da segunda geração
da tecnologia imageRUNNER
ADVANCE, estas introduções
proporcionam novas oportunidades de crescimento competitivas
para os Parceiros, oferecendo a capacidade de ajudar os clientes a
atingir os seus objetivos de sustentabilidade, enquanto beneficiam
da qualidade consistente, fiabilidade e integração perfeita de um
equipamento Canon novo.

Desde ambientes com parques impressão mistos até aos ambientes
departamentos, os novos modelos
imageRUNNER ADVANCE

EQ80 aportam valor significativo ao portfólio ampliado de
equipamentos disponíveis para os
Parceiros de Canal. À medida que
as equipas se familiarizam com
a plataforma imageRUNNER
ADVANCE, conseguirão poupar
tempo e cursos graças às menores
exigências de formação. Para além
de oferecerem uma experiência de
utilizador consistente em toda a
nossa gama e satisfazerem uma
grande variedade de necessidades
dos consumidores, os avanços
mais recentes na refabricação
abrem oportunidades maiores
para alcançar clientes verticais,
como os dos setores públicos ou
da educação, que podem ter ob-

jetivos de sustentabilidade mais
específicos a cumprir.
Ideal para uma variedade de exigências dos clientes, incluindo do
setor público, bibliotecas e estabelecimentos de ensino, os novos
e robustos equipamentos imageRUNNER ADVANCE EQ80
asseguram um desempenho fiável e
produtivo para cargas de trabalho
muito elevadas. Os novos modelos
apresentam velocidades de até 45
impressões e 51 digitalizações de
imagens por minuto para a EQ80
4200, e 75 páginas por minuto
(ppm) para a EQ80 6275i.
A adição do uniFLOW Online
Express permite acesso à cloud e a
capacidade de controlar os custos
de impressão, digitalização e cópia
de forma remotamente, sendo
assim ideal para que os Parceiros
possam apoiar o crescente número
de ambientes de trabalho híbridos
que surgem agora e no futuro.

fevereiro | 2020 | 65

liderança
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Employer Branding 2021
Não é novidade para ninguém que o ano de 2020 foi bastante
atípico

E

sta alteração mundial das medidas de
segurança e flexibilidade vieram impactar a forma como
os profissionais vêm determinadas
marcas e empresas. Isto significa
que o EVP (employee value proposition) sofreu algumas alterações e
as empresas do nosso mercado,
têm feito um esforço para corresponder às novas necessidades dos
seus colaboradores, ou seja, têm
trabalhado o seu employer branding uma tendência em crescimento no
que diz respeito aos recursos humanos que se tem tornado numa
das prioridades, e conceitos-chave
para as equipas de gestão de recursos humanos e de marketing
das empresas.
A verdade é que o processo de
recrutamento e seleção se tem
tornado cada vez mais complexo.
Hoje em dia, já não são apenas
os empregadores que procuram os
colaboradores perfeitos. Na hora
de escolher o local onde querem
trabalhar, também os candidatos
valorizam um conjunto de aspetos
– além do salário e da possibilidade de progressão na carreira
– que tragam valor adicional à
experiência de emprego.
Isto significa que, com este cenário de insegurança que se instalou em março de 2020, os colaboradores passaram a dar verdadeiramente importância a fatores
como benefícios de seguros, de
poupança reforma, flexibilidade,
estabilidade, desenvolvimento
de carreira, autonomia, work-life
balance, saúde mental, identifi-
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cação com os seus managers, entre
outros. A diversidade, equidade
e inclusão permitem que as pessoas se revejam verdadeiramente
na sua organização. Adotar práticas inclusivas demonstra aos
funcionários que os seus líderes
realmente se preocupam com a
sua força de trabalho. Isso ajuda
na transparência e mantém as
equipas com um maior sentimento
de responsabilidade. No que diz
respeito às empresas na indústria
tecnológica, o cenário é similar.
Apesar de considerarmos que as
empresas tecnológicas, na grande
maioria, estavam bem preparadas
para um cenário de remote-working
e relativamente bem equipadas
com benefícios ajustados aos seus
colaboradores, houve claramente
um esforço adicional para se ajustarem a esta nova realidade em
que vivemos.
Um dos principais fatores, já há
muito tempo debatido, foi a flexibilidade. Sendo o COVID-19
um dos maiores transformadores
digitais, esta autonomia de gestão
do local e horário de trabalho foi
muito bem aplicado e bem visto
pelos colaboradores de 93% dos
nossos clientes na área de IT. Por
outro lado, a cultura da empresa
sofre também algumas alterações.
Num tempo em que a cultura das
empresas é vivida, não apenas
pelos seus colaboradores e candidatos entrevistados, mas também
pelos seus familiares, o foco orienta-se cada vez mais para o equilíbrio entre obrigações pessoais e
os compromissos de trabalho em
casa. Para os empregadores, a
preocupação está claramente mais

assente no engagement e na promoção da marca da sua empresa
pois, num mercado tão dinâmico
como o nosso de IT, percebem que
a diferença entre um colaborador
permanecer na sua equipa ou sair,
é mais do que um salário chorudo
e a flexibilidade que, agora, todos
oferecem. Numa época em que
o recrutamento e o aliciar para
novas oportunidades é mais acessível, se não conseguirmos criar a
sensação de pertença nos nossos
colegas, a probabilidade de uma
saída é ainda maior.
Em 2021, esperamos ver mais
empresas com pessoas focadas no
design da cultura organizacional
e envolvidas no desenvolvimento
da estratégia da Marca do Empregador, é por aqui que se conseguem diferenciar de tantas outras
empresas cool e na vanguarda.
Para uma empresa que deseja
obter resultados impactantes de
engagement, retenção e lealdade,
essas funções serão essenciais para
ativar e implementar mudanças.
Como em todas as vertentes de
gestão de pessoas, existem desafios
sobre as estratégias a implementar

para aumentar ou simplesmente
trabalhar o nível de engagement dos
nossos colegas, até porque é difícil
implementar apenas medidas que
agradem a 100% dos colaboradores. Contudo, existem pequenos
passos como sessões de team building, facilidade e transparência na
comunicação interna, nem que seja
algo tão simples como uma plataforma de criação de conteúdos internos, seja para o cumprimento
de procedimentos de compliance
ou apenas para manter as equipas
atualizadas sobre o que acontece
na empresa; ferramentas de trabalho ajustadas à realidade de
home-office, eventos virtuais e presenciais, quando a pandemia assim
permitir, entre outras recompensas
positivas do dia-a-dia.

por Sofia Santos, Senior Consultant,
Michael Page

marketing

& vendas

As pessoas são o futuro das nossas empresas

por Sérgio Azevedo, Managing
Director da Streamroad Consulting

C

reio que é indisputável que as pessoas são o maior
ativo de qualquer
empresa e nos departamentos vendas e marketing
este facto é ainda mais evidente,
porque, afinal, são os profissionais
destas áreas o veículo de ligação
entre os produtos, soluções e serviços que a empresa oferece aos
seus clientes.
Ou seja, são eles que transportam
as ideias de marketing e as ofertas
comerciais aos clientes, o que,
naturalmente, conduz aos resultados pretendidos: o aumento das
receitas e da penetração no mercado. A sua principal função é aumentar as vendas de uma marca
ou empresa com o uso dos seus
conhecimentos e desenvolvimento
de estratégias para atrair e reter
o cliente.
Estes profissionais são criativos,
focados, comunicativos e, principalmente, estrategas: sempre de
olho nas novas tendências da área,
acompanham minuciosamente as
mudanças no mercado para melhorar a estratégia de vendas da
empresa.

E por isso todo o tempo que dediquemos à gestão, formação
e acompanhamento das nossas
equipas de marketing e vendas
é sempre bem investido, porque
quanto mais o fizermos, mais as
transformamos em equipas de alto
desempenho. Falo de equipas com
características valiosas: são altamente produtivas e motivadas,
contam com grande capacidade
de execução e know-how acima
da média, e possuem um conhecimento sobre a organização que
lhes permite desenvolver com sucesso a sua estratégia.

PROMOVER O BEM-ESTAR
EM TEMPOS DE CRISE

Embora seja evidente, pelo que foquei anteriormente, que o capital
humano é o ativo mais importante
das empresas, a verdade é que, nos
últimos tempos, muitos profissionais viram-se perante o desafio
de ter que conciliar a sua vida
profissional e familiar, bem como
de enfrentar as consequências do
confinamento, o stress e o caos
geral que a pandemia produziu a
todos os níveis.
As empresas devem, como tal,
ter em conta esta nova realidade,
adaptando-se e comprometendo-se com os seus colaboradores,
trabalhando em políticas de inclusão, bem-estar e diversidade
que possam amenizar essa situação e favorecer a produtividade
e o bem-estar das suas equipas.
Os desafios que esta crise gerou
evidenciam, de facto, a importância de uma resposta por parte

das empresas, em diferentes
frentes, às necessidades dos seus
profissionais.
A ansiedade e a incerteza nas
equipas, sobretudo as mais críticas
para a sustentabilidade das empresas – como é o caso do marketing e principalmente das vendas
- podem ser reduzidas através de
um plano de execução correto da
área de recursos humanos, que
deve incluir uma metodologia que
compreenda plenamente as necessidades dos diferentes grupos e
ajude o profissional a conciliar da
melhor forma o seu trabalho, as
suas responsabilidades pessoais e
familiares.
Quem não tem isto em mente,
quem não está atento às necessidades das pessoas que trabalham
consigo, não só cria ambientes de
hostilidade no trabalho, como faz
com que a sua empresa não cresça.
Podem ter as maiores ferramentas,
ser extremamente criativas e até
avançadas do ponto de vista tecnológico, mas sem pessoas motivadas, reconhecidas e produtivas,
o negócio não prospera.
Isto porque quando a empresa valoriza o indivíduo, proporcionando
um ambiente saudável, distante da
rotatividade que amedronta e gera

incerteza, a produtividade é maior
e a qualidade dos produtos e serviços é melhor. E uma maior produtividade e melhor qualidade dos
produtos e serviços conduz a um
nível mais elevado na satisfação
dos clientes.

EM RESUMO

O que têm as empresas em dificuldade, independentemente do
seu setor e natureza, em comum?
Vivem geralmente num ambiente
onde prolifera a angústia e a ansiedade, o stress e a improdutividade, a perda de tempo e de foco.
Nenhum destes problemas surge
do nada. Pelo contrário, todos começam na forma de falta de reconhecimento, motivação e sinergia,
com ruídos na comunicação e com
gestores desintegrados das suas
equipas.
Estes fatores têm um impacto direto nos resultados e são fruto da
falta de preparação dos líderes da
empresa em gerar relações humanas, tanto entre si como até por
vezes com os seus próprios clientes.
Vivemos tempos turbulentos e devemos estar à altura da situação
- não nos esqueçamos que as pessoas são o presente e o futuro das
nossas empresas!

Ilustração: Designed by pch.vector / Freepik

Ao longo dos vários artigos tenho abordado muitos temas de
importância para o marketing e vendas, mas apercebo-me
que nunca falei daquilo que é realmente o mais importante:
as pessoas
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opinião

Três pilares para construirmos uma
Inteligência Artificial de confiança
remos chegar a esse ponto ao construir uma IA
com responsabilidade, transparência e justiça.
À medida que consideramos como é que a IA
pode contribuir positivamente para a sociedade,
elenco três pilares para a construção de uma IA
de confiança que servirão de base para qualquer empresa:

por Fernando Braz,
Country Leader da Salesforce Portugal

A

través da tecnologia podemos
medir o progresso da sociedade,
nomeadamente na forma como
a utilizamos para melhorar a
qualidade de vida e as experiências humanas em larga escala. A resposta recai
sobre a forma como conseguimos aplicar e democratizar os avanços tecnológicos para o bem
da população.
Estamos prestes a começar a quinta revolução
industrial, que irá ser definida pelo crescimento
da Inteligência Artificial (IA), que tem dado
passos de gigante na forma como nos ajuda
a completar determinadas tarefas de forma
mais rápida e eficiente. Embora ainda haja
um enorme potencial para um impacto positivo, temos também a consciência de como a
IA poderá ser problemática. Temos visto isto
a acontecer na forma como as tecnologias de
reconhecimento da voz têm produzido preconceitos contra as vozes femininas, ou como as
tecnologias que ajudam a prever crimes, têm
aumentado um policiamento discriminatório.
Para construir uma IA com confiança, temos de
nos focar em medidas de inclusão e de intenção
ética, significando que temos de criar uma IA
com medidas que expliquem o impacto e o racional das ações e recomendações. Ganhar confiança deve ser a prioridade, e apenas consegui-
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1. CULTIVAR UMA MENTALIDADE
BASEADA NA ÉTICA

Ética, na IA e numa empresa, significa criar
e manter uma cultura de pensamento crítico
em todos os colaboradores. Não é possível delegar num só grupo toda a responsabilidade
pela identificação de riscos éticos durante o processo de desenvolvimento de modelos de IA.
Assim, aquilo a que chamamos ethics-by-design
impõe que haja uma diversidade de perspetivas
e de muitas culturas, etnias, géneros e áreas
profissionais.
Criar um ambiente que acolha inputs de uma
audiência maior, pode ajudar as empresas a eliminarem ângulos-mortos que poderão derivar
em preconceitos. Ao terem programas de treino
que ajudam os colaboradores a colocarem a
ética no centro dos processos de trabalho, as
empresas podem ainda incentivar melhor as
suas equipas a identificarem de forma crítica os
potenciais riscos.

2. APLICAR AS MELHORES PRÁTICAS DE
FORMA TRANSPARENTE

Uma coisa é construir uma IA num laboratório,
mas algo muito diferente é conseguir prever
como a IA se irá comportar no mundo real.
Por todo o ciclo de vida do produto, perguntas
relacionadas com responsabilidade devem estar
no top-of-mind.
A transparência é a chave, e partilhar informação de forma ativa e com as pessoas certas é
importante para conseguirmos as tão necessárias perspetivas diversificadas. Seja a analisar a
qualidade dos dados, ou a avaliar se as equipas
estão efetivamente a remover os preconceitos,

irão melhorar os resultados e evitar consequências não intencionais nos algoritmos e até em
cenários do mundo real.
Uma forma de fornecer o maior grau de transparência nos modelos de IA e de garantir que o
consumidor final tem uma melhor perceção das
proteções que existem, é a utilização de tabelas
informativas, como os alimentos têm para os valores nutricionais, para descrever a forma como
cada modelo deverá ser usado, como métricas
de performance e outras considerações éticas.
Os utilizadores de IA usam-na com diferentes
níveis de conhecimento e experiência, pelo que
podemos ter Data Scientists e profissionais de
vendas, com conhecimentos diferentes nesta
tecnologia, pelo que a transparência ajudará a
construir uma maior confiança entre atuais e
futuros utilizadores, mas também reguladores
e sociedade em geral.

3. INCENTIVAR OS UTILIZADORES A
TOMAREM DECISÕES ÉTICAS

Enquanto os programadores fornecem as plataformas de IA, os utilizadores são os detentores e responsáveis pelos seus próprios dados.
Os programadores deverão dar formação e recursos aos utilizadores, que os ajudarão a identificarem preconceitos, para os mitigar, para
que os algoritmos não fiquem demasiado tempo
sem serem revistos, perpetuando estereótipos
que queremos eliminar. É por isso que se torna
importante que as empresas forneçam as ferramentas e tecnologias de forma segura e responsável aos seus clientes e utilizadores.
Infundir ética nos modelos não é um processo
simples e linear. Envolve uma mudança cultural
e muitos processos, mas equipa os utilizadores
com as ferramentas e o conhecimento necessários para utilizarem a tecnologia de forma
responsável. Se conseguirmos coletivamente
construir sobre estes três pilares, podemos ter a
certeza de que a IA será criada e implementada
com maior responsabilidade e transparência e,
por isso, democratizando os benefícios por toda
a sociedade.
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Simplificar a cibersegurança

onvencer um decisor a investir nunca
é tarefa fácil. Seja cibersegurança ou
outra área do IT, nem sempre é fácil
passar o valor que uma determinada
solução pode trazer para a organização se, do outro lado, está alguém se olha para o
tema apenas como um custo.
Mostrar que a cibersegurança não é um custo é, possivelmente, dos pontos mais difíceis de qualquer Parceiro que atue nesta área. Vários ciberataques ao longo
dos últimos anos levaram o tema para cima da mesa
de decisões, mas ainda há um caminho a percorrer.
Como foi referido na mesa redonda deste mês, é
necessário simplificar a conversa com o decisor. O
IT reconhece a mais valia das soluções, mas, muitas
vezes, não é o IT que escolhe para onde vai o investimento da organização. Na larga maioria das vezes,

quem decide não quer saber se a tecnologia A, B ou
C; quer saber o que é que vai trazer para o negócio,
quais as mais valias que daí advêm e como ajuda a
organização.
Para isso, é preciso simplificar um tema tão complexo. É preciso comunicar de forma eficaz o real
valor das soluções e o que pode acontecer no caso
de um ciberataque. Até porque, como todos estamos
fartos de ouvir e ler, só existem dois tipos de empresas: as que já foram atacadas e sabem e as que já
foram atacadas, mas não sabem.
Como sempre, cabe ao Canal perceber as necessidades dos clientes, perceber o seu orçamento, fazer
a pesquisa das opções e oferecer aquela que será a
melhor solução para que o seu cliente final tenha o
menor risco possível nas suas operações.
por Rui Damião
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Vencendo a batalha logística das
vacinas com tecnologia

campanha para vacinar milhões
de pessoas contra a COVID-19 em
tempo record seria sempre um desafio
monumental, mas o facto de algumas
vacinas se invalidarem se não forem
mantidas a temperaturas muitíssimo baixas introduz
um grau adicional de complicação. Tal complexidade tem de ser resolvida por recurso às soluções tecnológicas adequadas, como o está a fazer o Serviço
Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS), que está
a recorrer à utilização de tecnologia de blockchain
para ajudar na logística das vacinas e para monitorizar o fornecimento e armazenamento a frio das
vacinas em dois hospitais.
De entre as vacinas COVID-19 aprovadas para
utilização no espaço europeu, a desenvolvida pela
farmacêutica americana Pfizer e pelo seu parceiro
alemão BioNTech devem ser mantidas a temperaturas de -70 graus Celsius. A desenvolvida pela
farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca e pela
Universidade de Oxford pode ser mantida a uma
temperatura normal de refrigeração, enquanto que
a vacina da Moderna deve ser mantida a -20 graus
Celsius.

Dois hospitais britânicos, em Stratford-upon-Avon e
Warwick, estão a trabalhar com as empresas Hedera
Hashgraph e Everyware para assegurar a logística
da vacina Pfizer-BioNTech utilizando tecnologia
blockchain.
A Hedera Hashgraph fornece plataformas de blockchain. A Everyware, plataformas de monitorização
de bens e equipamentos. Com os sensores da Everyware e o sistema de blockchain da Hedera, o NHS
está a utilizar um registo distribuído (ledger), que
é uma componente da tecnologia de blockchain,
para rastrear com precisão o equipamento de armazenamento a frio que armazena as vacinas. Um
registo distribuído é um sistema digital descentralizado e sincronizado para a partilha de dados, e é em
grande parte imune a problemas introduzidos nos
sistemas de rastreio por erro humano.
A monitorização da temperatura contínua destas
unidades de refrigeração é de extrema importância,
e assegurar a integridade dos dados de processo é
uma parte igualmente importante para manter a
confiança nos resultados. Desta correta monitorização, muitas vidas dependem.
por Henrique Carreiro
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CONFINAMENTO: TIC ESCAPAM AO LOCKDOWN

02

Depois do parlamento ter aprovado um novo Estado de
Emergência em Portugal, o Governo anunciou as novas
medidas de confinamento que se destaca por serem mais
semelhantes ao que foi anunciado aquando do primeiro
Estado de Emergência, em março e abril de 2020.
O novo decreto-lei é similar ao do primeiro confinamento, mas aumentam o número de atividades que es-

capam ao lockdown. No comércio e serviços ao público as
atividades não abrangidas pelo confinamento incluem as
lojas de venda e reparação de equipamento informático
e de comunicações. Tal como no primeiro confinamento,
os setores primário e secundário escapam totalmente ao
lockdown, assim como a esmagadora maioria do setor terciário que não tenha atendimento público.

É ESTE O MAIOR CIBERATAQUE DE SEMPRE?

03

Esteve em curso um ciberataque que visou especialmente
o governo e grandes empresas norte-americanas, e cuja
sofisticação não tem paralelo. Para muitos especialistas
é claro que só uma nação teria recursos e ousadia para
esta ofensiva ao core do governo do Tio Sam, e os olhos
estão postos na Rússia. Até sábado 19 de dezembro, pelo
menos doze departamentos e agências federais reconhe-

ceram que estão expostas, incluindo a National Nuclear
Security Administration (NNSA), assim como o próprio
Tesouro Federal, o Departamento de Comercio Externo, o
Departamento de Energia, o de Agricultura, entre outros.
O Departamento de Segurança Interna (ele próprio vítima) afirmou que são hackers russos os promotores deste
ataque, os Cozy Bear / APT29.

ATOS EM NEGOCIAÇÕES PARA ADQUIRIR DXC TECHNOLOGY
A Atos já tornou público o seu interesse na DXC
Technology e afirma que “na sequência de recentes rumores de mercado sobre uma possível transação envolvendo a Atos, a empresa confirma que contactou a DXC
Technology sobre uma possível transação amigável entre
os dois grupos para criar um líder em serviços digitais
que beneficie de uma escala global, talento e inovação”,

refere a empresa, acrescentando que “a Atos aplicará a
disciplina financeira que sempre seguiu na sua estratégia
de aquisição”.Segundo a Reuters, a Atos ainda não confirmou se o valor da oferta chega aos dez mil milhões de
euros, como avançado por alguns meios, apesar de ter
revelado que ainda não há certezas de que a sua oferta
resulte num acordo ou transação.

04

MALWARE NUNCA ANTES VISTO AMEAÇA UTILIZADORES ANDROID

05

Os investigadores da Check Point descobriram uma
campanha de malware nunca vista que assenta na
subscrição não consentida de utilizadores Android
a serviços telefónicos pagos providenciados, no caso
desta campanha maliciosa em específico, por fornecedores legítimos de telecomunicações na Tailândia
e Malásia.O novo malware, designado pelos investigadores de WAPDropper, é multi-funcional, já que

não só subscreve as vítimas a serviços pagos, como
tem também a capacidade de descarregar e executar
outros malware nos dispositivos Android. Neste tipo
de ataques, é comum os hackers e os donos dos números pagos cooperarem ou estarem inseridos no
mesmo grupo de pessoas. A lógica é simples: quantas
mais chamadas forem realizadas, maior será a receita
gerada.

CRESCIMENTO DO MERCADO DE CLOUD SERÁ SUPERIOR A 30%
A Deloitte Global publicou um relatório sobre a Previsão
da Tecnologia, Media e Telecomunicações (TMT) que fala
sobre como as tendências globais na TMT podem afetar
empresas e consumidores no mundo inteiro.
O relatório destaca quantas destas tendências estão a ser
impulsionadas pelos impactos económicos e sociais da pandemia global, resultando na intensificação do crescimento
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das tecnologias de vídeo, virtual e cloud. A Deloitte Global
prevê que o crescimento anual da receita se mantenha
acima dos 30% entre 2021 e 2025, à medida que as empresas migram para a cloud para economizar dinheiro, ser
mais ágeis e impulsionar a inovação, o que significa que os
gastos em cloud vão crescer sete vezes mais rápido do que
o total dos gastos em IT.
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