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CANON NOMEIA NOVO 
ADMINISTRADOR DELEGADO 
PARA PORTUGAL E ESPANHA

Protagonistas A Canon anun-
ciou a incorporação de Javier 
Tabernero da Veiga como novo  
Administrador Delegado para 
Portugal e Espanha. Com esta 
nomeação, a Canon espera forta-
lecer a sua posição de liderança e 
impulsionar o seu crescimento em 
serviços e tecnologias digitais em 
todas as suas áreas de negócio: câ-
maras, impressão comercial e pro-
fissional, soluções digitais, análise 
de vídeo e produtos industriais.

GLINTT TEM NOVO DIRETOR 
PARA O MERCADO DE 
HEALTHCARE

Protagonistas Com duas décadas 
de experiência profissional na área 
de gestão hospitalar e tecnológica, 
João Figueiredo integra agora a 
equipa da Glintt com o objetivo de 
dar seguimento e impulsionar a es-
tratégia de crescimento no mercado 
de healthcare nos próximos anos. A 
empresa acredita que a sua expe-
riência e profissionalismo, aliados 
à dedicação da equipa, serão fun-
damentais para a expansão desta 
unidade de negócio.

TECH DATA ADQUIRE 
FINANCE TECHNOLOGY
Aquisições A Tech Data anuncia 
a aquisição da empresa especiali-
zada em soluções da plataforma 

Finance Technology, aumentando 
a capacidade de oferta de soluções 
f lexíveis de Technology-as-a- 
-Service (TaaS) em toda a re-
gião europeia. A plataforma Fi-
nance Technology permite que os  
Parceiros possam gerir o processo 
TaaS através de todo o ciclo de 
vida do produto tecnológico.

CLARANET ADQUIRE ID GRUP 
E CONSOLIDA PRESENÇA EM 
ESPANHA
Aquisições A Claranet anunciou 
a aquisição da ID Grup, uma em-
presa de referência no setor das 
TIC, com mais de 30 anos de 
experiência e especializada em 
serviços de infraestruturas TIC. 
Esta aquisição, a 29.ª do Grupo 
Claranet nos últimos nove anos, 
reforça a estratégia de expansão 
da Claranet na Europa e consolida 
a sua presença em Espanha, onde 
tem estado ativa desde 2000.

PROGRAMA DE CANAL DA 
WATCHGUARD COM NOVAS 
ESPECIALIZAÇÕES
Parcerias A equipa do  
WatchGuardONE, o Programa 
de Canal da WatchGuard, lançou 
um conjunto de novas ações de 
formação complementares com 
vista à especialização em vendas 
de Segurança de Rede, Wi-Fi Se-
guro e Autenticação Multifatorial. 
Concluir uma destas sessões de 
formação renova as certificações 
de vendas do WatchGuardONE 
por um ano.

TREND MICRO E VODAFONE 
ESTABELECEM PARCERIA 
PARA LANÇAR SOLUÇÕES DE 
CIBERSEGURANÇA
Parcerias A Trend Micro e a  
Vodafone Business disponibi-
lizam um conjunto de soluções 
de proteção contra ciberameaças. 
A oferta está disponível para os 
clientes empresariais da Vodafone 
em Portugal. A Parceria abrange 
a proteção de Endpoint (dispo-
sitivos Windows, Mac, iOS e  

Android), segurança web, segu-
rança de e-mail e proteção de cloud 
(Box, Dropbox, G-Suite, Microsoft 
365 e Salesforce).

ARROW ASSINA ACORDO DE 
DISTRIBUIÇÃO PAN-EUROPEU
Parcerias A Arrow Electronics as-
sinou um acordo de distribuição 
pan-Europeu com a empresa 
de cibersegurança Secureworks 
para oferecer um portfólio abran-
gente de software e serviços que 
fornecem soluções de segurança 
complementares e escaláveis para 
o Canal europeu.

GOOGLE CLOUD VAI LANÇAR 
SOLUÇÃO DE GESTÃO DE 
REDE EM PARCERIA COM A 
CISCO
Parcerias Apesar de ainda estar 
em pré-visualização, a Google 
Cloud irá lançar uma solução de 
gestão de rede que se integra com a 
Cisco SD-WAN para simplificar as 
implementações multicloud e on-in. 
O NCC permite que as empresas 
aproveitem o Google Cloud para 
implementar e supervisionar VPN, 
interligações e SD-WAN. Como 
resultado, as empresas podem oti-
mizar as suas ligações de rede e re-
duzir o tempo e os custos. 

RED HAT E AMAZON 
ANUNCIAM 
DISPONIBILIZAÇÃO GERAL 
DO ROSA
Parcerias A Amazon Web  
Services (AWS) e a Red Hat anun-
ciaram a disponibilização global 
do Red Hat OpenShift Service 
on AWS (ROSA), um novo ser-
viço disponível através da AWS  
Console que faz com que seja mais 
simples para os clientes Red Hat 
OpenShift criar, dimensionar e 
gerir aplicações em containers 
sobre AWS.

PRIMAVERA CRESCE NO 
MERCADO PORTUGUÊS
Resultados Em 2020, a Primavera 
BSS conseguiu manter o seu vo-

lume de negócios consolidado nos 
30 milhões de euros, um valor li-
geiramente acima (2,2%) do regis-
tado em 2019, ano em que tinha 
registado um crescimento recorde 
de 20%. Em Portugal, apesar de 
todas as dificuldades resultantes 
do confinamento obrigatório e da 
crise económica daí decorrente, a 
operação cresceu 5%.

INVESTIMENTO EM 
CIBERSEGURANÇA CRESCE 
EM 2020
Mercados Num novo relatório 
especial, a Canalys observa que o 
investimento em cibersegurança 
superou outros segmentos da indús-
tria de IT em 2020, crescendo 10% 
para 53 mil milhões de dólares. No 
entanto, a continuidade dos negó-
cios e a produtividade da força de 
trabalho tiveram precedência sobre 
a segurança durante a pandemia.

HYPERSCALERS AUMENTAM 
AS DESPESAS EM 20%
Mercados Olhando para este 
2021, os especialistas do Grupo 
Dell’Oro prevêem que as despesas 
de capital em centros de dados 
em cloud de hiperescala voltem 
a crescer 20%, proporcionando 
uma grande injeção de capital aos 
fornecedores de infraestruturas. 
Além disso, este ano as empresas 
vão retomar os seus planos de in-
vestimento em IT, especialmente 
as pequenas e médias empresas.

MERCADO DE FIREWALL 
TERMINOU ANO COM 
CRESCIMENTO DA RECEITA 
DE 9%
Mercados De acordo com um re-
latório recentemente publicado, o 
mercado de firewall foi reanimado 
quando os projetos adiados durante 
a pandemia COVID-19 foram rea-
tivados no quarto trimestre, atin-
gindo receitas próximas de 10 mil 
milhões de euros. A receita dos 
dispositivos de firewall físicos cres-
ceram 9% em 2019 para 2,7 mil 
milhões de euros. 

factos & números



See the bigger picture

Produtividade
As empresas têm sempre muitas preocupações e 

tarefas em mãos, pelo que não podem ficar à 

espera que as suas impressoras terminem o que 

estão a fazer. A Canon i-SENSYS MF740 Series 

excede os requisitos até mesmo das empresas 

mais exigentes, conduzindo a sua produtividade 

aos mais elevados níveis.

Esta nova série consegue imprimir até 27 páginas 

A4 por minuto e fornecer 47 digitalizações por 

minuto, graças à digitalização frente e verso 

simultânea de uma só passagem (MF746Cx e 

MF744Cdw). Todos os modelos incluem também 

a impressão de frente e verso automática, para 

reduzir a quantidade de papel utilizado.

Personalização
A Application Library aumenta ainda mais 

a eficiência, automatizando e acelerando as 

tarefas do dia-a-dia. Imprimir formulários 

armazenados, digitalizar para o e-mail e 

fotocopiar documentos são tarefas que podem 

ser realizadas com um simples toque num botão. 

Foram adicionadas cinco novas funções de 

aplicações a esta série, que permitem aumentar 

ainda mais a produtividade das empresas.

Controlo
Na MF746Cx, o Universal Login Manager permite 

aos gestores controlar exatamente quem imprime 

o quê e quando, poupando potencialmente custos 

ao reduzir o volume de impressões desnecessárias. 

Também permite controlar o acesso e proteger 

documentos confidenciais através da impressão 

segura por PIN.

Garanta que é original. 
Procure o holograma e o logótipo da Canon.

TONERS, CARTRIDGES 
E PEÇAS

CANON

ORIGINAIS

anos
Promoção 

de Garantia

Saiba mais em canon.pt

https://www.canon.pt/business-printers-and-faxes/i-sensys-mf740-series/
https://www.canon.pt/
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Mais de 90 mil clientes e  
Parceiros de mais de 200 
países de todo o mundo es-
tiveram presentes no Cisco 
Live!. Sob o tema “Turn It 

Up”, este evento totalmente digital contou com 
intervenções dos principais dirigentes da Cisco, 
bem como palestras e sessões sobre inovação, 
workshops e formação técnica.
2020 demonstrou que a tecnologia pode trazer 
novas formas de nos ligarmos, proteger e au-
tomatizar um mundo cada vez mais digital. 
Seja a construir uma Internet inclusiva para o 
futuro; a facilitar a nova era de trabalho remoto 
e híbrido; a oferecer-nos a possibilidade de de-
cidir quando e como adquirir e implementar as 
tecnologias; ou a utilizar os dados para capa-

citar os colaboradores e criar uma cultura mais 
colaborativa e inclusiva, as TI são fundamen-
tais para ajudar as organizações a sobreviver e 
a prosperar nestes tempos desafiantes.
“Vivemos um momento único que nos permite 
decidir o futuro que nos espera; para isso, ne-
cessitamos dos pilares tecnológicos adequados”, 
destaca Chuck Robbins, Presidente e CEO da 
Cisco. “Com as inovações que apresentamos 
neste evento, os nossos clientes de todo o mundo 
poderão não apenas conectar, proteger e auto-
matizar o futuro das TI, como também tirar 
partido da tecnologia para impulsionar um 
futuro verdadeiramente inclusivo para todos”.
Durante o evento, a Cisco apresentou inova-
ções essenciais para ajudar as organizações a 
reinventar as suas aplicações, capacitar as suas 

equipas, proteger as suas empresas e transformar 
a sua infraestrutura, acelerando a sua agilidade 
digital num mundo em que a cloud é protagonista.
Entre as novidades a destacar encontram-se o 
Cisco AppDynamics Dash Studio, a primeira 
solução do mercado a proporcionar visibilidade 
ampliada sobre o ambiente tecnológico corpo-
rativo; inovações no SecureX, a sua plataforma 
de segurança nativa na Cloud, oferecendo pro-
teção completa desde os terminais à cloud; o 
Cisco Plus que inclui soluções de Networking-
-as-a-Service (NaaS) que vão unificar as redes, 
a segurança e a visibilidade de acesso.  

CISCO REVELA NOVIDADES PARA 
IMPULSIONAR UM FUTURO INCLUSIVO
Durante o evento Cisco Live!, a empresa apresentou algumas novidades aos 
mais de 90 mil participantes de 200 países

A Synnex Corporation e a Tech Data 
anunciaram um acordo de fusão 
definitivo, numa transação avaliada 
em aproximadamente 7,2 mil 
milhões de dólares

TECH DATA FUNDE-SE COM A SYNNEX

A Synnex Corporation e a Tech Data 
anunciaram um acordo de fusão 
definitivo sob o qual a Synnex e 
a Tech Data se vão fundir numa 
transação avaliada em aproxima-

damente 7,2 mil milhões de dólares.
Em conjunto, a empresa tem aproximada-
mente 57 mil milhões de dólares em receitas 
anuais estimadas e uma equipa de mais de 
22 mil colaboradores e oferecerá a clientes e 
fornecedores um amplo alcance em produtos, 
serviços e regiões geográficas que acelerará a 
adoção da tecnologia.

Chuck Robbins, Presidente e CEO da Cisco

“Estamos entusiasmados com a Parceria com 
um líder da indústria de nível mundial como 
a Tech Data e acreditamos que esta fusão irá 
beneficiar todos os nossos acionistas”, refere 
Dennis Polk, presidente e CEO da Synnex. 
“Esta transação permite um crescimento ace-
lerado da receita e dos lucros, uma presença 
global alargada e a capacidade de impulsionar 
melhorias operacionais significativas enquanto 
continuamos a criar valor para os acionistas. 

Esperamos trabalhar com os talentosos colegas 
da Tech Data e que os negócios partilhados 
criem oportunidades aos membros das dife-
rentes equipas de oferecerem os mais elevados 
níveis de serviço aos nossos Parceiros”.
“Isto é transformador para a Tech Data, a 
Synnex e todo o ecossistema de tecnologia. 
Juntos, seremos capazes de oferecer aos nossos 
clientes e fornecedores alcance, eficiência e ex-
pertise excecionais, redefinindo a experiência e 
o valor que eles recebem”, destaca Rich Hume, 
CEO da Tech Data. “A empresa conjunta 
também será beneficiada financeiramente per-
mitindo investir de forma significativa na sua 
plataforma de crescimento central, bem como 
em tecnologias de cibersegurança, cloud, dados 
e IoT da próxima geração, que estão a ter um 
crescimento explosivo devido às tendências de 
teletrabalho e regresso ao escritório. Este marco 
só foi alcançado graças ao trabalho árduo dos 
nossos colegas, e esperamos trabalhar em con-
junto com a equipa Synnex unindo as empresas 
de forma a criar um valor significativo para 
todos os nossos stakeholders”. 

https://www.linkedin.com/in/chuck-robbins-9b47a195/


https://intouch.techdata.com/Intouch/MVC/Redirect?TargetResource=https%3A%2F%2Fintouch.techdata.com%2FIntouch%2Fmvc%2FProductSearch%2FSearch%3Fprodids%3D6309936,6309938,6309939&Purpose=SavedSearch
https://www.facebook.com/TechDataCorporation
https://www.linkedin.com/company/tech-data/
https://www.youtube.com/channel/UCffzFsgIArESPT5K5TDe2IQ/featured
http://www.techdatacloud.pt
http://www.techdatacloud.pt
mailto:%23PTTeamPSG%40techdata.com?subject=
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A transformação digital chegou em força ao setor da pres-
tação de serviços de contabilidade e gestão, através de uma 
plataforma cloud que vem derrubar o hiato que separa 
empresários e contabilistas, apresentando uma dinâmica 
de trabalho mais colaborativa assente em tecnologia in-

teligente que disponibiliza informação analítica preditiva e insights de 
negócio.
Esta inovação chega com assinatura da Primavera BSS, que apresentou 
uma plataforma colaborativa e inteligente de gestão na cloud, designada 
ROSE Accounting Services - a primeira tecnologia preditiva existente no 
mercado nacional para gestores e contabilistas em simultâneo.
David Afonso, vice-presidente da Primavera BSS, destaca a importância 
da inteligência de negócio para este setor, uma vez que “já não faz sentido 
um sistema de gestão ser apenas um repositório de informação, pois é no 
futuro que estão as oportunidades, por isso desenvolvemos esta tecnologia 
inteligente que projeta o futuro, munindo os gestores e os contabilistas 

PRIMAVERA APRESENTA PLATAFORMA COLABORATIVA E INTELIGENTE 
DE GESTÃO NA CLOUD
Criada pela Primavera, a ROSE Accounting Services é 
a primeira tecnologia preditiva existente no mercado 
nacional para gestores e contabilistas em simultâneo

A Schneider Electric lançou o Programa de Parceiros mySchneider, um 
ecossistema digital que foi concebido exclusivamente para os Parceiros da 
empresa

SCHNEIDER ELECTRIC LANÇA PROGRAMA DE 
PARCEIROS MYSCHNEIDER

A Schneider Electric anunciou o 
lançamento do Programa de 
Parceiros mySchneider – uma 
nova forma de incentivar solu-
ções transformadoras e colabo-

rativas dentro do seu ecossistema de gestão de 
energia.
Com o programa mySchneider Consultants, 
Designers and Engineers, destinado a con-
sultores, designers e engenheiros, a Schneider 
Electric está a ajudar os seus Parceiros a man-
ter-se na vanguarda da tecnologia e da ino-
vação, oferecendo-lhes as ferramentas para 
implementar as soluções certas de forma fiável 

oportunidades de negócio. Mais importante 
ainda, a empresa quer proporcionar as mesmas 
aspirações de crescimento de que dispõe qual-
quer novo disruptor digital e emergente que 
atua no mercado de hoje em dia.
Módulos de formação exclusivos que permitem 
aos Parceiros melhorar as qualificações da sua 
força de trabalho – A plataforma de formação 
ágil e inteligente oferece aos Parceiros as ca-
pacidades essenciais de que necessitam para 
manter as suas empresas e colaboradores to-
talmente atualizados no mercado global, in-
cluindo as últimas novidades em cibersegu-
rança, soluções de gestão, produtos habilitados 
para loT e muito mais.  

e eficiente. Os Parceiros podem agora entrar 
em contacto com o ecossistema de especialistas 
e Parceiros da empresa através de interações di-
gitais individuais, que lhes dão a oportunidade 
de aprender com os melhores.
O programa mySchneider Consultants, Desig-
ners and Engineers proporciona aos Parceiros:
Um ecossistema digital de primeira classe que 
permite aos designers manter-se na vanguarda 
– A Schneider Electric acredita que, ao propor-
cionar aos Parceiros dedicados acesso exclu-
sivo a uma gama de conhecimentos e soluções 
de negócio, pode ajudá-los a aumentar os seus 
conhecimentos técnicos e a expandir as suas 

de informação preditiva essencial para a tomada de decisões rápidas e 
sustentadas”.
A plataforma ROSE Accounting Services esteve a ser desenvolvida du-
rante os últimos quatro anos, representando um investimento de 2,5 mi-
lhões de euros que se concretizam num modelo de trabalho disruptivo e 
100% digital. Prometendo trazer para a era digital um setor ainda muito 
tradicional, coloca lado a lado os empresários e os seus contabilistas, 
numa relação permanente e online, onde todos tiram partido da mobi-
lidade, dos automatismos de integração da informação, de algoritmos 
analíticos inteligentes e de insights de negócio. 
Esta plataforma cloud está disponível num modelo pay per use, onde só é 
pago realmente aquilo que é consumido, apresenta várias configurações 
e é adaptável a cada perfil, seja empresário ou contabilista, permitindo 
tratar na mesma plataforma a faturação e a logística, toda a gestão conta-
bilística, financeira e ativos, processamento salarial ou reporting fiscal.  



https://www.jpdi.pt/
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Integração dos serviços 
AWS na cloud OutSystems

A AWS e a OutSystems trabalham 
em conjunto desde 2007, e têm 
colaborado ao longo dos anos 
com o objetivo de construir uma 
oferta combinada que cumpra os 

elevados padrões dos clientes.

Recentemente, a OutSystems e a AWS anun-
ciaram um acordo de colaboração estratégica 
para acelerar o desenvolvimento de aplicações 
e a adoção de serviços de cloud em escala. Esta 
Parceria irá permitir que a OutSystems forneça 
integrações convenientes e eficazes com os ser-
viços da AWS na OutSystems Cloud, permi-
tindo que os clientes apostem em DevOps sem 
código, dados e análises, inteligência artificial/
machine learning e outros serviços da AWS.

VANTAGENS DOS SERVIÇOS AWS NA 
CLOUD OUTSYSTEMS
Com a OutSystems e a AWS, os clientes são 
capazes de desenvolver aplicações de forma 
rápida e fácil, bem como ga-
rantir que essas aplicações cor-
respondem aos requisitos mais 
rigorosos de redimensionabili-
dade, confiança, disponibilidade 
e segurança. Para além disso, as 
aplicações vão também adap-
tar-se continuamente a qualquer 
mudança de requisito do próprio 
negócio. 

Segundo Nicolas Pujol, ISV 
Partner Management Leader 
for EMEA da AWS, este acordo 
vai concentrar-se na evolução da 
oferta OutSystems Cloud que 
“ajuda clientes de todas as dimensões e cate-
gorias a desenvolverem-se de forma rápida, 

ao mesmo tempo que agilizam o processo de 
implementação em ambientes totalmente ad-
ministrados, quer estejam a mi-
grar de soluções já existentes da 
OutSystems ou a afastar-se de 
ambientes de desenvolvimento 
tradicionais já implementados 
na organização”.

É agora possível criar o pró-
prio modelo de machine lear-
ning usando o Amazon Sage-
Maker. Por outro lado, pode-se 
recorrer a serviços de nível 
superior com funcionalidades 
predef inidas como Amazon  
Rekognition para análise de 
vídeo e imagem baseada em 
deep learning, Amazon Polly para traduzir 
texto em voz, Amazon Lex para construir 
conversas, Amazon Transcribe para converter 
voz em texto, Amazon Translate para traduzir 

texto entre idiomas, Amazon 
Comprehend and Amazon Com-
prehend Medical para proces-
samento de linguagem natural 
para entender relacionamentos e 
encontrar insights dentro do texto, 
Amazon Textract para extrair 
virtualmente texto e dados de 
qualquer documento, Amazon 
Personalize para recomendações 
e personalizações em tempo real, 
Amazon Forecast para previsão 
de séries temporais precisas. Tirar 
proveito de todos estes serviços 
sofisticados e novos modelos no 
contexto de uma aplicação prá-

ticas para um cliente é um dos muitos benefí-
cios da plataforma OutSystems.

A OutSystems e a AWS vão permitir um 
modelo de consumo simplif icado para  
OutSystems Cloud, disponibilizando-o no 
AWS Marketplace e investindo no marketplace 
OutSystems Forge para democratizar a ino-
vação na comunidade de programadores. O 
AWS Marketplace destina-se à realização de 
compras e implementação e gestão de software, 
uma vez que otimiza toda a função de aqui-
sição, ao mesmo tempo que cria oportunidades 
para reduzir custos.

Graças aos serviços da AWS, a OutSystems ofe-
rece agora uma plataforma com serviços inova-
dores com base em DevOps, dados e análises, 

inteligência artificial/machine 
learning e outros serviços da 
AWS.

UMA SOLUÇÃO EM 
ASCENSÃO
A OutSystems faz parte da 
Amazon Web Services Partner 
Network (APN), a comunidade 
global de Parceiros que utilizam 
a AWS para criar soluções e 
serviços para os clientes. A em-
presa foi selecionada como AWS  
Technology Partner do ano e 
AWS Social Impact Partner do 
ano 2020 em Portugal. 

A Parceria está a desenvolver-se em diversas 
geografias e vai focar-se ainda na “evolução da 
oferta OutSystems Cloud, colaborando para 
investir em pessoas, tecnologias e processos, ao 
mesmo tempo que trabalham para enfrentar os 
desafios dos programadores de software para 
inovar mais rapidamente, remover os constran-
gimentos das ferramentas de software antigas 
e acelerar a capacidade de integrar serviços 
avançados baseados na cloud em aplicações”, 
conclui Gonçalo Gaiolas, OutSystems VP of 
Product. 

RESUMO
• A Parceria entre a Outsystems e a AWS acelera o desenvolvimento 
de aplicações e a adoção de serviços em cloud em escala;
• Esta colaboração permite aos clientes apostarem em DevOps sem 
código, dados e análises, IA/ML e outros serviços da AWS;
• Esta é uma solução em ascensão que se está a desenvolver geo-
graficamente.

A Parceria da OutSystems com a AWS oferece aos clientes uma forma mais 
eficiente de desenvolver novas aplicações de raíz ou de transferir o software 
existente para a cloud
por Diana Ribeiro Santos

Gonçalo Gaiolas, OutSystems VP of 
Product

Nicolas Pujol, ISV Partner 
Management Leader for EMEA, 

AWS 

Está no local certo.
Tome a dianteira da evolução Edge dos seus 

clientes com as últimas tecnologias da Vertiv em 

proteção de energia, arrefecimento e acesso 

remoto, para modernizar as suas instalações de TI.

What’s Their Edge?
Vertiv.com/WhatsTheirEdge-ITCEsprinet 

Todas as soluções Edge num único 
Rack Vertiv™ VR.

•

•

•

•

• 

UPS Vertiv™ Edge: proteção de energia, 
fiável e eficiente
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“Portugal é um mercado 
prioritário para a Hikvision”
Rocío Cano, KA Sales Manager da Hikvision Ibéria, explica ao IT Channel a aposta 
que a empresa está a realizar que, depois de uma primeira fase, o objetivo é ter a 
própria delegação no país 
por Rui Damião

RESUMO
• Hikvision oferece uma gama completa de produtos e soluções de 
vigilância e segurança;
• Empresa e Parceiros trabalham em conjunto para permitir a per-
sonalização e desenvolvimentos necessários para o cliente;
• Equipa da Hikvision em Portugal está a crescer.

Depois de, numa primeira fase, a 
Hikvision ter entrado em Por-
tugal “de mãos dadas” com 
“distribuidores de alto nível 
com anos de experiência e pro-

fundo conhecimento sobre as necessidades do 
mercado português no que diz respeito à se-
gurança”, a empresa procura estar presente no 
país com a sua própria delegação.
Quem o diz é Rocío Cano, KA Sales Manager 
da Hikvision Ibéria, que, ao IT Channel, 
confirma que “dentro da nossa estratégia de 
posicionamento e crescimento na Península  
Ibérica, Portugal é um mercado prioritário 
para a Hikvision”.
Atualmente, a empresa conta com três colabo-
radores em Portugal, nomeadamente nas áreas 
de pré-vendas técnicas, vendas e desenvolvi-
mento de negócio. “Além disso, estamos agora 
em processo de seleção para incorporar mais 
uma pessoa na área de Canal”, explica Rocío 
Cano.

SOLUÇÕES DE VIGILÂNCIA E 
SEGURANÇA
A Hikvision é uma das principais fornecedoras 
mundiais de soluções globais de segurança, no-
meadamente produtos e soluções de vigilância 
e segurança nas suas “linhas de produtos de 
CCTV, intrusão, controlo de acesso e interco-
municadores”.
Dentro da linha de CCTV, a Hikvision oferece 
“desde câmaras wireless para uso doméstico 
com sistema plug & play, até modelos de última 
tecnologia, com analítica de vídeo e diferentes 
apresentações: térmica, fisheye, panorâmica, an-
tidef lagração, anticorrosiva, etc.”.
Rocío Cano esclarece que a linha de produtos 
da Hikvision inclui “uma vasta gama de painéis 
de alarme com fios ou via rádio, bem como 

Rocío Cano, KA Sales Manager da Hikvision Ibéria

sensores e acessórios de interior e exterior, para 
garantir a máxima segurança com dispositivos 
de elevada qualidade”. A empresa conta, ainda, 
com terminais de acesso com reconhecimento 
facial, digital ou de cartão e sistemas de inter-
comunicadores.
O HikCentral é a plataforma de software da 
Hikvision que permite fazer a “integração e 
gestão de todos os sistemas de segurança”, e ofe-
rece não só proteção, como “torna as operações 
diárias mais eficientes e ajuda os utilizadores a 
tomar decisões mais inteligentes”.

PARCEIROS E INTEGRADORES
Rocío Cano destaca que a Hikvision investe 
aproximadamente 8% da sua faturação anual 
em investigação e desenvolvimento de produtos, 
o que levou a empresa a serem “pioneiros” na 
incorporação “de inteligência artificial nos 
nossos dispositivos”. Deste modo, os Parceiros 
da Hikvision “dispõem de produtos e soluções 
de ponta que lhes permite adaptar-se e res-
ponder a um mercado em constante mudança”.

A empresa caracteriza-se por ser “extrema-
mente ágil e f lexível, capazes de adaptar e pro-
jetar soluções à medida”. “Esta capacidade está 
ao alcance dos nossos Parceiros, com os quais 
trabalhamos em conjunto para possibilitar a 
personalização e os desenvolvimentos neces-
sários para nos adaptarmos às necessidades es-
pecíficas dos próprios Parceiros e integradores, 
bem como dos clientes”, indica.

ANALÍTICA
Uma das tendências mais recentes deste mer-
cado passa pela analítica de vídeo que, diz a 
KA Sales Manager, é “um dos grandes diferen-
ciadores” das soluções da Hikvision.
“Os nossos dispositivos geram uma grande 
quantidade de informações, de dados. Graças 
à VCA é possível analisar as imagens, gerar 
alertas, fazer filtros, realizar uma pesquisa 
avançada, oferecendo uma confortável análise 
de movimento, deteção de passagem de linha, 
intrusões, etc.”, esclarece.
“O nosso objetivo é utilizar o mínimo de ele-
mentos possível para dar o máximo de infor-
mação, de forma a não gerar aos utilizadores 
uma sensação de invasão do seu espaço, razão 
pela qual a grande maioria das análises estão 
embutidas nos sensores. Por outro lado, através 
dos nossos módulos de business intelligence, os uti-
lizadores contam com análises inteligentes que 
lhes permitem tomar decisões para melhorar a 
atividade”, conclui Rocío Cano. 
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PHC apresenta novidades para Go e CS
Decorreu entre 17 e 19 de março o 
evento virtual PHC Open Minds, no 
qual Ricardo Parreira, CEO da PHC 
Software, apresentou as novidades na 
oferta da PHC
por Margarida Bento

No segundo dia do PHC Open 
Minds 2021, que decorreu 
vitualmente entre 17 e 19 de 
março, Ricardo Parreira, CEO 
da PHC Software, apresentou 

um vasto conjunto de novas funcionalidades 
a serem lançadas durante este ano nas plata-
formas PHC Go e PHC CS.
Entre as novas funcionalidades a serem lan-
çadas durante este ano nas plataformas PHC 
Go e PHC CS, a grande maioria foi concebida 
para responder às novas necessidades e desafios 
associados à disrupção digital pós-pandémica 
– provando assim, reforça Ricardo Parreira, 
CEO da PHC Software, “que é bem possível, 
mesmo nestes tempos difíceis que estamos a 
ver, ter um grande otimismo sobre as oportuni-
dades que podemos trazer às empresas”.

PHC GO 
Hoje em dia, as pequenas empresas enfrentam 
grandes desafios: com recursos limitados mas 
não menos necessidades, é essencial agilizar 
os processos de forma a que se possam focar 

RESUMO
• A PHC apresentou um conjunto de funcionalidades para as suas 
plataformas PHC Go e PHC CS concebidas para responder às 
novas necessidades do pós pandémico;
• A empresa conta agora com uma nova categoria de Parceiros, os 
Developer Partners;
• A PHC acaba de ser legalmente certificada para a emissão de 
faturas eletrónicas e garantia de cumprimentos legais.

no negócio, libertando as equipas de tarefas 
repetitivas que possam ser feitas pelo software, 
bem como cumprir fiscalmente. 
Como tal, a PHC desenvolveu um conjunto de 
novas funcionalidades no seu software PHC 
Go. 
A primeira área na qual a PHC apostou foi na 
gestão, integrando todas as áreas de negócio e 
workflows no mesmo software para agilizar ao 
máximo os processos. A nível da user experience, o 
PHC go apresenta agora uma interface mais in-
teligente e intuitiva para evitar que o utilizador 
perca tempo em tarefas rotineiras, libertando 
tempo para funções mais críticas. Exemplo são 
os novos templates de email, que permite auto-
matizar a criação de emails e identificação dos 
clientes na base de dados a contactar.
Outra área de relevância é a garantia do cum-
primento de normas legais. A PHC Go acaba 
de ser certificado pela Autoridade Tributária 
para ajudar os clientes a garantir que estão em 
cumprimento com a lei, permitindo-lhes maior 
liberdade e autonomia na criação de relatórios
Para ajudar os Parceiros a levar estas mais-valias 
aos clientes, a PHC criou uma segunda categoria 
de Parceiros: os Developer Partners, especiali-
zados em adaptar todas as funcionalidades deste 
sistema às necessidades dos seus clientes para 
tirar o máximo partido do mercado.
A empresa anunciou também o lançamento do 
site Dev Go, no qual disponibiliza um conjunto 
de recursos para democratizar o desenvolvi-
mento de aplicações, bem como a integração 
da plataforma de API Zapier, que permitirá 
aos Parceiros integrar os produtos PHC com 
três mil aplicações, como seja o Gmail, Mail-
chimp, etc., das quais 150 são aplicações de 
e-commerce. 

PHC CS
As médias empresas vivem tempos muito es-
peciais – com mais pessoas, mais processos e 
mais requisitos legais vem também uma maior 
pressão para se adaptarem aos tempos que es-
tamos a viver. 
A nível do core business, o PHC CS permite agora 
simplificar e automatizar tarefas para agilizar 
processos de negócio complexos, centralizando 
numa única interface as configurações de di-
versas operações. Permite também agregar e 

automatizar workflows num único monitor de 
trabalho, maximizando a produtividade dos 
colaboradores. Foi também lançado um con-
junto de novas funcionalidades de tesouraria, 
recursos humanos e vendas, permitindo uma 
gestão mais eficiente dos processos associados 
a estas áreas.
Outra grande novidade para o PHC CS está 
no tópico das assinaturas digitais: a partir de 30 
de junho, o PDF deixará de ser um documento 
fiscal e juridicamente legal, o que representará 
uma grande oportunidade de negócios para os 
Parceiros. A função de assinaturas qualificadas 
do PHC CS foi legalmente certificada para 
emissão de assinaturas em Portugal e toda a 
comunidade europeia.
Para além de novas funções operacionais, o 
PHC CS conta agora também com diversos 
avanços tecnológicos transversais. A nível de 
segurança, foi introduzido two factor authentica-
tion com vários níveis de segurança, bem como 
a alteração periódica de passwords.
Outra grande melhoria esteve em trazer in-
teligência para os sistemas, com funções de 
automação que ajudam os clientes a validar 
operações ao detetar automaticamente discre-
pâncias, para que a validação apenas tenha de 
ser feita manualmente em casos de potenciais 
anomalias.
Por outro lado, o PHC CS conta agora com 
novas funcionalidades de business analytics, 
área vital no mid market para tomar decisões 
informadas de forma ágil e inteligente. O novo 
dashboard de business analytics do PHC CS agrega 
num só local um conjunto de indicadores, seja 
de determinada área ou a nível global, da big 
picture ao detalhe mais granular. Assim, ao per-
mitir filtrar a informação de forma simples e 
rápida, este dashboard oferece ao cliente maior 
agilidade na tomada de decisão.  

Ricardo Parreira, CEO da PHC Software 
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Exclusive Networks atinge 2,6 mil 
milhões em receitas anuais
A Exclusive Networks anunciou os seus resultados financeiros referentes a 
2020 e anunciou que as vendas cresceram 8% e as receitas atingiram os 2,6 mil 
milhões de euros

A Exclusive Networks anunciou 
os seus resultados financeiros 
de 2020, mostrando um forte 
crescimento alcançado em pleno 
momento de condições comer-

ciais sem precedentes. A empresa manteve a 
sua dinâmica de crescimento com um aumento 
orgânico de 8% nas vendas, juntamente com a 
expansão da sua pegada global e da sua base 
de competências através de três aquisições es-
tratégicas.
O ano assistiu também a uma maior digitali-
zação das operações de backoffice da Exclusive 
Networks e ao lançamento do X-OD, a sua 
plataforma de entrega on-demand, baseada em 
assinaturas, para soluções de fornecedores e 
serviços profissionais - ambos contribuíram 
para um ano recorde em receitas e rendimentos 
operacionais. 
Comentando os resultados, Jesper Trolle, CEO 
da Exclusive Networks afirma que “apesar de 
toda a incerteza e restrições, o ano de 2020 foi 
uma história de forte resiliência, determinação 
e bons resultados para a Exclusive Networks. 
Este fantástico desempenho é um enorme 
testemunho das nossas incríveis e profunda-
mente empenhadas pessoas em todo o mundo, 
bem como dos nossos Parceiros e clientes, 
que se colocaram todos perante o desafio do  
business-as-unusual”.
“Não tenho dúvidas de que a nossa herança 
e especialização em cibersegurança tem sido 
um fator enorme no nosso sucesso durante este 
período, razão pela qual tem uma influência 
tão profunda na nossa direção futura como em-
presa. A nossa visão é para um mundo de total 
confiança para todas as pessoas e organizações 
e estamos empenhados na missão de tornar isso 
uma realidade. Como especialistas em infraes-
truturas digitais de confiança, estamos numa 
posição ideal para apoiar os nossos Parceiros 

na capitalização das muitas oportunidades sig-
nificativas que se avizinham”, indica o CEO.
Ref letindo sobre o desempenho e olhando 
para o futuro, Andy Travers EVP Sales and  
Marketing da Exclusive Networks comentou 
que “apesar dos desafios de 2020, o nosso ADN 
disruptivo permitiu-nos adaptar rapidamente 
ao ‘próximo normal’, continuando a executar 
os nossos planos, expandindo a nossa presença 
local em todo o mundo, impulsionando novas 
inovações digitais e atraindo mais talentos de 
topo para as nossas equipas”.
“A oportunidade de avançar é significativa. A 

Exclusive Networks está idealmente posicio-
nada no centro de uma tempestade perfeita 
- o foco acelerado na Transformação Digital; a 
adoção acelerada da cloud e do trabalho distri-
buído; uma maior dependência da segurança e 
integridade - colocam-nos na encruzilhada de 
uma grande oportunidade. Juntamente com os 
nossos principais fornecedores de mercado e 
ecossistemas de Parceiros de confiança, a nossa 
primeira ideologia de serviços e a nossa con-
tínua inovação digital, estamos empenhados 
em assegurar que os nossos Parceiros se man-
tenham relevantes e criem valor num primeiro 
mundo digital em rápida mudança”, referiu 
Andy Travers.

DESTAQUES DO ANO
2020 foi, para a Exclusive Networks, um 
ano com vários destaques. Um deles foi, por 
exemplo, a nomeação de Jesper Trolle como 
o novo CEO, para além do reforço da equipa 
de liderança em posições chave, como o VP de 
RH Laurence Galland e o VP de Estratégia 
e Desenvolvimento de Negócios, Alezandre 
Azouaou.
Também o portfólio esteve em destaque du-
rante o ano de 2020. A Exclusive Networks teve 
um novo foco em fornecedores emergentes e em 
escala, tendo registado um forte desempenho, e 
expandiu o portfólio com 17 novos fornecedores 
e expansão geográfica de outros fornecedores 
já existentes.
Por fim, importa relembrar que a Exclusive 
Networks lançou durante 2020 a plataforma 
X-OD, ou Exclusive Networks on Demand, 
para permitir o consumo de tudo como um ser-
viço e contribuindo para o rápido crescimento 
dos negócios baseados em assinaturas. 

Jesper Trolle, CEO da Exclusive Networks

RESUMO
• Vendas da Exclusive Networks aumentaram 8% e atingiram os 
2,6 mil milhões de euros;
• O portfólio da Exclusive Networks aumentou durante o último 
ano;
• Durante 2020, a empresa lançou a plataforma X-OD para 
permitir o consumo de Everything-as-a-Service.
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“PORTUGAL TEM SIDO UM “PORTUGAL TEM SIDO UM 
EXEMPLO NO MODELO EXEMPLO NO MODELO 

AS-A-SERVICE”AS-A-SERVICE”

CARLOS LEITE   SOUTHERN EUROPE HEAD OF PARTNER SALES & PORTUGAL MANAGING DIRECTOR DA HPE

Este mês, o IT Channel dá a pa-
lavra a Carlos Leite, Southern 
Europe Head of Partner sales & 
Portugal Managing Director da 
HPE, que aborda o tema dos mo-

delos as-a-Service e o que a empresa prevê para 
o próximo ano.

Como é que correu o ano de 2020 para 
HPE, especialmente em Portugal?
Foi um ano atípico pelas razões que todos co-
nhecemos, com diferentes níveis de performance. 

Na componente de data center verificámos que 
houve um ligeiro decréscimo, mas foi mesmo 
um ligeiro decréscimo, no que diz respeito a 
worldwide. Em Portugal – não posso entrar em 
detalhe para Portugal – foi sempre melhor do 
que se passou a nível mundial.
Onde se notou um pouco mais difícil foi o tema 
daquilo que designamos de edge, de intelligent 
edge. Aí, de facto, houve um parquear de pro-
jetos para outra fase que estamos a ter agora 
neste ano fiscal um sucesso muito grande; já 
concluímos o primeiro trimestre e foi de facto 

muito positivo esta área de intelligent edge, a ver-
tente Aruba. Na altura, obviamente, as pes-
soas não estavam no escritório e as redes e as 
implementações de projetos de rede ficaram 
parqueados para outras alturas que estão a 
acontecer agora.
De uma forma global foi muito positivo. Em 
Portugal – dá-nos uma ideia – foi menos de 
5% de decréscimo que foi muito positivo face 
à situação atípica que vivemos. Acho que con-
seguimos manter também a qualidade dos ser-
viços dos nossos clientes.

https://www.linkedin.com/in/carlos-leite-hpe/
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Estamos a ter muito sucesso naquilo que é de-
signado como cloud privada, ambiente híbrido. 
No fundo, usar aquilo que é a elasticidade, a 
f lexibilidade e o pagamento pela utilização, 
mas garantindo a soberania dos dados, o tema 
da segurança, da performance, o tempo de la-
tência e, muitas vezes, a questão financeira, 
porque muitas vezes o próprio projeto de cloud 
privada é financeiramente mais atrativo do que 
outras opções de externalização dos workloads. 
O que se tem verificado é muito esta tendência 
de Everything-as-a-Service e o modelo de con-
sumo, o modelo de serviço.
O tema do edge: há uma preocupação e há 
uma perceção que cada vez mais começa a ser 
relevante. A tradução de dados em informação 
relevante para as organizações para tomarem 
decisões, mas ainda há outras prioridades. Ao 
longo do ano passado – e ainda estamos nesta 
fase – reforçaram-se as competências de data 
center, mas sempre com um olho para o lado 
do edge, com a noção que de facto é um tema 
que merece a atenção. 

Estas áreas têm um grau de especia-
lização relativamente maior quando 
comparado com outras áreas do IT. De 
que maneira é que a HPE está a ajudar 
os seus Parceiros nesta área?
Uma das questões é precisamente o modelo 
as-a-Service e o que estamos a fazer é dar uma 
capacidade de reforço das suas competências; 
se para nós, para as próprias organizações, não 
é fácil a transição dos modelos tradicionais para 
um modelo de serviço, para as pequenas e mé-
dias organizações – que muitas vezes são a rea-
lidade dos nossos Parceiros – ainda mais difícil 
se torna. Temos feito um esforço muito grande, 
um conjunto de ações de informação e de for-
mação para lhes permitir dar ou disponibilizar 
para terem a capacidade neste modelo de venda 
junto dos nossos clientes.
Por outro lado, dentro do modelo as-a-Service, 
temos a preocupação de criar um portfólio que 
também lhes permita vender com mais faci-
lidade este modelo aos seus clientes, incorpo-
rando, depois, a sua proposta de valor e as suas 
mais valias.
A segunda área que achamos relevante na com-
ponente específica de Canal – e que precisamos 
muito dos Parceiros – é aquilo que designamos 

de mid-market e SMB. Aí, o que estamos a fazer 
é a simplificar o processo de interação, a ra-
pidez na definição de propostas, incentivá-los a 
trabalhar esse mercado, que é um mercado em 
que nós não temos uma presença direta e, por-
tanto, mais dependemos da proatividade e da 
liderança que têm nesse mercado em particular.

Como é que os Parceiros devem en-
dereçar o mercado sabendo que pode 
existir um menor investimento por 
parte das empresas?
Fundamentalmente, a questão que referi de 
os Parceiros rapidamente perceberem que o 
modelo de consumo é um modelo requerido 
pelos nossos clientes e, portanto, têm que se 
adaptar – e estão a fazê-lo – para endereçarem 
verdadeiramente aquilo que hoje são as novas 
necessidades dos clientes. Os clientes têm neces-
sidades de negócio, precisam de ter Parceiros 
que falem a mesma linguagem que eles falam. 
Querem pagar verdadeiramente por aquilo que 
precisam e por aquilo que consomem, querem 
cancelar se não gostarem do serviço que estão 
a receber, querem ter uma experiência de fácil 
utilização e garantindo uma maior e fácil ex-
pansão se houver necessidade disso e, também, 
que tudo aquilo que tem a ver com o suporte 
das tecnologias de informação seja de certa 
forma invisível para eles e percebem que têm 
que ter Parceiros adequados para o fazer, mas 
não querem ter essa preocupação.
A economia tem os níveis que todos nós ou-
vimos, apesar da expectativa para 2021 ser 
de crescimento face ao ano anterior. O ano 
anterior foi o desastre que foi provocado pela 
pandemia. Mas as tecnologias de informação 
normalmente nunca acompanham a economia; 
não acompanhará necessariamente o resto da 
economia e temos uma perspetiva positiva da-
quilo que vai acontecer este ano.
Há aqui um outro lado de Parceiros para além 
dos nossos tradicionais resellers – que continuam 
a ser fundamentais para o nosso negócio; há, 
neste modelo de consumo de as-a-Service, 
novos Parceiros, novos players de mercado que 
nos vêm ajudar e que vêm complementar a 
nossa proposta de valor global que são os ser-
vice providers, os system integrators, os independent 
software vendors, que cada vez mais os clientes 
também precisam de um modelo de serviços, 

O mercado fala cada vez mais de edge, 
de cloud e de data center. O que é que os 
clientes têm procurado mais?
O mercado português – e não só o mercado 
português – tipicamente quer ter as experiên-
cias mais facilitadas na sua atividade. O tema 
da cloud surge pela f lexibilidade e pela rápida 
provisão que vem trazer com propostas de valor 
diferenciadoras. O que se verifica é que há uma 
tendência para este modelo de consumo; cloud 
tipicamente entende-se por cloud pública e uma 
cloud não tem necessariamente de ser pública. 
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de subscrição e há um papel fundamental na re-
lação de Parceria com estes players de software.

O Carlos Leite assumiu novas respon-
sabilidades no Canal do Sul da Europa. 
Que diferenças e que semelhanças en-
contra entre os Parceiros portugueses e 
os Parceiros dos outros mercados?
Há um ponto de partida que é diferente, in-
felizmente, para os portugueses que é escala 
do mercado, a dimensão, e diria que é talvez 
aquela mais notória. Por outro lado, e se calhar 
consequência do mercado – que é o que é, muito 
competitivo face à dimensão que temos que tem 
vários players a lutar pela sua fatia – faz com 
que os Parceiros portugueses tenham reunido 
um conjunto de competências, de expertise e de 
proximidade com os clientes, que neste caso 
é positivo no benchmark com outros países de 
maior dimensão.
A perceção que tenho é que os nossos Parceiros 
estão mais próximos dos clientes, das reais ne-
cessidades dos clientes e têm uma maior facili-
dade de adaptação face a mudanças no ponto 
de vista do modelo de negócio.
Sinto que os nossos Parceiros lá fora não fica-
riam nada atrás dos outros Parceiros; em muitas 
situações até, seguramente, seriam concorrentes 
muito sérios porque, fruto das dificuldades que 
vão tendo no mercado português, foram se prepa-
rando e julgo que têm maior capacidade de adap-
tação e é a perceção que eu tenho, ainda com 

poucos meses de atuação e não quero também ser 
injusto para os Parceiros dos outros países.
Portugal tem sido um exemplo no modelo as-
-a-Service, ou seja, toda a tecnologia empa-
cotada e entregue ao cliente numa forma de 
serviço, Portugal tem sido uma referência 
dentro da Hewlett Packard Enterprise, dentro 
do seio global da HPE, não só na região Sul da  
Europa, porque percebemos rapidamente que 
esta era a tendência e conseguimos adaptar-nos 
e ter a f lexibilidade para endereçar este tipo de 
propostas de valor.

Como é que está o Programa de Canal 
da HPE?
A nossa preocupação é simplificar. Reconhe-
cemos que há uns anos era confuso, era com-
plexo; tínhamos as nossas preferências do ponto 
de vista de portfólio e queríamos traduzir isso 
em termos de compensações diferenciadas para 
os Parceiros, mas muitas das vezes era difícil os 
Parceiros fazerem as contas. Essa foi uma pri-
meira preocupação que tivemos, o accountability, 
ou seja, criar rules of engagement muito claras e ser 
fácil para os Parceiros perceberem exatamente 
o que é que espera do ponto de vista de com-
pensações.
A mesma coisa relativamente a alguns pro-
gramas que quisemos e que já colocámos este 
ano em prática para dinamizar o mercado mid-
-market e SMB particularmente aqueles clientes 
que há algum tempo não nos compram e os 

Parceiros que tiverem sucesso nestes clientes 
nesse mercado têm uma ferramenta que lhes 
permite registar essa venda e ter uma compen-
sação adicional para os incentivar a trabalhar 
nesse mercado.
Depois também há aqui já, também, a capaci-
dade de, com os Parceiros, fazer co-selling e na 
nossa força de vendas temos mecanismos que 
permitem que quando estamos a dialogar com 
alguns clientes, ajudamos também a promover 
conjuntamente as nossas soluções e do nosso Par-
ceiro no mercado. Esta é uma das questões que 
foi tratada do ponto de vista de gestão de Canal.
Por outro lado, também decidimos focar na-
queles Parceiros que de facto estão connosco a 
investir – quer do ponto de vista de certificação, 
quer do ponto de vista de recursos ou de vendas 
– um valor superior daquilo que chamamos de 
marketing development funds, MDF, para potenciar 
a capacidade de um conjunto de iniciativas para 
lead generation, para eventos conjuntos. Foram 
medidas que já existam no Programa de Canal 
anterior, mas desta vez é mais focado e com a 
capacidade de gerar mais possibilidade e mais 
empowerment que outrora era mais difícil pelos 
montantes que eram menores.

Como é que vai ser este ano? Qual é a 
vossa previsão para 2021?
Estamos muito otimistas. Tivemos um bom pri-
meiro trimestre – que acabou em finais de ja-
neiro. O segundo trimestre não está tão folgado, 
mas vamos ter um razoável segundo trimestre 
e temos uma perspetiva muito positiva face 
ao que aconteceu nestes meses, de facto, uma 
aposta grande nas nossas soluções. Estamos 
muito entusiasmados também com o portfólio 
quer no modelo de serviços, quer do ponto de 
vista tecnológico.
O tema do reforço do modelo de serviços. Que-
remos, em 2022, para o ano que vem, ter a 
possibilidade de ter todo o nosso portfólio a ser 
endereçado num modelo de serviços e é este o 
caminho que estamos a fazer e estamos a ser 
muito bem acolhidos no mercado de uma forma 
global e em particular em Portugal e na adoção 
deste modelo de serviço que acaba por ser um 
dos benefícios de uma cloud. Estamos muito 
entusiasmados. Vemos um futuro risonho e que-
remos continuar a prestar os serviços que os 
nossos clientes merecem.   

  por Jorge Bento e Rui Damião
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WORKPLACE HÍBRIDO E EDGE 

especial | workplace solutions

O trabalho híbrido é hoje uma grande tendência. Alcatel-Lucent Enterprise 
by Trustvision, Avaya, Bitdefender, Cisco by Comstor, Dell Technologies, HP, 
Magnelusa, Microsoft, VMware, Watchguard e Xerox mostram a sua visão e 

perspetiva sobre a realidade atual no mercado de workplace e o impacto da 
pandemia

por Diana Ribeiro Santos

Com o apoio de:
Alcatel-Lucent Enterprise by Trustvision | Avaya | Bitdefender | Cisco by Comstor | Dell Technologies & Intel

HP | Magnelusa | Microsoft | VMware |Watchguard | Xerox
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Mais de cem leitores inscreveram-se para assistir à mesa redonda realizada 
pelo IT Channel em formato de videoconferência que contou com a 

participação de 11 das empresas mais relevantes neste mercado

A pandemia provocada pela COVID-19 impactou todos os 
aspetos da vida profissional, alterando permanentemente a 
forma como se vê o trabalho e o espaço de trabalho.
A expressão workplace solutions ganhou no último ano uma 
inesperada relevância, fruto também do contexto pandémico 
atual. Assim sendo, é fundamental olhar agora para o futuro 
e perceber como serão as formas de organização do trabalho 
no mundo pós-pandémico e como é que a tecnologia pode ser 
um enabler dessas soluções. O futuro do trabalho, para muitos 
setores da atividade, será seguramente híbrido.
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outro lado, o papel dos nossos Parceiros, 
que tiveram de manter as empresas e ajudar 
os clientes a seguir o seu próprio rumo” e re-
fere ainda que, “em março de 2020, existiu 
uma grande preocupação por parte dos 
responsáveis de tecnologia da informação 
em manter a operação, a produtividade e, 
ao mesmo tempo, enviar os colaboradores 
para as suas casas. Com isto, acabou por 
se assistir a uma forte procura por equi-
pamentos portáteis naquele momento, e o 
mercado, de uma forma geral, não foi capaz 
de absorver essa procura”.

Paula Fernandes, Modern Work &  
Security BG Lead da Microsoft, revela que 
“assistimos a um avanço tecnológico que só 
seria expectável num período de dois anos. 
Houve este primeiro impulso da resposta 
de capacitação de pessoas para poderem ter 
ferramentas modernas de trabalho. Natu-
ralmente que isso teve impacto também na 
utilização massiva das nossas ferramentas 
de produtividade. 98% dos líderes portu-
gueses continuam a apontar o investimento 
tecnológico e a transformação do posto 
de trabalho como uma prioridade”. Paula  
Fernandes acredita que nesta primeira 
fase de resposta houve uma aceleração na 
aquisição de hardware e utilização de fer-
ramentas de produtividade, mas, “ainda 
assim, existem algumas lacunas como é o 
caso da cibersegurança.

“Surgiu a necessidade do próprio mercado 
e dos clientes pensarem em como é que os 
colaboradores iriam trabalhar a partir de 
casa, de como iriam interagir e que fer-
ramentas iriam utilizar para os proteger, 
uma vez que a informação saía do controlo 
das organizações, porque uma boa parte 
dos funcionários agregava informação em 
discos externos, OneDrive e Dropbox. Este 
é um processo gradual, mas houve a ne-
cessidade de levarmos todo o perímetro da 
organização para casa de cada um dos co-
laboradores, existindo assim uma preocu-
pação cada vez maior com a segurança”, 

balho colaborativo e o modelo de trabalho 
híbrido é o que os próprios colaboradores 
irão impulsionar aos próprios líderes daqui 
para a frente”.

Segundo Rodolfo Estrompa, Strategic 
Partner Business Manager da VMware, 
“do ponto de vista de resposta à pandemia, 
durante o primeiro trimestre e meio de 
2020, observámos, de uma forma geral, 
uma transição do posto de trabalho para re-
moto baseado em tecnologia que, na nossa 
opinião, não ofereceu a melhor resposta. 
Com o instalar da pandemia, as empresas 
começaram a pensar de forma mais estrutu-
rada e planeada em como iam dar resposta 
a esta nova realidade e com isto surgiu a 
procura por soluções que dessem resposta a 
fatores como a produtividade, a mobilidade 
e a segurança”.

A ADOÇÃO DE SOLUÇÕES

2020 foi um ano atípico para o mercado de 
workplace solutions. Apesar de se prever 
um crescimento do mercado no início do 
ano, ninguém previa uma pandemia com 
as dimensões que teve e, consequentemente, 
com a adoção do número de soluções por 
parte das organizações portuguesas durante 
o ano.

“2020 foi um ano que obrigou as empresas, 
nomeadamente na área de IT, a olhar para 
o modo de trabalhar, de estar e de se orga-
nizar. Por um lado, os nossos próprios desa-
fios internos, como responder com a rapidez 
que os clientes e Parceiros necessitavam, e, 
por outro, reescrever tudo aquilo que já co-
nhecíamos e que é uns dos desafios atuais. 
Estamos no meio de uma revolução digital. 
Avançámos num ano aquilo que iríamos 
avançar só em muitos anos em termos da-
quilo que é a consciência das empresas”, 
afirma Sandra Andrade, Marketing & 
Communication Manager da Xerox, que 
acrescenta que “a tecnologia continua no 
centro da forma como trabalhamos”, uma 
vez que “as soluções que permitam um tra-

Bruno Soares,
Branding & Business Developer 
Alcatel-Lucent Enterprise by Trustvision

Hugo Gomes,
Sales Manager da Avaya

“Para o colaborador trabalhar a partir 
de casa terá que ter sempre acessos 
seguros, ambientes e ferramentas 
adequadas e comunicações unificadas”

“Trabalhar a partir de casa não é só 
ter um telemóvel e um PC com uma 
câmara; é preciso dispor de ferramentas 
profissionais integradas de colaboração 
que integrem várias valências numa só 
aplicação”

Para Ricardo Lopes, Portugal Enterprise & 
MidMarket Territory da HP, a pandemia 
reforçou dois papéis na tecnologia: “a pri-
meira é que o papel do CIO nunca foi tão 
relevante como nos últimos meses e, por 

https://www.linkedin.com/in/brunonerisoares/
https://www.linkedin.com/in/hugofreiregomes/
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menciona Paulo Silva, Business Develop-
ment Manager da Bitdefender.

Pedro Teixeira, Technical Account  
Manager da Comstor, em representação da 
Cisco, diz que este foi um ano diferente, 
mas positivo pois “conseguimos perceber 
a utilidade de um conjunto de plataformas 
que sempre tentámos incutir junto dos 
nossos clientes e Parceiros e que hoje são 
vistas como ferramentas essenciais à produ-
tividade e ao ambiente de trabalho híbrido. 
Percebemos que a produtividade não foi um 

é só ter um telemóvel e um PC com uma câ-
mara; é preciso dispor de ferramentas pro-
fissionais integradas de colaboração que in-
tegrem várias valências numa só aplicação” 
e que “esta mudança é fundamental para 
criar um ecossistema de experiência do uti-
lizador, colaborador e cliente cada vez mais 
enriquecedora. É fundamental encontrar 
ferramentas que simplifiquem os processos 
e a forma como os utilizadores utilizam a 
tecnologia”.

“O local de trabalho como o conhecíamos 
vai deixar de existir porque vamos ter 
muito mais mobilidade, vamos puder 
fazer visitas virtuais a clientes e Parceiros, 
o que também irá trazer novos desafios 
no que diz respeito a ligações seguras e 
acessos fidedignos”, explica Bruno Soares,  
Branding & Business Developer da  
Trustvision em representação da Alcatel-
-Lucent Enterprise, e acrescenta que “com 
o aparecimento da pandemia assistimos 
a dois cenários muito curiosos: por um 
lado, haviam empresas que já estavam de 
alguma forma preparadas para este tipo 
de cenário de teletrabalho e já teriam al-
gumas das ferramentas em prática – foi 
apenas dotar os utilizadores e afinar al-
gumas especificações – e assistimos ainda 
a um outro cenário em que tivemos efeti-
vamente Parceiros a levar os desktops para 
casa e a tentar estabelecer ligações seguras 
quando elas não existiam”.

Rodolfo Estrompa, Strategic Partner  
Business Manager da VMware, diz que 
vamos assistir a uma evolução daquilo que 
é o posto de trabalho, apesar de “nem todos 
os colaboradores dentro de uma organi-
zação estarem no mesmo patamar de ma-
turidade, o que faz com que a forma como 
vão consumir as aplicações seja distinta e 
o facto de não estarmos próximos fisica-
mente cria uma dificuldade acrescida”. “O 
papel dos Parceiros aqui é fundamental e 
não estamos à espera de que as organiza-
ções consigam fazer este trabalho de forma 

lharem em ambiente remoto, mas, ao longo 
do tempo, houve a necessidade por parte 
dos colaboradores de terem outras ferra-
mentas com outra qualidade e segurança, 
garantido a produtividade no seu local de 
trabalho”, explica Nuno Figueiredo, Gestor 
de Produto da Magnelusa.

SOLUÇÕES DE MOBILIDADE E DO 
NOVO WORKPLACE

A pandemia alterou a adoção, por parte das 
empresas, de soluções de mobilidade e do 
novo workplace.

Para Cláudia Fernandes, Product and  
Marketing Manager de Client Solutions 
da Dell Technologies, a mobilidade não 
se resume apenas ao hardware e defende 
que, “cada vez mais, as organizações olham 
para o posto de trabalho no seu todo, ou 
seja, com as soluções completas que vão 
melhorar o dia-a-dia, quer do gestor de IT, 
quer do próprio utilizador. A mobilidade 
não se trata de um portátil, mas sim de co-
locar os colaboradores, as ferramentas e as 
soluções de gestão em mobilidade”.

O Sales Manager da Avaya, Hugo Gomes, 
afirma que “trabalhar a partir de casa não 

Paulo Silva,
Business Development Manager da 
Bitdefender 

Pedro Teixeira,
Technical Account Manager da Comstor em 
representação da Cisco

“O ransomware é um dos temas que 
preocupa mais os responsáveis das 
organizações pois não existe nenhuma 
solução no mercado que seja 100% 
segura”

“O escritório será um local não tanto 
para o trabalho diário, mas sobretudo 
para o trabalho interativo”

tema que veio trazer nenhum tipo de difi-
culdade às organizações, mas sim um con-
junto de desafios que são sobretudo desafios 
tecnológicos” e defende que “o escritório 
será com certeza um local não tanto para o 
trabalho diário, mas sobretudo para o tra-
balho interativo e para aquela necessidade 
evidente em que temos de estar na presença 
uns dos outros”.

“Numa primeira fase, as empresas ten-
taram, com soluções já existentes, criar 
condições para os seus colaboradores traba-

https://www.linkedin.com/in/pauloasilva/
https://www.linkedin.com/in/psteixeira/
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autónoma. Existe aqui uma oportunidade 
de serviços enorme para os Parceiros”, de-
fende ainda.

A QUESTÃO DA CIBERSEGURANÇA

A rápida adoção de soluções de workplace 
pode levantar problemas de cibersegurança. 
O shadow IT e a utilização privada dos dis-
positivos vieram colocar desafios únicos de 
cibersegurança, mas é preciso perceber se 
as organizações nacionais têm o que é con-
siderado o mínimo em termos de ciberse-
gurança e ao mesmo tempo, quais é que 
são os grandes desafios que as empresas 
enfrentam.

Para António Correia, Area Sales Manager 
da WatchGuard, “há cada vez mais uma 
consciencialização, por parte das empresas, 
da necessidade de proteger corretamente os 
dispositivos, sabendo que eles podem estar 
em qualquer local”.

Ricardo Lopes (HP) defende que é neces-
sário apostar na resiliência do próprio har-
dware. “As próprias pessoas em casa estão 

“só vão à empresa para reunir com clientes, 
ter reuniões com as equipas para fazer a 
gestão de projetos e, depois, regressam a 
casa para fazer o seu trabalho dito normal. 
Apesar disso, para o colaborador traba-
lhar a partir de casa, terá que ter sempre 
acessos seguros, ambientes e ferramentas 
adequadas e comunicações unificadas. É 
fundamental que o funcionário que está em 
casa tenho acesso exatamente às mesmas 
ferramentas – obviamente melhoradas, 
porque a nossa ligação de casa não deixou 
de ser a ligação de casa”.

“A transformação do posto de trabalho é 
o real desafio. É necessário readaptar as 
pessoas a estas novas formas de trabalhar 
e readaptar com a tecnologia certa para 
acompanhar este estilo de vida e apostar 
em equipamentos mais leves, quer seja com 
acessórios mais ou menos ergonómicos ou 
mais ou menos adaptáveis. É fundamental 
olhar para cada colaborador de forma in-
dividual. Esta experiência do utilizador e 
estes desafios são efetivamente algo que 
vai estar presente neste regresso ao escri-
tório”, esclarece Cláudia Fernandes da Dell  
Technologies.

mais suscetíveis de cometer erros. Dados 
dos últimos 12 meses revelam que 91% dos 
CIO reportaram riscos de segurança e que 
45% não estão de facto totalmente prepa-
rados para este desafio”.

A Microsoft apresenta uma visão Zero Trust 
no que diz respeito à segurança. Todas as 
soluções são, incluindo as de workplace, 
pensadas com base nesta premissa. Paula 
Fernandes reforça a necessidade da ciber-
segurança estar no topo da prioridade das 
empresas e afirma que não nos podemos 
esquecer da questão da privacidade e da 
conformidade de dados.

Por outro lado, Pedro Teixeira (Comstor) 
aborda a necessidade da simplificação dos 
processos de segurança, uma vez que “os 
utilizadores deixaram de ter o tal perímetro 
e proteção e daquele núcleo de funciona-
mento no qual podiam recorrer a um colega 
do IT”.

“O ransomware é um dos temas que preo-
cupa mais os responsáveis das organizações 
pois não existe nenhuma solução no mer-
cado que seja 100% segura”, garante Paulo 
Silva da Bitdefender. “Uma vez que objetos, 
como telemóveis, são muitas vezes utili-
zados para interagir com ferramentas cola-
borativas disponibilizadas pelas empresas, 
há cada vez uma maior preocupação com a 
consciencialização dos utilizadores”.

O REGRESSO AO ESCRITÓRIO

Os colaboradores vão começar a voltar gra-
dualmente para os escritórios, ainda que de 
forma condicionada. Assim sendo, existem 
desafios que as empresas vão encontrar no 
regresso ao espaço de trabalho físico tradi-
cional. 

Na perspetiva de Bruno Soares (Trustvision),  
os locais de trabalho terão que ser adap-
tados, uma vez que parte dos colaboradores 

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

Ricardo Lopes,
 Portugal Enterprise & MidMarket Territory 
da HP

“A transformação do posto de trabalho 
é o real desafio. É necessário readaptar 
as pessoas a estas novas formas de 
trabalhar”

“85% dos millennials querem 
definitivamente trabalhar a partir de 
casa”

https://www.linkedin.com/in/c-f-fernandes/
https://www.linkedin.com/in/ricardo-lopes-68b16621/
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ciência e aumentar a produtividade”, refere 
Hugo Gomes da Avaya.

Sandra Andrade partilha a opinião de que 
nem todos os decisores podem estar prontos 
para esta nova perspetiva de trabalho, uma 
vez que podem surgir novos desafios nas 
relações pessoais e na forma de “avaliar o 
desempenho dos colaboradores”.

PRODUTIVIDADE E REALIDADE HÍBRIDA

A realidade híbrida é já uma realidade para 
o novo local de trabalho, mas é preciso ter 
em atenção fatores como a produtividade.

Paula Fernandes da Microsoft acredita que 
se “não existir uma preocupação e uma 
atuação no bem-estar vai ser muito difícil 
para as empresas reterem os colaboradores. 
41% dos funcionários estariam dispostos 
a mudar de emprego devido à sobrecarga 
originada pelo teletrabalho e pelo facto de 
terem ganho a perceção de que o mercado 
de trabalho é efetivamente global”.

Para Sandra Andrade (Xerox), os colabora-
dores ganharam um conjunto de outras no-
ções no que diz respeito ao equilíbrio entre 
trabalho e vida pessoal. “A satisfação dos 
colaboradores tem a ver com o espaço físico 
de trabalho. A questão da produtividade 
assenta em duas perspetivas: a chamada 
produtividade operacional, que é fazer o 
trabalho que é suposto fazer, e a produti-
vidade estratégica que tem a ver com uma 
preocupação também do lado dos colabora-
dores que se prende com o facto de saberem 
como estão a ser avaliados. E esta produtivi-
dade estratégica, a longo prazo, pode com-
prometer aquilo que é cultura corporativa”, 
garante.

Rodolfo Estrompa da VMware acredita que 
quando a organização oferece a liberdade 
de trabalhar remotamente, “tem de criar 
condições para o consumo de aplicações. É 

extremamente relevante olhar para situa-
ções de alta disponibilidade das ligações de 
rede ou da Internet em casa, da segurança 
do dispositivo móvel e da segurança do data 
center de uma forma integrada. A solução é 
completa e isso é extremamente importante 
quando começamos a pensar, a discutir e a 
planear o que fazer mais à frente”.

“É de facto muito importante dotarmos as 
empresas e auxiliarmos os Parceiros para 
fazermos chegar essas soluções aos clientes 
de uma forma fácil e user friendly, tanto para 
quem as gere, como para quem as utiliza. 
Grande parte das empresas não têm uma 
equipa de IT muito alargada”, afirma An-
tónio Correia da Watchguard.

Na perspetiva da Product and Marketing 
Manager Client Solutions da Dell  
Technologies, “é necessário olhar para os 
perfis de utilizadores, não individualmente, 
mas por departamentos ou por grupos de uti-
lizadores e ver quais são as suas necessidades 
do ponto de vista do bem-estar e perceber 
como é que as pessoas estão confortáveis a 
trabalhar para serem mais produtivas”.

Nuno Figueiredo,
Gestor de Produto da Magnelusa

Paula Fernandes,
Modern Work & Security BG Lead da 
Microsoft

“Ao longo do tempo houve a necessidade 
por parte dos colaboradores de terem 
outras ferramentas com outra qualidade 
e segurança, garantindo a produtividade 
no seu local de trabalho”

“98% dos líderes portugueses 
continuam a apontar o investimento 
tecnológico e a transformação do posto 
de trabalho como uma prioridade”

Ricardo Lopes (HP) acredita que o es-
critório vai passar a ser um espaço mais 
de colaboração e apresenta alguns dados: 
75% dos colaboradores afirmam ter au-
mentado a sua produtividade a trabalhar 
desde casa, 53% desejam movimentar-se 
num modelo híbrido e 85% dos millen-
nials querem definitivamente trabalhar a 
partir de casa. “Os colaboradores não vão 
regressar iguais ao que eram em março de 
2020 e há um conceito que está a surgir 
que se chama ‘micro mobilidade’, uma vez 
que a minha casa não é igual à do meu co-
lega e cabe aos responsáveis de tecnologias 
de informação começar a olhar para este 
desafio e procurar capacitar os disposi-
tivos de tecnologias de produtividade como 
conectividade simplificada, eliminação de 
ruídos, teclados silenciosos, resolução de 
ecrãs, entre outros”, afirma.

“O novo paradigma prende-se com o facto 
de conseguir ter soluções e plataformas in-
tegradas que permitam estar disponível a 
partir de qualquer dispositivo e geografia, 
procurando manter a simplicidade, efi-

https://www.linkedin.com/in/nuno-figueiredo-24212434/
https://www.linkedin.com/in/paula-fernandes-6336523/
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CAPACITAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES 
E DOS COLABORADORES

Com cada vez mais ferramentas e soluções 
disponíveis, é preciso capacitar os colabo-
radores de toda a informação possível, para 
que estes possam fazer o seu trabalho de 
forma mais autónoma possível.

Para Pedro Teixeira, da Comstor, é preciso 
apostar na capacitação dos utilizadores, no-
meadamente daqueles utilizadores que não 
estavam tão familiarizados com as tecnolo-
gias colaborativas.

Já para Hugo Gomes, existem três pilares 
fundamentais para uma estratégia de sucesso. 
“O facto de os colaboradores serem capaci-
tados com uma plataforma que permita me-
lhorar a sua experiência, a automatização, ou 
seja, cada vez mais suporte de ferramentas 
que permitam ao colaborador automatizar 
tarefas e as suas próprias funções e ainda o 
facto de tornar os dados que existem con-
vertíveis em ações concretas, portanto, cada 
vez mais o colaborador quer dispor de maior 
capacidade operativa para tomar decisões e 
melhorar a capacidade distributiva dos seus 
próprios processos de negócio”. Assim sendo, 
o colaborador acaba por ser um elemento 
fundamental também para influenciar um 
produto, bem como o grau de satisfação de 
clientes e reputação da organização.

“A Alcatel-Lucent Enterprise tem uma pla-
taforma de comunicações que nos permite 
estar em qualquer parte e ter o nosso te-
lefone de secretária no nosso bolso, sendo 
que podemos fazer uma série de operações, 
desde as mais básicas, até videoconferências 
e criar equipas pela própria plataforma. 
Estas são ferramentas que já existiam e 
neste momento estão a ser utilizadas no 
nosso quotidiano e são essas ferramentas 
que terão que continuar a acompanhar as 
necessidades das empresas e perceber efeti-
vamente aquilo de que os clientes precisam, 

tornando-as mais ágeis e mais intuitivas. É 
isso que tentamos mostrar junto dos nossos 
clientes, é que muitas das vezes as ferra-
mentas já existem, só têm de ser utilizadas 
da forma correta “, explica Bruno Soares.

A WatchGuard dá aos equipamentos a pos-
sibilidade de ter “uma funcionalidade que é 
o remote access point, ou seja, no momento em 
que o colaborador, mesmo num ambiente 
remoto, liga o equipamento, está automati-
camente ligado ao SSID da empresa. Esta 
é uma forma de mostrar que, de facto, as 
ferramentas já existem e são adequadas à 
realidade. Portanto, a experiência do uti-
lizador pode assemelhar-se de facto com 
aquela que vivia no escritório”, afirma An-
tónio Correia, que acredita que a “tecno-
logia tem acompanhado esta evolução”.

MENSAGEM PARA OS PARCEIROS

O mundo está em constante mudança, mas 
a adoção deste tipo de soluções não vai de-
saparecer tão depressa.

“Mesmo com todas as adversidades 
inerentes da pandemia, o setor do IT 
continua a apresentar muitas oportuni-
dades para os Parceiros. No âmbito do  
workplace existem grandes oportunidades 
como a integração de sistemas em pla-
taformas existentes com as novas ferra-
mentas, assim como a especialização ou 
a verticalização das soluções. Na Alcatel-
-Lucent Enterprise, temos acompanhado 
o mercado e adaptamo-nos a cada cliente 
com aquilo que eles necessitam”, afirma 
Bruno Soares (Trustvision).

Para Hugo Gomes (Avaya), “esta é uma 
altura muito oportuna para os Parceiros 
porque é possível adicionar todo o conheci-
mento e experiência que já dispõem junto 
dos clientes que servem e, em paralelo, um 
conjunto de oportunidades que podem ala-
vancar o seu próprio negócio, criando uma 
relação cada vez mais duradoura com os 
clientes. Ou seja, o Parceiro pode disponibi-
lizar todas as suas capacidades, integrando 
as suas próprias aplicações ou o próprio 
software que o cliente utiliza”.

Rodolfo Estrompa,
 Strategic Partner Business Manager da 
VMware

António Correia,
Area Sales Manager da Watchguard

“As empresas começaram a pensar em 
como iam dar resposta a esta nova rea-
lidade e com isto surgiu a procura por 
soluções que dessem resposta a fatores 
como a produtividade, a mobilidade e a 
segurança”

“Há cada vez mais uma conscienciali-
zação, por parte das empresas, da neces-
sidade de proteger corretamente os dispo-
sitivos, sabendo que eles podem estar em 
qualquer local”

https://www.linkedin.com/in/rodolfoestrompa/
https://www.linkedin.com/in/ant%C3%B3nio-mel%C3%ADcias-correia-75b1437/
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Paulo Silva, da Bitdefender, explica que, 
“neste momento, os Parceiros estão extre-
mamente capacitados em muitas áreas, mas 
em muitas outras eles precisam do nosso 
apoio e de ter alguém que os suporte. Os 
Parceiros têm aproveitado todo este pro-
cesso de transformação e muitas vezes uti-
lizam produtos como uma oferta integrada 
nos serviços que eles próprios apresentam 
aos clientes, muito na moda do as-a-Ser-
vice, e os próprios clientes acabam por va-
lorizar isso”.

“O ecossistema de Parceiros é bastante 
vasto e as necessidades e especificidades de 
cada Parceiro são únicas. A nível de segu-
rança, a Cisco apresenta soluções baseadas 
em cloud security, nomeadamente o DUO, 
multifactor autenticator. A nível da colabo-
ração, o Webex representa tudo aquilo que 
é o conceito de colaboração da Cisco”, re-
fere Pedro Teixeira (Comstor).

Para Cláudia Fernandes, da Dell Technolo-
gies, “há uma grande oportunidade para os 
Parceiros junto dos clientes, uma vez que há 
a capacidade de passar de uma venda me-
ramente transacional, para uma venda de 
relação. Por outro lado, a necessidade que 
os clientes têm de evoluir para estas novas 
formas de trabalhar e de preparar as suas 
organizações para o futuro e esta implemen-
tação de tecnologias pode muitas vezes ser 
uma dificuldade, mas com a capacitação e 
formação dos Parceiros, estes passam a ofe-
recer um papel muito mais consultivo junto 
dos clientes, oferecendo até os seus próprios 
serviços e soluções integradas”.

“O desafio do workplace traz muitas opor-
tunidades aos nossos Parceiros, até porque 
os próprios clientes já começam a integrar 
dentro das suas próprias equipas pessoas 
com uma responsabilidade sobre wor-
kplace. A HP identificou cinco grandes 
oportunidades: ergonomia, saúde e bem-
-estar, ou seja, todo o mercado dos perifé-

ricos e monitores vai ser uma oportunidade 
para os Parceiros; o desenho de novos perfis 
de utilizadores; um parque disperso é uma 
oportunidade para os Parceiros através de 
serviços geridos, serviços de subscrição ou 
gestão proativa e monitorização dos pró-
prios equipamentos; e a questão da segu-
rança”, revela Ricardo Lopes da HP.

Nuno Figueiredo, da Magnelusa, é da opi-
nião de que o sistema híbrido veio para 
ficar. “Em termos da marca Sennheiser 
temos soluções certificadas de Microsoft 
Teams, Zoom e Google Meet para retirar 
o máximo de rendimento para quando as 
pessoas estão a trabalhar nessas mesmas 
aplicações”, explica.

“Análises recentes indicam que todos os ser-
viços de adoção e de gestão da mudança 
para o novo paradigma registam um cres-
cimento significativo neste último ano e 
são uma oportunidade para os Parceiros, 
especialmente para as áreas de reuniões e 
de chamadas. O Microsoft Teams é uma 
oportunidade para os Parceiros, no sentido 
de criar serviços de integração e de desen-

volvimento personalizados, integrando as 
facilidades de expansão da plataforma, o 
desenvolvimento graças à plataforma low 
code no code e de criar propriedade intelectual 
para responder às necessidades muito perso-
nalizadas de cada um dos clientes”, garante 
Paula Fernandes, da Microsoft.

Para Rodolfo Estrompa, da VMware, as 
oportunidades são enormes, principal-
mente no que respeita a serviços. “Embora 
a solução Workspace One seja uma solução 
SaaS, é entregue totalmente na cloud e fa-
zemos a gestão a partir de qualquer dispo-
sitivo. Existe a capacidade de gerir qualquer 
sistema operativo e isso para o Parceiro sig-
nifica que qualquer oportunidade pode ser 
endereçada”, diz.

“O nosso Programa de Canal está comple-
tamente apoiado no investimento de tempo 
do Parceiro em dominar a nossa tecnologia 
de fácil de acesso e, acima de tudo, com 
grande apoio em termos de capacitar o Par-
ceiro a prestar um bom serviço ao cliente. 
Muito se fala do as-a-Service e é factual. O 
cliente quer estar seguro e manter a produ-
tividade”, revela António Correia da Wat-
chguard.

Por último, Sandra Andrade garante que “a 
Xerox não deixa de fora os seus Parceiros 
naquilo que são as dinâmicas de inovação e 
de criação de novas soluções adequadas aos 
desafios atuais e futuros. Os Parceiros são o 
centro da nossa proposta”. 

RESUMO
• 2020 foi um ano atípico para o mercado de workplace solutions;
• Os colaboradores vão começar a regressar ao escritório e há cada 
vez mais organizações a apostar em trabalho híbrido;
• É necessário readaptar os colaboradores;
• O escritório será cada vez mais um local destinado à interação 
dos colaboradores;
• As empresas devem apostar em soluções baseadas na produtivi-
dade, mobilidade e segurança;
• É fundamental consciencializar as organizações para a questão 
da segurança e proteção dos dispositivos.

Sandra Andrade,
 Marketing & Communication Manager da 
Xerox

“Avançámos num ano, aquilo que 
iríamos avançar só em muitos anos em 
termos daquilo que é a consciência das 
empresas”

https://www.linkedin.com/in/sandra-sousa-andrade/
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Workplace: O Tempo da Evolução e Afirmação
Os desafios de 2020 e início de 2021 
trouxeram “novas” realidades para 
colaboradores e locais de trabalho

O local de trabalho tradicional que 
conhecíamos, mudou. Evoluiu e 
transformou-se. É altura da afir-
mação e adoção de algumas so-
luções tecnológicas. Na TRUST-

VISION, empresa especializada em soluções 
de comunicações empresariais e Accredited 
Business Partner da Alcatel-Lucent Enterprise, 
suportamos a seguinte visão e abordagem. 
À medida que as organizações, perante os desa-
fios colocados pela nova realidade, continuam a 
aproveitar o poder da tecnologia para automa-
tizar, simplificar e integrar muitos aspetos do 
trabalho, há perguntas essenciais que devem 
ser colocadas. Como podemos possibilitar um 
ambiente de trabalho dinâmico, moderno, pro-
dutivo, criativo e seguro? Como capacitamos os 
colaboradores e equipas para criar e entregar 
valor? Onde começamos a transformação do 
nosso local de trabalho?
Os desafios que surgiram no último ano, ace-
leraram, de forma dramática, aquilo que hoje 
consideramos e que algumas empresas já ado-
taram como sendo a nova realidade. De tal 
forma que, há já empresas que adotaram de-
finitivamente o trabalho à distância e outras 
que estão a equacionar uma política de dias 
de home office. Os próximos anos vão ref letir 
uma evidente mudança nas dinâmicas de tra-
balho e relacionamento nas empresas de todo 
o mundo.
Novas tecnologias e serviços estão a revolu-
cionar a maneira como comunicamos e in-
teragimos no mundo dos negócios. Para 
que as empresas permaneçam competitivas, 
continuando a oferecer uma maior e melhor 
experiência aos seus clientes, necessitam de 
ferramentas de comunicação profissionais, 
fiáveis, f lexíveis e práticas na sua utilização. 
Neste sentido a TRUSTIVISON adotou e re-
comenda aos seus clientes, Parceiros e colabo-
radores o Rainbow, a solução de comunicação 
unif icada empresarial da Alcatel-Lucent  
Enterprise.

ALCATEL-LUCENT RAINBOW™, O 
SERVIÇO DE COLABORAÇÃO DA 
ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE, 
BASEADO NA CLOUD

O Rainbow está disponível para ambientes 
Windows ou MacOS, web, smartphones e  
tablets. Os principais recursos de colaboração 
do Rainbow interligam todos os seus contactos, 
independentemente da sua localização, tor-
nando a solução perfeita para uma colaboração 
eficaz.
Simples de implementar e gerir, o Rainbow pro-
tege o investimento existente e oferece comuni-
cações e armazenamento de dados criptogra-
fados em centros de dados localizados em países 
altamente preocupados com a privacidade.

UMA SOLUÇÃO EMPRESARIAL
Embora nos dias de hoje existam 
muitas aplicações de colaboração e 
comunicação, é preciso separar as 

ferramentas destinadas ao uso pessoal das fer-
ramentas empresariais. As organizações estão 
a reconhecer rapidamente os riscos de privaci-
dade envolvidos com as plataformas de uso pes-
soal, chegando a proibir aplicações para o con-
sumidor em dispositivos disponibilizados pela 
empresa, num esforço para proteger os dados 
do utilizador. No caso do Rainbow, sendo esta 
uma plataforma direcionada para o segmento 
empresarial, estas preocupações estão presentes 
desde o primeiro dia.
Nos últimos tempos, e muito devido à deslocali-
zação do nosso local de trabalho habitual, houve 
a necessidade de adaptarmos a nossa forma de 
comunicar com colegas, Parceiros e clientes. 
A videoconferência passou a ser uma forma  
regular de comunicar e de nos aproximar.
O Rainbow permite modos de exibição, como 
visualização de active speaker, active gallery e active 
grid/mosaic, bem como um maior número de 
participantes de áudio e vídeo.

Permite-nos ainda, do ponto de vista da quali-
dade de imagem, selecionar de múltiplos streams 
com várias qualidades de vídeo, para que o uti-
lizador possa escolher o que melhor se adequa 
às suas necessidades. Esta opção permite eco-
nomizar largura de banda, aumentar a quali-
dade e estabilidade de vídeo.
O Rainbow permite a criação e gestão de  
Bubbles (grupos). A interface torna muito mais 
fácil pesquisar, arquivar, excluir e gerir as 
Bubbles. Na criação de uma Bubble, podemos 
agora definir que todos os participantes numa 
conferência de áudio ou vídeo entrem em modo 
silencioso. O organizador pode também, du-
rante uma conferência, promover outros uti-
lizadores a organizadores e, se precisar, aban-
donar a conferência sem que a comunicação 
tenha qualquer interrupção.

TRUSTVISION, NA PRIMEIRA PALAVRA! 
PORQUE USAMOS E RECOMENDAMOS O 
RAINBOW?
Acelera a nossa transformação digital 
por meio de uma comunicação verdadeira-
mente móvel na cloud, colaboração intuitiva 
para os utilizadores e constante evolução que 
permite facilmente a adoção de novas funcio-
nalidades e utilizadores;
Permite que investimentos feitos e exis-
tentes sejam rentabilizados e integrados sem a 
necessidade de substituir o nosso atual sistema. 
O Rainbow oferece-nos uma solução híbrida 
que aproveita o nosso investimento e interliga-
-nos facilmente à cloud, proporcionando: pre-
sença unificada, funções de telefone fixo, clique 
para ligar e conferência multimédia;
Aumenta a nossa produtividade do pro-
cesso corporativo, por meio do Rainbow 
Developer Hub. Plataforma de comunicação 
como serviço (CPaaS), o Hub oferece recursos 
de integração a aplicações de negócio, sites 
Web, aplicações móveis e f luxos de trabalho 
existentes, por meio de APIs e SDKs;
Modelo flexível de preços adaptados às 
nossas necessidades com níveis de uso ou 
assinatura por utilizador para conferência de 
áudio e vídeo. 

INFO
al-enterprise.com
 comercial@trustvision.pt Contacte-nos para conhecer as soluções da Alcatel-Lucent Enterprise  
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Essenciais do “Home Office” – manter-se 
conectado ao escritório ou à escola com 
bateria de reserva
No final de março, o Governo Português instituiu que o teletrabalho se 
manterá obrigatório durante todo o 2021 para empresas com mais de 50 
trabalhadores, como medida preventiva da propagação do COVID-19

I
sto demonstra-nos, melhor do que nunca, 
que esta é uma tendência que veio mesmo 
para ficar – e não só no nosso país, mas 
à escala global. De facto, de acordo com 
o estudo State of Remote Work 2021, pu-

blicado pela Buffer, a esmagadora maioria dos 
trabalhadores deseja continuar em regime re-
moto pelo menos em parte do tempo até ao 
final da sua carreira; e 97% recomendaria a 
outros que passassem também a trabalhar de 
forma remota.
Não há números tão claros no que toca ao setor 
da educação, mas a tendência também se tem 
vindo a consolidar ao longo do último ano, 
tendo em conta a evolução da situação de pan-
demia. Em 2020, mais de 1.2 mil milhões de 
estudantes em 186 países passaram a ter aulas 
em casa, e mesmo agora há milhões que assim 
continuam. O mercado de e-learning já estava 
em rápida expansão, mas naturalmente irá re-
forçar-se ainda mais e continuará uma forte 

opção no futuro, tanto a curto como a médio e 
longo prazo.
Com mais e mais pessoas neste regime de tra-
balho e escola online, cresce a dependência 
num espaço em casa dedicado ao efeito e que 
conte com uma fonte fiável de energia e conec-
tividade, o que se traduz na imprescindibili-
dade de estabelecer um plano eficaz de bateria 
de reserva.

A PRODUTIVIDADE DOMÉSTICA 
DEPENDE DE UMA LIGAÇÃO 
ININTERRUPTA À INTERNET
Com tanta dependência no trabalho e na es-
cola remota, quem fica em casa tem agora uma 
preocupação adicional – criar um espaço de 
trabalho que promova a produtividade. Isso 
implica, claro, uma cadeira confortável, uma 
secretária funcional e muita luz; no entanto, 
quero agora colocar em destaque um elemento 
a que antes se calhar não dávamos muita im-

portância e que, ao longo do último ano, se re-
velou absolutamente indispensável: contar com 
energia fiável e ininterrupta.
Obviamente necessitamos de eletricidade para 
todo o tipo de dispositivos no nosso escritório 
doméstico: computadores, monitores, impres-
soras, discos externos, telemóveis, tablets, can-
deeiros, auscultadores e colunas (para ouvir a 
música sem a qual muitos de nós não conse-
guimos trabalhar).
O que pode não ser tão claro para muita gente 
é que o router que fornece a sua ligação à in-
ternet também precisa de eletricidade e, sem 
ela, ficará preso em casa sem poder trabalhar 
ou estudar. (Sim, talvez possa fazer alguns 
progressos utilizando o seu telemóvel como 
hotspot com dados móveis, mas estamos a falar 
sobre aumentar a produtividade, e os dados 
móveis são finitos...) Da mesma forma, muitos 
de nós utilizamos agora uma configuração 
de rede mesh, como o Google Nest Wifi, para 
aumentar a velocidade e garantir uma boa 
conectividade em todas as divisões. Estes dis-
positivos também não poderão funcionar sem 
internet.
Se a sua ligação à internet é de fibra ótica, isso 
requer ainda um outro componente elétrico, 
um terminal de rede ótica (ONT, na sua sigla 
em inglês) – uma caixa repleta de partes eletró-
nicas que geralmente fica na sua garagem ou 
num armário ou despensa.

OS PICOS E FALHAS DE ENERGIA SÃO 
MAIS COMUNS E DESTRUTIVOS DO QUE 
PENSA
Cada um destes componentes necessita de dois 
níveis de proteção, contra picos de corrente e 
cortes de energia.
Os picos de corrente são breves descargas de 
energia que podem danificar o equipamento 
elétrico, essencialmente porque enviam mais 
energia do que ele está preparado para gerir. 
Os picos podem acontecer em absolutamente 
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qualquer lugar do mundo e devem-se a fatores 
no interior ou exterior das casas.
Os motivos externos incluem trovoadas, per-
turbações nas linhas elétricas (devido à queda 
de árvores ou nevões, por exemplo) ou até ani-
mais, como roedores, que entram num trans-
formador. Os trabalhos de manutenção das 
empresas de eletricidade, ou mesmo o seu se-
guimento a estes incidentes, podem também 
causar picos de tensão.
No entanto, é muito mais provável que os 
picos de corrente tenham causas internas, por 
exemplo devido a motores e compressores a 
ligar ou desligar-se, como acontece com os 
frigoríficos e aparelhos de ar condicionado. 
Outros pequenos eletrodomésticos, como seca-
dores de cabelo, aquecedores e algumas ferra-
mentas, podem também ser tudo quanto basta 
para a energia falhar – e não esqueçamos a 
cablagem defeituosa, que é outra causa muito 
comum destes incidentes.

As falhas de eletricidade podem partilhar 
muitas destas causas externas, apesar de 
agora também já se registarem interrupções 
planeadas, como aconteceu por exemplo na  
Califórnia, como medida de proteção contra in-
cêndios causados por equipamento elétrico. Da 
mesma forma, durante os períodos de maior 
procura, alguns clientes podem sofrer semi apa-
gões, que são reduções intencionais do f luxo de 
eletricidade.
Nos últimos meses, registaram-se algumas fa-
lhas no fornecimento regular de eletricidade 
em algumas zonas do país, que as operadoras 
entendem que também foram potenciadas por 

alterações no padrão de consumo da energia 
elétrica, nomeadamente como resultado do in-
cremento do teletrabalho. E se alguns clientes 
contam com geradores de reserva que fornecem 
energia complementar, a maioria deles fica sem 
eletricidade (e, portanto, também sem internet) 
sempre que os apagões ocorrem.

SOLUÇÕES FÁCEIS E RÁPIDAS PARA 
PROTEGER O SEU ESCRITÓRIO 
DOMÉSTICO DE PICOS DE CORRENTE E 
FALHAS DE ENERGIA
Uma forma simples de se proteger contra picos 
de corrente é através de um limitador de so-
bretensões – que é concebido para absorver 
diversos níveis de energia, medidos em joules; 
quanto mais alta for a sua classificação, mais 
forte será a proteção. Assim, para dispositivos 
eletrónicos dispendiosos ou sensíveis, como 
computadores ou discos externos, deve investir 
em modelos de gama mais alta, uma vez que os 
danos podem provocar perda de dados.
Atualmente, muitos limitadores de sobretensões 
também disponibilizam portas USB que per-
mitem carregar a bateria de telemóveis, tablets 
ou outros dispositivos de forma segura – uma 
característica interessante para um escritório 
doméstico, especialmente porque esses equipa-
mentos também podem ser dispendiosos.
Outra alternativa é uma fonte de alimentação 
ininterrupta (UPS, na sua sigla em inglês), que 
proporciona proteção de energia de reserva e 
também proteção contra sobretensões. Uma 
UPS contém uma bateria que pode alimentar 
os seus dispositivos eletrónicos durante um 
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apagão ou semi apagão. Quando não está a 
ser utilizada, a bateria recarrega-se de forma 
contínua, de forma a estar sempre pronta para 
qualquer necessidade. Para além disso, entra 
em funcionamento instantaneamente, assim 
que deteta uma perturbação no f luxo de ele-
tricidade – mesmo que seja uma pequena os-
cilação – para que nunca perca nenhum dado 
valioso ou qualquer trabalho que possa estar 
a fazer.
Existem diferentes tamanhos de UPSs, pro-
porcionando desde alguns minutos até várias 
horas de operação para os dispositivos a elas  
conectados. Pode escolher um modelo que lhe 
ofereça tempo suficiente para desligar com 
segurança os seus dispositivos quando ocorre 
um apagão, ou um que lhe permita continuar 
a trabalhar e a ser produtivo durante horas. 
Apenas deve recordar que se o seu router e/ou 
ONT não estiver no seu escritório doméstico, 
também precisará de uma UPS para que ele 
continue a funcionar. 
Estar consciente e alerta para os riscos e mu-
nir-se dos recursos para os enfrentar é o pri-
meiro passo a dar nesta jornada de conecti-
vidade em casa. Contar com energia limpa e 
fiável é essencial para continuar ligado e evitar 
interrupções que impactam a sua produtivi-
dade e a qualidade do trabalho ou estudo dos 
ocupantes da sua casa. 

por Ana Carolina Cardoso Guilhén, 
Iberian Channel Director, APC by Schneider Electric

Ana Carolina Cardoso Guilhén, Iberian Channel Director, 
APC By Schneider Electric
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Comunicações cloud com o 
Avaya Cloud Office
Cinco formas das PMEs saírem a ganhar ao migrar as suas comunicações 
para a cloud

A questão de se passar de um PBX 
(Private Branch Exchange) para 
uma solução de comunicação cloud 
pode ser complicada para as pe-
quenas empresas. Os benefícios da 

cloud são claros, mas pode ser mais difícil para 
uma escola local, consultório médico, ou in-
dústria que já investiu num sistema telefónico 
antigo. Se está agora a passar por essa decisão, 
considere o valor da Avaya para avançar com 
o negócio.
A nossa solução pública de comunicação em 
cloud – Avaya Cloud Office – aborda as con-
siderações de topo de mente dos clientes que 
planeiam a sua migração para a cloud:
• Pode migrar facilmente?
• Pode simplificar a sua solução e obter tudo 
numa única conta?
• Tem a vantagem de uma aplicação tudo-
-em-um que funciona em qualquer plataforma 
e que liga, envia mensagens, e faz reuniões?
• Como pode expandir-se suavemente à medida 
que o seu negócio cresce, sem dores de cabeça 
de gestão do sistema?
• Como pode manter a sua solução atual?

Vejamos o que significa cada um destes pontos.

1. Uma migração suave que otimiza o 
que tem atualmente: Uma solução de co-
municação em cloud significa que não há hard-
ware PBX no local para instalar ou manter; 
usa a solução e o fabricante gere-a por si. Uma 
migração suave permitir-lhe-á otimizar os 
equipamentos de telefonia existentes, enquanto 
moderniza o seu sistema de telefones empresa-
riais. Na Avaya, trabalhamos em estreita cola-
boração com os nossos clientes para lhes dar 
tudo o que precisam para simplificar e capa-
citar o seu negócio sem deixar nada a perder. 
Poderá, por exemplo, continuar a usar alguns 
devices pré-existentes ao mesmo tempo que tem 
acesso a funcionalidades populares da Avaya.

viços numa única aplicação, e manter as suas 
equipas no caminho certo com a partilha de 
ficheiros e gestão de tarefas – tudo a partir de 
uma aplicação baseada na cloud, disponível 
em qualquer dispositivo e apoiado pelos nossos 
serviços de suporte.

4. Expandir facilmente à medida que 
o seu negócio cresce sem se preocupar 
com a gestão do sistema. O crescimento 
na cloud é automático e sem esforço, permitin-
do-lhe escalar ou reduzir sem limites. Nunca 
terá de construir capacidade de hardware de 
reserva para acomodar o crescimento; poderá 
simplesmente clonar utilizadores e adicionar 
conforme necessário. A administração também 
é extremamente simples. Como administrador, 
são-lhe fornecidas credenciais para aceder ao 
dashboard em qualquer lugar, a partir de qual-
quer dispositivo, para fazer alterações e moni-
torizar de forma segura as comunicações do 
seu negócio. A nossa equipa de customer success 
intervém para formar os utilizadores a gerir 
facilmente o sistema.

5. Não necessita de mais atualizações 
regulares do sistema telefónico. Atingir 
o mais recente nível de lançamento na sua pla-
taforma atual custa dinheiro, para não falar 
do tempo e esforço de planeamento e agen-
damento para minimizar as perturbações do 
negócio. Além disso, corre-se o risco de algo 
correr mal durante uma atualização e ter uma 
paragem. Uma solução de comunicação cloud 
significa estar sempre atualizado – automatica-
mente e com novas funcionalidades – com zero 
hardware ou atualizações desafiantes. O Avaya 
Cloud Office mantém tudo atualizado e seguro 
com as mais recentes versões e funcionalidades 
para que não seja necessário levantar um dedo 
(as atualizações acontecem automaticamente 
uma vez por trimestre, sem custos adicionais). 

A Avaya acredita que a solução de comunica-
ções certa deve ter sempre tudo o que precisa. 

2. Racionalizar os pagamentos e  
eliminar os custos ocultos: Sem dúvida, 
o melhor benefício de uma solução de comu-
nicação em cloud é a vantagem de custos. Só 
irá pagar os serviços que usar, poderá agilizar 
pagamentos com melhor controlo de preço e 
nunca terá que se preocupar com a capacidade 
ou licenças de hardware. Ao mesmo tempo, eli-
minará despesas ocultas como upgrades de rede, 
instalação, serviços autónomos ou formação 
de pessoal para manutenção. O Avaya Cloud 
Office dá-lhe tudo o que precisa a um preço 
baixo e mensal.

3. Sem saltos entre aplicações: Os sistemas 
telefónicos on-prem não oferecem uma expe-
riência unificada de comunicações em cloud 
que engloba tudo o que os colaboradores pre-
cisam para fazer bem o seu trabalho (chamadas 
de vídeo, reuniões web, mensagens de equipa, 
etc.). Os colaboradores ficam frustrados com 
o salto entre diferentes apps, e os vários ser-
viços acumulam encargos significativos. Com 
o Avaya Cloud Office, pode ter todos estes ser-
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Avaya Cloud O�ce by Ring Central
Simplifique as comunicações dos seus clientes

Num único interface poderão:
• conversar pelo chat com a equipa
• realizar ou receber chamadas
• organizar e participar em reuniões
• colaborar com partilha de ecrãs e vídeo
• assegurar o cumprimento das tarefas por parte das equipas

Contactos:
ucc.pt@westcon.com
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Bem-vindo ao Novo Cisco Webex
Apoie as organizações a Comunicar de forma intuitiva e transformar a 
experiência de clientes e colaboradores

N
o mês em que assinalamos um ano 
de pandemia, estamos finalmente 
preparados para fechar este capí-
tulo e começar um novo. O último 
ano trouxe-nos desafios inespe-

rados, e mudaram para sempre a forma como 
comunicamos, aprendemos e trabalhamos. Se 
a tecnologia já era uma parte importante das 
nossas vidas, 2020 transportou-nos para todo 
um outro nível. 

Biliões de pessoas passaram a trabalhar remo-
tamente, muitas delas sem os recursos neces-
sários para o fazer de forma eficiente. E uma 
grande percentagem destes trabalhadores não 
voltará ao seu escritório. O “remote work” veio 
para ficar. Para nos adaptarmos e termos su-
cesso no mundo onde as experiências e inte-
rações virtuais são o novo normal, temos de 
pensar de forma diferente e mais criativa sobre 
a tecnologia que usamos. E é exatamente isso 
que nos traz o Novo Webex – experiências vir-
tuais que são dez vezes melhor que as intera-

ções pessoais e que tornam as comunicações e 
a colaboração mais fácil e acessível para todos, 
como e onde quer que o trabalho seja feito.

O NOVO WEBEX HABILITA UMA FORMA 
MAIS ÁGIL, EFICIENTE E INCLUSIVA DO 
TRABALHO REMOTO
Quando o standard é o trabalho remoto, a linha 
que divide a casa e o escritório torna-se cin-
zenta. Sem deslocações diárias, muitas vezes 
encontramo-nos a trabalhar a qualquer hora 
do dia e simultaneamente existem distrações 
que tornam difícil o nosso foco e a gestão das 
prioridades.

Por forma a manter a experiência do trabalho 
remoto eficiente, a nova Webex app inclui ca-
pacidades como a de Message Highlights que 
permite priorizar o tempo e atenção ao que 
é realmente importante, assim como o novo 
round meeting template que oferece a capacidade 
de o organizador de uma reunião permitir uma 
ordem de interação entre os participantes, ge-

rindo o tempo de cada um e colocando em mute 
todos os outros. Para reuniões ainda mais imer-
sivas foram também lançadas as tecnologias de 
imersive share e gestures que tornam a partilha de 
conteúdos mais dinâmica assim como a utili-
zação da inteligência virtual para transformar 
gestos reais em feedback interativo. Todas estas 
novidades ao nível aplicacional são acompa-
nhadas de novos produtos terminais com um 
design premiado e adaptado à utilização em am-
biente doméstico. 

A plataforma Webex renova assim a sua lide-
rança comercial e tecnológica para os desafios 
do modern workplace, com uma infraestrutura 
assente na cloud, com enfoque absoluto na  
performance, na segurança e com um sistema de 
licenciamento f lexível e adaptado à realidade 
do mercado em Portugal. 

O programa de canal Cisco para a especiali-
zação e certificação de Parceiros foi também 
simplificado, existindo agora uma acreditação 
específica para as soluções de Colaboração 
SaaS, que habilita tecnicamente os Parceiros 
à revenda das soluções Cisco desta área, no-
meadamente Webex, enquanto oferece também 
vantagens comerciais diretas na sua aquisição 
para revenda.  Todos os Parceiros certificados 
podem ainda aceder de forma gratuita ao  
licenciamento do portfólio Webex para uma 
utilização interna ou demonstração aos seus 
clientes. 

A atual transformação digital das empresas e a 
adaptação a um novo paradigma de trabalho 
em ambiente remoto ou hibrido são, portanto, 
o momento ideal para iniciar ou reforçar a Par-
ceria com a Cisco, e desenvolver os projetos 
que vão revolucionar as operações do tecido 
empresarial em Portugal. 
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Back in the driving seat 
with Cisco Webex
Local ou remoto, o Novo Webex reúne tudo para um trabalho 
excepcional

• Colaboração intuitiva com todos e de qualquer lugar
• Funcionalidades híbridas com ou sem dispositivos integrados
• Interações digitais que melhoram toda a experiência de reunião
• Gestão, segurança e privacidade como pilares do desenvolvimento
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Reimaginar 
o Futuro do Trabalho
Durante o primeiro semestre de 2021, a Dell Technologies revelou e irá 
revelar os novos produtos e software que reimaginam o trabalho para que 
qualquer pessoa possa fazer o seu melhor

C
om um novo 
port fól io de 
dispositivos in-
teligentes, co-
laborativos e 

sustentáveis, a Dell está a 
transformar as experiências 
de trabalho de forma a dar 

às pessoas maior f lexibilidade para trabalhar a 
partir de qualquer lugar.
“As expetativas das pessoas sobre as suas  
tecnologias continuam a evoluir. É por isso que 
ultrapassamos barreiras para criar dispositivos 
que ofereçam melhores experiências e que es-
tejam mais integrados nas nossas vidas”, disse 
Ed Ward, Vice-Presidente Sénior do Client 
Product Group, Dell Technologies. “Os nossos 
novos PC inteligentes possibilitam que se tra-
balhe de forma mais inteligente e se colabore 
mais facilmente, para que possamos dar o 
nosso melhor em tudo o que fazemos. Seguro, 
sustentável e inteligente: este é o caminho a 
seguir para os PC”. 
“A indústria de PC teve o seu maior ano em seis 
anos, aproximando-se de cerca de 300 milhões 
de unidades em 2020”, disse Bob O’Donnell, 
Presidente e Analista-Chefe da TECHnalysis 
Research. “À medida que olhamos para o 
futuro, são as experiências do utilizador que 
importam e que vão determinar quem são os 
verdadeiros vencedores. Dispositivos projetados 

para facilitar o trabalho e para nos ajudar a 
colaborar e conectar são imprescindíveis para 
onde ou como trabalharmos. E não é preciso 
dizer que esses dispositivos devem ser seguros 
— os clientes precisam da confiança de que a 
segurança está incorporada no dispositivo”.

SMART COMPUTING 
PARA MELHORAR A PRODUTIVIDADE E A 
COLABORAÇÃO
Dispositivos inteligentes que aprendem e res-
pondem enquanto trabalha para melhorar a 
sua experiência tecnológica. 

A Dell moderniza ainda mais todo o seu  
portfólio comercial com o exclusivo software 
Dell Optimizer, que utiliza inteligência arti-
ficial e machine learning para ajustar automatica-
mente o desempenho e perfomance das aplicações 
e equipamento.
O mais recente Dell Optimizer apresenta ex-
periências de conectividade e colaboração ele-
vadas, usando recursos inteligentes de cancela-

mento de ruído de fundo, redução de distorção 
e auto-mute que facilitam a colaboração com 
colegas, recursos inteligentes de conectividade, 
como o ExpressConnect que gere e prioriza a 
largura de banda para as suas aplicações de 
conferência para evitar problemas de rede du-
rante as chamadas, o ExpressChange que pro-
tege e regula a vida útil da bateria, entre outros.

Projetado para ser o PC portátil de negócios mais 
colaborativo e com as melhores experiências  
de conectividade, o Latitude 9420 vem com 
um poderoso sistema de aúdio 3D embutido 
e tecnologia de câmara avançada com o pri-
meiro SafeShutter automático da indústria, o 
primeiro obturador de segurança automático 
de webcam da indústria que sabe quando abrir 
ou fechar automaticamente, sincronizando com 
as suas aplicações de videoconferência, para 
que possa trabalhar com segurança e confiança 
em qualquer lugar. Assuma o controlo da sua 
privacidade com o uso de teclas de controlo 
do microfone (mute/unmute) para trabalhar com 
confiança em qualquer lugar. Este está igual-
mente dotado de funcionaliades de correção 
automática de luz e desfoque de fundo para 
que se possa sentir confiante em qualquer cha-
mada de vídeo. Oferece ainda um excelente 
display de resolução 16:10 e com baixa emissão 
de luz azul para maior conforto visual. Comece 
a trabalhar mais rápido com o primeiro PC 
do mundo construído com a tecnologia Intel® 
Visual Sensing de forma a oferecer um wake and 
lock automático e mais confiável. Construído 
com processadores vPro Intel Core de 11ª ge-
ração, baseados na plataforma Intel® Evo™, 
proporcionam maior desempenho e capaci-
dade de gestão simplificada. Para quem prefere 
tamanhos de ecrã maiores, o novo Latitude 
7520 agora com um display de 15 polegadas e 
oferece definições UHD 4K e câmara opcional 
de alta-definição (FHD).
A colaboração é agora mais fácil e eficiente 
com o Dell 34 Curved Video Conferen-
cing Monitors, o primeiro monitor de video-

https://www.delltechnologies.com/pt-br/index.htm
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conferência curvo de 34 polegadas do mundo, 
certificado para Microsoft Teams. Também 
disponível em tamanhos de 24 e 27 polegadas 
(não curvo), os monitores oferecem o reconhe-
cimento facial seguro e comandos hands-free de 
forma a fornecer segurança e conveniência re-
forçadas na autenticação no seu sistema. 
Com cada vez mais pessoas em frente aos seus 
monitores e dispositivos, o ComfortView Plus 
é uma solução integrada que reduz a emissão 
de luz azul sem sacrificar as cores da vida real 
traduzindo-se num maior conforto visual. Esta 
funcionalidade está disponível nos novos mo-
nitores de videoconferência no primeiro mo-
nitor 5K2K curvo ultrawide de 40 polegadas do 
mundo (Dell UltraSharp 40 Curved WUHD 
Monitor) em todo novo portfólio Latitude.

As workstations móveis Dell Precision são sis-
temas de qualidade profissional que propor-
cionam extrema confiabilidade e desempenho 
personalizado e otimizado. A Precision 3560 
foi completamente redesenhada, desde o uso de 
fibra de carbono recuperada e bioplásticos, até 
às características significativas de desempenho 
no interior. O novo teclado e o touchpad maior 
proporcionam uma ótima experiência ao utili-
zador, em conjunto com um display UHD com 
ComfortView Plus (low blue light) e tecnologia 
PremierColor exclusivo da Dell.

CONSTRUÍDO PARA O PLANETA E PARA 
SI

Em linha com o plano de impacto social  
Progress Made Real da Dell até 2030, a Dell 
incorpora soluções, materiais e embalagens sus-
tentáveis que resultaram no portfólio comercial 
de PC mais sustentável do setor. Com este com-
promisso da Dell, a sustentabilidade abrange 
o design, o desempenho e reciclagem dos seus 
sistemas Dell.
Os novos Latitude 5000 e Precision 3560 levam 
isto ainda mais longe como os primeiros PC a 
usar bioplásticos a partir de resíduos de árvores 
no seu design. Produzidos através de um subpro-
duto do processo de fabricação de papel, estes 

dispositivos apresentam chassis que contêm 21% 
de conteúdo bioplástico, apoiando o objetivo 
da Dell de que até 2030, onde mais de metade 
do conteúdo do produto será feito com mate-
riais reciclados ou renováveis. Ao focarmos em 
uma das partes mais pesadas do dispositivo – o 
chassis – a Dell pode causar o maior impacto de 
sustentabilidade, reduzindo a pegada de car-
bono, água e energia do produto, mantendo os 
altos padrões de confiabilidade, durabilidade e 
desempenho da Dell.
Todos os novos PC e monitores comerciais 
têm certificação ENERGY STAR® e EPEAT® 
Gold e Silver para o ajudar a reduzir a utili-
zação de energia.

INTRINSECAMENTE PROTEGIDO PARA 
UM TRABALHO SEGURO
A abordagem de segurança intrínseca de longa 
data da Dell constrói segurança inteligente e 
automatizada de cada sistema para fornecer 
os PC comerciais mais seguros do setor. Os 
recursos de segurança da Dell Technologies co-
meçam na fábrica com controlos de segurança 
e integridade da cadeia de valor e estendem-se 
às suas salvaguardas incorporadas e projetadas 
para prevenir, detetar e responder a ataques 
maliciosos abaixo e acima do sistema opera-
cional.
 
MODERNIZADO PARA ATENDER AS 
SUAS NECESSIDADES
O Unified Workspace da Dell Technolo-
gies apoia as organizações à medida que en-
tram e continuam a sua jornada de moderni-
zação. Para implementação, segurança, gestão 
e suporte, o Unified Workspace oferece uma 
abordagem testada e verdadeira e automati-
zada para modernizar o ambiente de endpoint 
e otimizar a experiência de cada colaborador.
O Dell PCaaS fornece uma solução com os 
dispositivos mais recentes, serviços completos 
de ciclo de vida, incluindo suporte e software e 
atualização tecnológica responsável a um custo 
mensal acessível e previsível. Isso confere às 
empresas a capacidade de atualizar os seus dis-
positivos a cada 36 meses, garantindo que os 
colaboradores têm o dispositivo certo para que 
o seu trabalho seja produtivo e colaborativo em 
qualquer lugar. 

https://www.delltechnologies.com/pt-br/index.htm
https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/homepage.html
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Para o Planeta os computadores 
não são todos iguais
O COMPUTADOR PESSOAL
O computador pessoal tornou-se possivelmente no 
principal dispositivo digital de trabalho, aprendi-
zagem e lazer.
Estima-se que mais de 1.3 biliões de pessoas te-
nham algum tipo de computador pessoal. A pro-
dução e a utilização destes dispositivos nesta escala 
podem impactar de forma negativa vários domínios 
da sustentabilidade. A evolução das necessidades e 
tecnologia configuram um ciclo de vida na maioria 
dos casos curto, colocando uma elevada pressão na 
gestão destes resíduos.
O cliente ou consumidor são parte ativa deste ecos-
sistema e os seus atos podem contribuir para a mi-
tigação de muitos destes problemas. A compra 
com responsabilidade deve ser hoje, um critério 
crucial na escolha de um computador.

ESCOLHER UM MODELO PARA DURAR
Quanto maior for o ciclo de vida de um produto 
menor será o impacto criado para o ambiente. Sa-
bemos que a computação que necessitamos tem sido 
cada vez mais exigente, pelo que é importante ad-
quirir tecnologia que possa manter o computador 
em uso pelo maior tempo possível, sem nunca preju-
dicar, entre outras, as necessidades de desempenho. 
A robustez de um computador pode inf luenciar a 
sua durabilidade. Alguns fabricantes têm modelos 
certificados com normas como o MIL-STD-810G, 
norma que garante uma robustez e durabilidade 
superiores.
http://everyspec.com/MIL-STD/MIL-STD-0800-0899/
MIL-STD-810G_12306/

Diferentes modelos podem ser mais ou menos repa-
ráveis. Avaliar a complexidade envolvida na substi-
tuição dos componentes principais, possibilidade de 
fazer upgrades, uso de ferramentas de manutenção e 
modularidade dos componentes. Uma boa referência 
é o site ifixit  (https://pt.ifixit.com/laptop-repairability),  
que analisa os produtos neste campo.

CONSUMO ENERGÉTICO
O consumo energético de um computador é in-
f luenciado pela tecnologia utilizada por cada um 
dos fabricantes, e também pela utilização do pró-
prio computador. Diferentes formatos podem ter in-
f luência no consumo, tipicamente os computadores 
fixos têm consumos mais elevados que os portáteis.
Fonte: https://www.it.northwestern.edu/hardware/eco/stats.html

As ECO LABELS são referências, para avaliar a 
eficiência energética.
- EPEAT. A mais completa avaliação de um com-
putador ou monitor, baseada nos seus atributos am-
bientais. Avalia os produtos usados na construção 
do produto, a capacidade de reciclagem, eficiência 
energética e a composição de materiais reciclados 
nas embalagens. 
http://epeat.net
 
- ENERGY STAR. Focada no consumo energético 
do produto, mede a eficiência energética em vários 
modos. www.energ ystar.gov
 
- TCO. Garante que algumas categorias de pro-
dutos tecnológicos mantêm padrões ecológicos, e 
são suficientemente ergonómicos para evitar pro-
blemas de saúde a longo prazo para os seus utiliza-
dores. https://tcocertified.com/

GARANTIA DO COMPUTADOR
Adquirir serviço de garantia que acompanhe o ciclo 
de vida expectável do computador ao fabricante, 
desta forma todo o ecossistema de substituição e 
reciclagem de peças será efetuado de acordo com 
as melhores práticas de sustentabilidade.

RECICLAGEM
De acordo com a Eurostat, na Europa menos de 
40% deste lixo é reciclado. A categoria dos com-
putadores pessoais representa 14.1% do total deste 
lixo. Portugal tem uma percentagem de 43.5% de 
reciclagem deste tipo de lixo.
Fonte: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/
society/20201208STO93325/e-waste-in-the-eu-facts-and-fi-
gures-infographic

Todos os anos, milhões de computadores velhos e 
estragados acabam em aterros em países Africanos, 
China, India, Vietname e Filipinas, poluindo áreas 
significativas e, consequentemente, contaminando 
os solos.
Usar os programas disponíveis para assegurar que o 
produto terá o menor impacto ambiental é crucial. 
Existem várias entidades que prestam serviços de 
Gestão de Resíduos, incluindo computadores pessoais.
Estando funcional, doar o equipamento a quem 
possa fazer uso do mesmo.

SOLUÇÕES DE FINANCIAMENTO
Estão disponíveis no mercado várias soluções de fi-
nanciamento para as empresas, a maioria das quais 
garantem uma correta reciclagem do computador 
no final do seu ciclo de vida.

EMBALAGENS
As embalagens têm um impacto enorme no am-
biente, não só pelo material utilizado e a sua contri-
buição para a pegada de carbono, mas também no 
espaço de armazenagem e processo de transporte.
Alguns fabricantes dispõem de serviços avançados 
de logística para empresas. Mediante alguns pres-
supostos, é possível colocar vários computadores 
dentro de uma caixa única, criando uma poupança 
de dezenas ou até mesmo centenas de caixas. Muitos 
sistemas destes permitem também uma otimização 
na captura de dados para inventário, trazendo ga-
nhos no armazenamento, inventário e distribuição.

ESCOLHA DE UMA MARCA
Vários estudos dizem que a sustentabilidade é um dos 
domínios mais poderosos na relação com as marcas, 
sendo que os fabricantes têm diferentes formas de 
atuação e compromisso com a sustentabilidade. Co-
nhecer a estratégia e trabalho de cada um deles em 
relação ao Planeta, às Pessoas e às Comunidades, 
pode ajudar a que a nossa escolha faça parte de algo 
maior, na criação de um benefício global.
 
O ranking CDP avalia as marcas na liderança 
ambiental, transparência e ação.
https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

Uma das mais prestigiadas classificações, é elabo-
rada pelo prestigiado Instituto Ethisphere, e define 
as empresas mais Éticas do mundo. 
https://www.worldsmostethicalcompanies.com/honorees/

INFO
hp.pt
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Elegante e Ecológico3 Formato convertível 
com ecrã tátil

Mais leve que o ar

Saiba mais em hp.com/elitedragonfly
1. As configurações começam abaixo de 1 kg.

2. Até 24 horas e 30 minutos no HP Elite Dragonfly, configurado com processador Intel Core i5, 8 GB de RAM, sem WWAN, SSD de 128 GB, painel FHD de baixa potência e Intel Wi-Fi 6 ZX200 + BT5 (802.11 a 2x2, não vPro). A duração da 
bateria do Windows 10 MM14 varia de acordo com vários fatores, incluindo modelo do produto, configurações, aplicações utilizadas, recursos, utilização, funcionalidade sem fios e configurações de gestão de energia. A capacidade máxima 
da bateria diminuirá naturalmente com o tempo e a utilização. Consulte www.bapco.com para saber mais detalhes.

3. O primeiro portátil do mundo feito de plástico reciclado de resíduos provenientes dos oceanos. Desde agosto de 2019 que os componentes da caixa dos altifalantes e os componentes da moldura do ecrã são produzidos com 5% de 
plástico em risco de entrar nos oceanos.
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© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

HP Dragon_253mm x 327mm.indd   1HP Dragon_253mm x 327mm.indd   1 30/3/21   17:0130/3/21   17:01

http://epeat.net
https://www8.hp.com/pt/pt/home.html
https://www8.hp.com/pt/pt/home.html
http://www.energystar.gov/
http://epeat.net
https://tcocertified.com/
http://everyspec.com/MIL-STD/MIL-STD-0800-0899/MIL-STD-810G_12306/
https://pt.ifixit.com/laptop-repairability
https://www.it.northwestern.edu/hardware/eco/stats.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20201208STO93325/e-waste-in-the-eu-facts-and-figures-infographic
https://www.worldsmostethicalcompanies.com/honorees/
https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores


Peso inferior a 1 kg1

Até 24 horas de autonomia2

 

Elegante e Ecológico3 Formato convertível 
com ecrã tátil

Mais leve que o ar

Saiba mais em hp.com/elitedragonfly
1. As configurações começam abaixo de 1 kg.

2. Até 24 horas e 30 minutos no HP Elite Dragonfly, configurado com processador Intel Core i5, 8 GB de RAM, sem WWAN, SSD de 128 GB, painel FHD de baixa potência e Intel Wi-Fi 6 ZX200 + BT5 (802.11 a 2x2, não vPro). A duração da 
bateria do Windows 10 MM14 varia de acordo com vários fatores, incluindo modelo do produto, configurações, aplicações utilizadas, recursos, utilização, funcionalidade sem fios e configurações de gestão de energia. A capacidade máxima 
da bateria diminuirá naturalmente com o tempo e a utilização. Consulte www.bapco.com para saber mais detalhes.

3. O primeiro portátil do mundo feito de plástico reciclado de resíduos provenientes dos oceanos. Desde agosto de 2019 que os componentes da caixa dos altifalantes e os componentes da moldura do ecrã são produzidos com 5% de 
plástico em risco de entrar nos oceanos.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside, e 
Intel Optane são marcas registadas da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou noutros países.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

HP Dragon_253mm x 327mm.indd   1HP Dragon_253mm x 327mm.indd   1 30/3/21   17:0130/3/21   17:01

https://www8.hp.com/pt/pt/laptops/2-in-1s/elite-dragonfly-convertible.html?jumpid=va_311e8c3e7c


42  | ITCHANNEL.PT

especial | Workplace Solutions | ADVERtORIAL

Ciberinteligência, um passo além 
da cibersegurança
As soluções de ciberinteligência conferem às organizações uma vantagem 
no momento de tomar decisões contra ameaças, permitindo-lhes ter 
informações de potenciais criminosos antes de um ataque acontecer

S
abe-se que os MSSPs gerem uma 
vasta gama de soluções de ciberse-
gurança em múltiplos ambientes 
distribuídos e em áreas muito dife-
rentes, o que lhes permite ter a ca-

pacidade de dispor de ciberinteligência para 
aplicar deteções e ações preventivas aos seus 
restantes clientes quando qualquer ameaça é 
detetada em algum deles. Para além disso, os 
mais inovadores incorporam uma série de ser-
viços avançados de ciberinteligência, cuja de-
manda é grande nos dias de hoje.
Esta inteligência de ameaças, ciberinteligência 
ou simplesmente Cyber Threat Intelligence, 
consiste em ter informações sobre potenciais 
criminosos virtuais – como a sua motivação 
e as suas intenções, ou mesmo as capacidades 
que têm – de forma a ter alguma vantagem ao 
tomar decisões face a estas ameaças.
A mudança de paradigma é total, uma vez que 
a ênfase é colocada nos atores, assim como na 
defesa um ciberataque ocorre entre pessoas. 
Isto requer a capacidade de transformar meras 
informações – tais como indicadores de com-
promisso (que no final de contas são informa-
ções não sobrevalorizadas e que podem ser 
verdadeiras, falsas, incompletas, enganosas, 
relevantes ou não, etc.) – em análises de inte-
ligência e contextos adicionados, ou seja, in-
formações interpretadas por analistas de inte-
ligência, correlacionadas com maior precisão e 
atempadamente.

CIBERINTELIGÊNCIA COMO PONTO DE 
VIRAGEM
Os ecossistemas utilizados para o tráfico de 
informação corporativa são ambientes muito 
extensos, geralmente desconhecidos, como  
fóruns, mercados ou grupos de mensagens 
instantâneas, onde são comercializadas infor-
mações corporativas, lêem-se contas compro-
metidas, palavras-passe, informações confiden-
ciais ou mesmo planos de ataque – cuja in-
tenção é geralmente criminosa ou maliciosa; os 
ecossistemas são difíceis de aceder, seja por ne-
cessidades reputacionais, ambientes complexos, 
barreiras linguísticas, entre outras razões.
Os serviços de inteligência de uma empresa 
que pretende uma estratégia sólida e robusta 
de cibersegurança, podem ser o ponto de vi-
ragem. Assim como um cirurgião precisa de 
testes médicos e imagens para poder tomar a 
melhor decisão em todos os momentos, todos 
nós queremos e esperamos que os gestores de 
cibersegurança tomem as melhores decisões 
possíveis depois de considerar os riscos e po-
tenciais opções. Neste sentido, ter ferramentas 
de inteligência de ameaça ajuda a manter-se 
mais informado sobre como antecipar, prevenir 
e corrigir ameaças e ataques. 

por Daniel Vaquero, 
Engenheiro de Cibersegurança, Ingecom

INFO
ingecom.pt

Com um forte historial como Distribuidor de 
Valor Acrescentado (VAD) de soluções de ci-
bersegurança, a Ingecom está na vanguarda 
das tecnologias de ciberinteligência para os 
seus clientes com propostas tão inovadoras 
como a ZeroFOX e a KELA.
Por um lado, a ZeroFOX é líder mundial em 
soluções digitais de proteção de riscos. Em 
particular, fornece proteção aos seus clientes 
contra riscos de segurança dinâmicos em 
ambas as plataformas de colaboração de rede, 
redes sociais, redes com conteúdo não inde-
xável (dark webs), e-mail e dispositivos móveis. 
A empresa permite que as organizações pre-
vinam os riscos envolvidos na sua presença 
no ambiente digital, onde um simples comen-
tário pode levar a grandes perdas económicas 
e reputacionais. A plataforma ZeroFOX, 
que utiliza Inteligência Artificial e Machine  
Learning, permite a ativação de alertas e 
também fornece serviços de remediação. 
Por outro lado, uma das mais recentes incor-
porações ao portfólio VAD é a KELA, uma 
empresa israelita dedicada a monitorizar a 
Darknet para ameaças dirigidas aos clientes. 
O valor acrescentado deste fabricante é o 
seu profundo conhecimento desta rede ‘obs-
cura’, bem como a sua capacidade de imitar 
o pensamento dos cibercriminosos antes de 
realizar um ciberataque. A sua equipa de 
investigação – que fala mais de 20 línguas, 
todas utilizadas na Darknet – é responsável 
por recolher, detetar e analisar diariamente a 
inteligência de um conjunto de fontes naquela 
rede. Uma vez que encontra uma ameaça, 
avalia, classifica e envia notificações e alertas 
relevantes de forma processável em tempo 
real. O objetivo é evitar qualquer ameaça 
antes que possa ocorrer.
Ambas as soluções são distribuídas exclu-
sivamente nos países onde a Ingecom tem  
presença, como Portugal, Espanha e Itália. 

O compromisso 
da Ingecom com a 
ciberinteligência

BILBAO   C/ Elcano 9, 3ª PL - 48008 Bilbao (Bizkaia) - Tel.: +34 94 439 56 78 Fax: +34 94 441 05 39
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https://www.ingecom.net/pt/
https://www.ingecom.net/pt/
https://www.linkedin.com/in/danielvaquero/


BILBAO   C/ Elcano 9, 3ª PL - 48008 Bilbao (Bizkaia) - Tel.: +34 94 439 56 78 Fax: +34 94 441 05 39
MADRID   C/ Infanta Mercedes 90, 8ª PL Izq - 28020 Madrid - Tel.: +34 91 571 51 96 Fax: +34 94 441 05 39 

https://www.ingecom.net/pt/
https://www.ingecom.net/pt/
mailto:comercial_portugal%40ingecom.net?subject=


44  | ITCHANNEL.PT

especial | Workplace Solutions | ADVERtORIAL

Prepare o seu Negócio para o trabalho híbrido. 
“The new normal”
Porque as melhores experiências 
sonoras são essenciais para 
maximizar o foco e a produtividade

O futuro do trabalho, da força de 
trabalho e do local de trabalho 
é sustentado por novas normas – 
normas que definem o trabalho 
como algo que fazemos e não para 

onde nos deslocamos. O trabalho remoto era 
uma opção no passado. Agora é uma necessi-
dade comercial.
Impulsionada pela globalização, automação e 
a crescente necessidade dos funcionários por 
f lexibilidade e mobilidade, a transição para 
o trabalho remoto já estava em movimento. 
O atual ambiente económico e a crescente 
incerteza nos negócios aceleraram ainda mais 
a necessidade de trabalho remoto para ga-
rantir resiliência operacional e continuidade 
de negócios.
O aparecimento do trabalho híbrido está a 
permitir que os funcionários trabalhem onde 
quer que estejam: no escritório, em casa ou 
no carro. 

INFO
Magnelusa.pt

Machine learning, IA e business analytics são as 
principais ferramentas de navegação que estão 
a capacitar empresas como nunca antes.

CONCLUSÃO
Investir nas corretas ferramentas virtuais de 
colaboração tornou-se fundamental para o su-
cesso de trabalho a qualquer hora e em qual-
quer lugar. Próxima geração de áudio profis-
sional e experiências de vídeo são essenciais 
para apoiar o “novo normal”.
Com a grande transformação pela frente, as 
empresas devem investir em tecnologias digitais 
que capacitem os seus funcionários para fazer o 
seu melhor trabalho, não importa onde estejam 
– um escritório aberto, cafeteria, aeroporto, 
carro ou escritório em casa.
Para ter uma boa experiência de colaboração, 
um bom áudio leva ao natural trabalho em 
equipa e a melhores relações humanas. Se  
experimentou soluções de áudio com qualidade 
abaixo da média para as suas reuniões, o tempo 
para fazer a mudança é agora. 

Como resultado, as empresas têm uma opor-
tunidade sem precedentes de reformular o tra-
balho em grande escala, levando a eficiência e 
a produtividade a novos patamares.

O futuro será impulsionado por:

Resiliência de Negócios
Construir uma força de trabalho resiliente que 
pode adaptar-se em face da mudança.
As empresas e funcionários de hoje perceberam 
os benefícios do trabalho em qualquer lugar. 
Maior f lexibilidade, economia de custos, e a 
liberdade de escolher quando e onde trabalhar 
é redefinir o futuro.

Inovação em qualquer lugar
Invista em trabalho sem fronteiras que pros-
pera na inovação e inspiração.
O futuro está na globalização da força de tra-
balho incentivada por novas formas de tra-
balho.

Transformação Digital
Combine pessoas e tecnologia em novas formas 
dinâmicas.

https://www.magnelusa.pt/
https://www.magnelusa.pt/


ADAPT 600
Uma experiência única com o 

software de inteligência artificial 
que proporciona um cancelamento 

de ruído de aprendizagem 
automático.

ADAPT 500
Auscultador On-Ear leve e 

confortável para o dia todo, com 
arco dobrável e dois microfones 

avançados.

ADAPT 400
Auscultador com fita para o 

pescoço para manter a
concentração em ambientes 

ruidosos e quatro microfones 
avançado com sistema ANC.

ADAPT 300
Auscultador com ANC, 
almofadas de ouvido 
ergonómicas para 

amortecimento de ruído e 
conforto duradouro.

Liberte o potencial humano ao aperfeiçoar as experiências de áudio

Os dispositivos e softwares de comunicação de ponta de hoje estão a transformar a experiência dos utilizadores. Como pioneira 
em experiências auditivas, a EPOS passou a ser reconhecida como uma fornecedora líder de soluções de áudio e vídeo de ponta 
para empresas e comunidade de jogos.

EPOS baseia-se no legado da Sennheiser Communications e faz parte do Demant Group - líder mundial em áudio e tecnologia de 
audição. Com base em mais de 115 anos de inovação e trabalho com som.

A linha AA linha ADAPT de auscultadores sem fio Bluetooth com cancelamento de ruído está a melhorar a experiência de áudio nos 
utilizadores em todo o mundo.

eposaudio.com.pt

https://eposaudio.com.pt/
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Bem-estar no centro – Condição de sucesso no 
futuro do trabalho
A EVOLUÇÃO DO TRABALHO E 
INVESTIMENTOS REALIZADOS NO 
ÚLTIMO ANO
Muitas têm sido as analogias utilizadas para 
caracterizar a transformação do último ano. 
Uma coisa é certa, a pandemia teve efeitos in-
contornáveis no avanço tecnológico e na alte-
ração do modelo de trabalho, que perdurará 
no futuro.
A primeira fase, iniciada em março de 2020, 
pautou-se pela resposta à crise, no colmatar de 
necessidades que permitissem que as organi-
zações e as suas pessoas transitassem para um 
modelo de trabalho remoto. Para além 
da aquisição de hardware, assistimos à utili-
zação massiva das nossas plataformas 
de produtividade e colaboração. Em 
concreto, de Microsoft 365 e Microsoft 
Teams. Apoiámos desde o primeiro momento 
esta necessidade e adoção, com a disponibili-
zação de trials alargados do Microsoft Teams, 
formação e suporte, entre outros recursos.
Aquela que começou por ser a resposta a uma 
situação de emergência, para muitas organiza-
ções traduziu-se na otimização de processos, 
maior eficiência e na criação de novos serviços. 
Tais consequências abriram assim novas possi-
bilidades e o alcançar de novos clientes e mer-
cados até então não explorados pelas empresas 
nacionais.
Uns meses mais tarde, numa das questões 
do estudo “Future of Work”, realizado pela  
Microsoft, em Parceria com a BCG e KRC 
Research, em 15 países europeus – Portugal in-
cluído – 98% dos líderes nacionais afirmaram 
que a inovação e transformação do ambiente 
de trabalho era uma prioridade. Depois das 
bases para a viabilização do trabalho remoto, 
as organizações procuram agora munir-se 
das ferramentas e soluções que lhes permitam  
reimaginar o seu futuro, em segurança.
E porquê segurança? Este último ano ficou 
igualmente marcado pela escalada do ciber-
crime, com ameaças cada vez mais sofisticadas 
e transversais. Senão vejamos: o acesso aos 
dados corporativos passou a ser realizado a 

partir de múltiplas localizações e em disposi-
tivos que não exclusivamente os corporativos. 
Esta alteração tem que ser acompanhada da 
transição de uma abordagem de perímetro para 
modelos Zero Trust, que nos ensinam a “nunca 
confiar, verificar sempre”, e que estendem a 
proteção a todos os elementos do património 
digital – identidade, dispositivos, dados, apli-
cações, infraestrutura e redes. 
A Microsoft é líder em cibersegurança e todas 
as soluções são desenvolvidas com base numa 
abordagem Zero Trust. 

A EVOLUÇÃO DO MICROSOFT TEAMS
Já foi mencionada a evolução na adoção do  
Microsoft Teams e o seu papel na capacitação 
de organizações, escolas e pessoas a mante-
rem-se produtivas, conectadas e colabora-
tivas. Em novembro de 2020, anunciámos 115 
milhões de utilizadores do Microsoft 
Teams ativos e mais de 30 mil milhões de 
minutos diários de colaboração.
A capacidade de realizar chamadas e video-
conferências é apenas uma das funcionali-
dades do Microsoft Teams, o hub do Tra-
balho que reúne o que as equipas necessitam 
para colaborar e criar:  reuniões, chamadas, 
dispositivos, coautoria e partilha de conteúdo. 
A que se junta a capacidade de integrar apli-
cações – de terceiros ou de desenvolvimento 
próprio – e automação de processos, permi-
tindo que as pessoas não tenham que transitar 

entre aplicações e ganhem tempo para o que 
realmente importa. 
É,  então, possível adicionar centenas de apli-
cações – desde CRM, a relatórios de Power 
BI, gestão de tarefas, entre outras. E o poder 
do low-code e da automação através da Power 
Platform da Microsoft permitem automatizar 
processos de negócio específicos de cada orga-
nização, sem necessidade de ter conhecimentos 
de programação. 
Colocando o foco apenas na componente de 
videoconferência, também neste ponto a nossa 
abordagem é diferenciada. As ferramentas de 
videoconferência tradicionais abordam as reu-
niões como eventos isolados. Porém, a colabo-
ração é um ciclo contínuo de interações, 
que acontece antes, durante e depois da 
reunião terminar. Esta premissa está no 
centro do desenho da experiência de reunião 
no Microsoft Teams, trazendo tudo o que uma 
equipa precisa para colaborar (documentos, 
whiteboard digital, notas e gravação da reunião, 
entre outros) para o mesmo lugar. 
Os quatro anos que a plataforma acaba de ce-
lebrar têm sido marcados por uma constante 
inovação, a pensar em ambientes de trabalho 
híbridos e cada vez mais digitais. O último ano 
foi vertiginoso, com múltiplas funcionalidades 
introduzidas, tendo em vista a promoção de 
experiências de colaboração o mais ricas, in-
terativas e imersivas possível. Por exemplo, o  
Together Mode permite colocar os partici-
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pantes de uma videochamada no mesmo es-
paço virtual e com diversas opções de cenário 
comum.
E, respondendo às crescentes preocupações 
com o equilíbrio, lançámos funcionalidades de 
bem-estar no final de 2020. Esta necessi-
dade de colocar as pessoas no centro 
tornou-se tão clara que estas funcionali-
dades integram agora o Microsoft Viva, 
a primeira plataforma de employee ex-
perience, lançada em fevereiro deste ano.
Por fim, o Microsoft Teams é desenhado sob 
o compromisso com a segurança, priva-
cidade e conformidade. 
Além da encriptação nativa, é possível adi-
cionar camadas adicionais de segurança como 
a autenticação multifator ou criar políticas de 
acesso à informação. E os organizadores das 
reuniões podem gerir quem e de que modo 
participa, bem com o acesso à informação, para 
enumerar algumas das possibilidades.

ESCRITÓRIOS – O QUE VIRÁ A SEGUIR?
No estudo acima mencionado, 92% dos líderes 
responderam que pretendem manter-se num 
modelo híbrido e 1/3 dos colaboradores de-
seja estar pelos menos 33% da semana fora do 
escritório. As organizações que ainda não o 
fizeram têm que agir e preparar os escritórios 
para quando o regresso for viável. 
Esta preparação não se esgota na adoção de 
soluções de ocupação e reserva de espaços. As 
pessoas irão aos escritórios sobretudo 
para recuperar a cultura informal e 
para sessões de ideação, brainstorming 
e criatividade. O mobiliário, disposição e a 
tecnologia têm que se adaptar a este novo pro-
pósito. Ferramentas com whiteboards digitais, dis-
positivos de colaboração e soluções Microsoft 
Teams Rooms são fundamentais no redesenhar 
dos espaços onde as pessoas irão reunir e para 
a inclusão de todos.

E AS PESSOAS?
A transição de trabalho remoto para híbrido 
permitirá conservar as vantagens encontradas 
no último ano: para líderes, maior eficiência 
e sustentabilidade; para colaboradores, maior 
f lexibilidade e a incorporação da dimensão 
pessoal no trabalho. Simultaneamente, permi-
tirá responder melhor a alguns dos desafios 
reportados: dificuldade de manutenção da cul-

tura organizacional, trabalho em silos e uma 
consequente redução dos processos de inovação 
nas organizações. 
Contrariando alguns receios iniciais, a produ-
tividade não só não decresceu como inclusi-
vamente aumentou. Por via do acréscimo de 
horas trabalhadas, que em muitos casos está 
a ser acompanhado de exaustão e decréscimo 
de saúde mental. No relatório do Work Trend 
Index 2021, 41% dos inquiridos afirma estar 
disposto a mudar de emprego.
Estes dados são muito preocupantes e a evi-
dência de que o equilíbrio tem que ser recu-
perado. E como? O bem-estar individual tem 
que estar no centro. As pesquisas mostram 
que quando investimos na melhoria da 
experiência dos colaboradores, impac-
tamos o seu compromisso, satisfação, 
retenção e, consequentemente, o su-
cesso global da organização. 
Para esse efeito, a Microsoft criou uma nova 
categoria de solução tecnológica, o Microsoft 
Viva. O Microsoft Viva integra quatro 
módulos – Topics, Insights, Learning 
e Connections, com experiências inte-
gradas com o Microsoft Teams e com o 
Microsoft 365.
 O Viva Connections é a porta de entrada para esta 
experiência, com notícias, comunicações, ta-
refas, pessoas e recursos. Pode ser configurado 
para distintos perfis funcionais. No segundo 
módulo, são facultados diversos insights, acioná-
veis e com vista a promover o equilíbrio entre 
produtividade e bem-estar. Viva Topics iden-
tifica conhecimento e organiza-o em tópicos 
partilhados, facilitando o acesso ao mesmo. Por 

último, Viva Learning permite que cada um de 
nós descubra facilmente a aprendizagem formal 
e informal. Agregando conteúdos de diferentes 
fontes e curadorias num único lugar. 
Este é um caminho de mudança cultural nas 
organizações. A tecnologia Microsoft está ao 
serviço dessa transformação.

OPORTUNIDADE PARA OS PARCEIROS
Para além do aumento de serviços de adoção 
e de gestão da mudança registado no último 
ano, a capacidade de expansão do Microsoft 
Teams cria muitas oportunidades para serviços 
de integração e desenvolvimento personalizado. 
Aliado ao poder da Power Platform, muitos Par-
ceiros estão a desenvolver soluções à medida das 
necessidades dos seus clientes. Considerando o 
nosso mais recente lançamento, Microsoft Viva, 
consolida-se o espaço e oportunidade em solu-
ções de desenvolvimento dos colaboradores.
Por fim, e em matéria de cibersegurança, a 
consolidação em soluções Microsoft permite 
a otimização dos investimentos dos clientes 
e uma vez mais, cria condições para que os 
Parceiros possam construir ofertas de serviços 
adicionais. 

por Paula Fernandes,
Modern Work & Security BG Lead

Microsoft Portugal

https://www.microsoft.com/pt-pt/microsoft-viva
http://aka.ms/trabalho-remoto
https://aka.ms/thepowerofteams
https://www.microsoft.com/security/blog/
https://www.microsoft.com/pt-pt
https://www.linkedin.com/in/paula-fernandes-6336523/


A rápida transição para o teletrabalho trouxe melhorias significativas de produtividade, a 
satisfação dos colaboradores, novas incorporações e poupança de custos. Empresas de 
todas as dimensões obtêm atualmente vantagens surpreendentes inimagináveis há bem 
pouco tempo e estas mudanças chegaram para ficar.

A mobilidade no Mundo do IT apresenta vários desafios para os quais o Grupo Informan-
tem, como um distinto integrador nacional do setor das tecnologias de Informação (TI) 
há mais de 20 anos de mercado, tem como missão: Keep IT Simple. Ou seja, garantir que 
a tecnologia seja um facilitador para a solução empresarial e para as constantes altera-
ções de mercado.

Por este motivo, no Grupo Informantem existe um foco muito grande para com todos os 
desafios tecnológicos que têm vindo a surgir, razão pela qual, aquando do início da 
Pandemia, já existia na nossa oferta um variado leque de soluções à medida como o 
Workspace One da VMWare. Solução esta que garante o acesso, a interação e comuni-
cação segura entre os utilizadores e o ambiente de trabalho desde qualquer lugar, assim 
como a gestão de dispositivos e a sempre indispensável assistência remota.
 
Colaborar em sistema de teletrabalho já não significa estar no mesmo lugar. As soluções 
VMware Future Ready™ Workforce ajudam o departamento de TI a satisfazer com maior 
facilidade as necessidades dos teletrabalhadores, graças a uma plataforma tecnológica 
dimensionável e intrinsecamente segura que disponibiliza os serviços que necessitam 
para ser produtivos.

A pandemia mundial provocou mudanças organizacionais
em todos os setores, mas mais nenhum teve tanta 
repercussão como a transição para um modelo de 
colaboradores geograficamente dispersos. Da noite
para o dia, empresas que rejeitavam a ideia de teletrabalho 
adaptaram-no imediatamente como uma nova normalidade
e obtêm atualmente vantagens surpreendentes.

Quando falamos
de teletrabalho, pode
tornar-se um desafio a
garantia de produtividade

A Introdução do Windows 10 apresenta importantes mudanças, como as API integradas 
de gestão de dispositivos móveis, atualizações mais frequentes da Cloud, aplicações 
modernas, etc. Como já ocorreu no passado com a gestão de dispositivos móveis por 
parte dos departamentos de TI, estas mudanças impulsionam agora a gestão moderna 
do sistema operativo desde a Cloud. Prevê-se que 50% dos colaboradores irá trabalhar 
fora da rede corporativa nos próximos anos, pelo que, os gestores de TI necessitam 
gerir, proteger e distribuir aplicações modernas, além de conseguir um forte controlo 
detalhado dos dispositivos dos colaboradores de todo o mundo. A preocupação em 
gerir os dispositivos mediante cenários híbridos e congestionados pode transformar a 
transição para a gestão moderna num panorama complexo e incerto.

O Workspace ONE da VMware evita a espera. Trata-se de uma solução de gestão de 
periféricos fundada na Cloud que gere uma ampla gama de dispositivos, inclusive os que 
operam com o Windows 10. Esta solução unificada proporciona uma automatização 
inteligente para simplificar as operações de TI, proteger a empresa e oferecer aos utiliza-
dores as ferramentas que necessitam para trabalhar desde qualquer lugar. O Workspace 
ONE da VMware oferece uma plataforma de área de trabalho digital que inclui as seguin-
tes funcionalidades integradas de gestão moderna:

• Gestão moderna e nativa com Workspace ONE para Windows 10: aproveite a gestão 
moderna do Workspace ONE como solução nativa para dispositivos com Windows 10 ou 
outros sistemas operativos. Oferece um ciclo de vida integral: incorporação, configura-
ção, aplicação de patches, segurança, distribuição, automatização e suporte.

• Coexistência e migração desde SCCM com o Workspace ONE AirLift: o Workspace ONE 
AirLift serve de ponte entre as plataformas administrativas do Microsoft System Center 
Configuration Manager (SCCM) e o Workspace ONE UEM. O Workspace ONE AirLift 
oferece uma abordagem automatizada e progressiva que simplifica a migração para 
uma gestão moderna e nativa através do Workspace ONE. As empresas mais pequenas 
podem agora competir melhor com as maiores. A produtividade e satisfação dos 
colaboradores aumentam em todas as áreas. Empresas de todas as dimensões estão a 
conseguir reduzir custos e fazer investimentos mais inteligentes.

Com o VMware Workspace One destacamos os seguintes benefícios:

• Experiência Zero Day Onboarding
• Gestão centralizada dos dispositivos e utilizadores
• Acesso a qualquer aplicação em qualquer dispositivo
• Conetividade sem interrupções e experiências uniformes
• Segurança dos dados em qualquer lugar
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A rápida transição para o teletrabalho trouxe melhorias significativas de produtividade, a 
satisfação dos colaboradores, novas incorporações e poupança de custos. Empresas de 
todas as dimensões obtêm atualmente vantagens surpreendentes inimagináveis há bem 
pouco tempo e estas mudanças chegaram para ficar.

A mobilidade no Mundo do IT apresenta vários desafios para os quais o Grupo Informan-
tem, como um distinto integrador nacional do setor das tecnologias de Informação (TI) 
há mais de 20 anos de mercado, tem como missão: Keep IT Simple. Ou seja, garantir que 
a tecnologia seja um facilitador para a solução empresarial e para as constantes altera-
ções de mercado.

Por este motivo, no Grupo Informantem existe um foco muito grande para com todos os 
desafios tecnológicos que têm vindo a surgir, razão pela qual, aquando do início da 
Pandemia, já existia na nossa oferta um variado leque de soluções à medida como o 
Workspace One da VMWare. Solução esta que garante o acesso, a interação e comuni-
cação segura entre os utilizadores e o ambiente de trabalho desde qualquer lugar, assim 
como a gestão de dispositivos e a sempre indispensável assistência remota.
 
Colaborar em sistema de teletrabalho já não significa estar no mesmo lugar. As soluções 
VMware Future Ready™ Workforce ajudam o departamento de TI a satisfazer com maior 
facilidade as necessidades dos teletrabalhadores, graças a uma plataforma tecnológica 
dimensionável e intrinsecamente segura que disponibiliza os serviços que necessitam 
para ser produtivos.

A pandemia mundial provocou mudanças organizacionais
em todos os setores, mas mais nenhum teve tanta 
repercussão como a transição para um modelo de 
colaboradores geograficamente dispersos. Da noite
para o dia, empresas que rejeitavam a ideia de teletrabalho 
adaptaram-no imediatamente como uma nova normalidade
e obtêm atualmente vantagens surpreendentes.

Quando falamos
de teletrabalho, pode
tornar-se um desafio a
garantia de produtividade

A Introdução do Windows 10 apresenta importantes mudanças, como as API integradas 
de gestão de dispositivos móveis, atualizações mais frequentes da Cloud, aplicações 
modernas, etc. Como já ocorreu no passado com a gestão de dispositivos móveis por 
parte dos departamentos de TI, estas mudanças impulsionam agora a gestão moderna 
do sistema operativo desde a Cloud. Prevê-se que 50% dos colaboradores irá trabalhar 
fora da rede corporativa nos próximos anos, pelo que, os gestores de TI necessitam 
gerir, proteger e distribuir aplicações modernas, além de conseguir um forte controlo 
detalhado dos dispositivos dos colaboradores de todo o mundo. A preocupação em 
gerir os dispositivos mediante cenários híbridos e congestionados pode transformar a 
transição para a gestão moderna num panorama complexo e incerto.

O Workspace ONE da VMware evita a espera. Trata-se de uma solução de gestão de 
periféricos fundada na Cloud que gere uma ampla gama de dispositivos, inclusive os que 
operam com o Windows 10. Esta solução unificada proporciona uma automatização 
inteligente para simplificar as operações de TI, proteger a empresa e oferecer aos utiliza-
dores as ferramentas que necessitam para trabalhar desde qualquer lugar. O Workspace 
ONE da VMware oferece uma plataforma de área de trabalho digital que inclui as seguin-
tes funcionalidades integradas de gestão moderna:

• Gestão moderna e nativa com Workspace ONE para Windows 10: aproveite a gestão 
moderna do Workspace ONE como solução nativa para dispositivos com Windows 10 ou 
outros sistemas operativos. Oferece um ciclo de vida integral: incorporação, configura-
ção, aplicação de patches, segurança, distribuição, automatização e suporte.

• Coexistência e migração desde SCCM com o Workspace ONE AirLift: o Workspace ONE 
AirLift serve de ponte entre as plataformas administrativas do Microsoft System Center 
Configuration Manager (SCCM) e o Workspace ONE UEM. O Workspace ONE AirLift 
oferece uma abordagem automatizada e progressiva que simplifica a migração para 
uma gestão moderna e nativa através do Workspace ONE. As empresas mais pequenas 
podem agora competir melhor com as maiores. A produtividade e satisfação dos 
colaboradores aumentam em todas as áreas. Empresas de todas as dimensões estão a 
conseguir reduzir custos e fazer investimentos mais inteligentes.

Com o VMware Workspace One destacamos os seguintes benefícios:

• Experiência Zero Day Onboarding
• Gestão centralizada dos dispositivos e utilizadores
• Acesso a qualquer aplicação em qualquer dispositivo
• Conetividade sem interrupções e experiências uniformes
• Segurança dos dados em qualquer lugar
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Porque todas as organizações
necessitam de uma estratégia
digital, a plataforma Workspace
ONE aumenta o envolvimento
e a produtividade dos seus
colaboradores.

O Valor da
Experiência Digital
dos Colaboradores
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Acesso seguro à rede a partir 
de qualquer lugar

A solução Remote Access Point (RAP), incluída na consola WatchGuard Wi-Fi 
Cloud, oferece às empresas a flexibilidade de expandir os seus SSIDs para 
um local remoto, como escritórios domésticos de teletrabalhadores ou 
pequenas filiais

N
unca tantas pessoas estiveram 
em teletrabalho antes. É preciso 
facilitar o acesso dos colabora-
dores aos dados e aplicações das 
empresas, mas tendo sempre em 

mente a proteção dos dados e da rede. Com 
efeito, para limitar o impacto no negócio da 
falta de reuniões físicas, muitas organizações 
viram-se obrigadas a ativar medidas de teletra-
balho e reuniões virtuais, usando ferramentas 
como webinars, por exemplo.
Neste contexto, é essencial uma segurança rigo-
rosa que possa proteger os utilizadores móveis 
quando acedem à rede da empresa remota-
mente, consciencializando-os ao mesmo tempo 
para as principais ameaças à segurança que 
podem afetá-los, especialmente quando estão 
fora do perímetro da rede da empresa, preser-
vando a sua produtividade ao mesmo tempo.
A boa notícia é que é precisamente a estas 
questões centradas no utilizador que a oferta 
da WatchGuard dá hoje resposta com soluções 
com gestão centralizada na cloud, como a con-
sola WatchGuard Wi-Fi Cloud.
Esta solução permite implementar acesso re-
moto seguro de forma rápida e fácil onde os 

dados empresariais residem – permitindo que 
a equipa de trabalho remoto seja produtiva e 
segura com baixo impacto para o utilizador.

OS BENEFÍCIOS DO RAP
O Remote Access Point oferece um conjunto 
de vantagens às empresas, do qual se destaca a 
possibilidade de ampliar os SSIDs a locais re-
motos com os mesmos controlos de segurança do 
escritório da empresa. Conta com gestão centra-
lizada na cloud para uma fácil implementação 
e gestão e integra-se com as appliances Watch-
Guard Firebox para proteger o tráfego VPN sem 
a necessidade de hardware adicional.
Por outro lado, o RAP traz também benefí-
cios para os próprios utilizadores, proporcio-
nando uma ligação Wi-Fi de alto desempenho 
para funcionários que trabalham remotamente 
ou em casa. Outra das grandes vantagens é 
o acesso seguro dos teletrabalhadores aos re-
cursos da empresa.
A solução Remote Access Point da WatchGuard 
usa protocolos standard do setor para ligar o 
ponto de acesso de uma forma fácil e segura ao 
local remoto onde os dados empresariais estão 
localizados, fora da Internet pública.

ACESSO SEGURO
Ao estabelecer uma VPN IPSec do Access 
Point para a firewall da empresa, o tráfego de 
e para os endpoints wireless conectados ao SSID 
protegido é encaminhado com segurança pelo 
túnel encriptado para o seu destino, permitindo 
que os colaboradores remotos acedam com se-
gurança aos dados empresariais. A opção de 
encaminhar todo o tráfego ou apenas o trá-
fego destinado à rede da empresa oferece aos 
administradores da rede f lexibilidade na im-
plementação para otimizar o desempenho. Os 
túneis VPN são vinculados ao SSID para que 
as empresas possam personalizar a implemen-
tação e, desta forma, responder às necessidades 
do negócio.

FACILIDADE DE INTEGRAÇÃO
A solução foi desenvolvida para se integrar 
facilmente nos firewalls standard da indústria. 
A integração com o Firebox da WatchGuard 
permite que os trabalhadores remotos acedam 
aos dados da empresa com rapidez, segurança 
e sem a necessidade de um agente adicional nas 
máquinas remotas. 

SEGURANÇA
A segurança que se espera da plataforma  
WatchGuard Wi-Fi Cloud pode agora ser am-
pliada aos locais de trabalho remotos, permi-
tindo a conformidade e monitorização de um 
Trusted Wireless Environment onde quer que a 
sua equipa de trabalho esteja localizada. Com 
a implementação da gestão centralizada na 
cloud e manutenção contínua, como a gestão 
de SSID e monitorização de dispositivos, so-
lução consolida uma série de recursos numa só 
interface de gestão e ferramenta de geração de 
relatórios.

EM RESUMO…
Os produtos e serviços de segurança da  
WatchGuard permitem, assim, que as empresas 
recuperem a visibilidade sobre as atividades 
dos seus funcionários remotos ou teletrabalha-
dores. Também fornecem e garantem proteção 
robusta e permanente que acompanha o uti-
lizador em movimento, oferecendo o mesmo 
nível de segurança, dentro ou fora do perímetro 
da rede empresarial. 

INFO
watchguard.com/ 

PROTEÇÃO INTELIGENTE

Vários serviços trabalham em conjunto de forma 
inteligente para prevenir, detetar e responder 
instantaneamente a ciberataques com políticas 
automatizadas, bem como monitorizar e reportar 
a integridade da sua infraestrutura de TI.

TECNOLOGIA DE CIBERSEGURANÇA 
INOVADORA E PIONEIRA HÁ MAIS DE 25 ANOS

SEGURANÇA INTELIGENTE E SIMPLIFICADA

VISIBILIDADE ACIONÁVEL

Ferramentas de visibilidade acionáveis permitem 
identificar ameaças de forma proativa, ao mesmo 
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O local de trabalho mudou por inerência da 
Pandemia e assumirá um modelo híbrido por 
vontade dos colaboradores
Os eventos inesperados de 2020 transformaram a forma como trabalhamos

P
reocupações pré-existentes relacio-
nadas com o trabalho remoto, foram 
postas de lado à mesma velocidade 
com que os decisores aceleraram 
estratégias de digitalização, para 

aprimorar a forma como continuavam a de-
senvolver os seus negócios, tentando manter 
exequível a experiência de teletrabalho dos co-
laboradores e fazendo um esforço sem prece-
dentes para garantir a melhor experiência aos 
seus clientes.

As tendências que surgiram em 2020, incluindo 
a de um modelo de trabalho híbrido, onde coa-
bitam ferramentas de trabalho presencial e de 
colaboração digital, continuará a ganhar força 
em 2021 e a maioria dos estudos indicam que 

veio mesmo para ficar, e por imposição dos 
colaboradores.

Segundo uma pesquisa global da Salesforce 
feita a mais de 20.000 pessoas em todo o 
mundo, 60% dos entrevistados esperam poder 
continuar em trabalho remoto, mesmo após o 
levantamento do confinamento.

Embora a questão da saúde pública seja ainda 
um tema preocupante, já é possível vislumbrar 
um futuro, onde se espera que a vida e as ro-
tinas voltem ao normal. Nesse sentido, as orga-
nizações terão de decidir como será a dinâmica 
do dia a dia de trabalho: escolher entre um 
modelo híbrido, voltar totalmente ao modelo 
presencial ou adotar em definitivo um modelo 

de trabalho remoto. Este é um enorme desafio 
para as lideranças de topo, e os CIO’s assu-
mirão um papel crucial seja qual for a decisão.

No meio de todos estes acontecimentos, quando 
se pensa no local de trabalho do presente e do 
futuro, toma cada vez mais força a ideia de que 
o modo como os colaboradores percecionam 
todas as vertentes da sua atividade profissional, 
é fundamental para o seu equilíbrio e satisfação.

A forma como nos sentimos no local de 
trabalho influencia a produtividade, e 
pode resultar em ganhos acima do que 

se esperava pré-pandemia.

A verdade é que, ao retirarmos as condicio-
nantes de circulação, da gestão familiar (várias 
pessoas em teletrabalho, escola em casa, etc.) e 
da gestão do risco de saúde, as pessoas terão a 
necessidade de integrar nas novas rotinas, muito 
do que tinham pré-pandemia, mas também o 
que de bom ganharam durante este período. E é 
por aqui que chegamos ao ambiente de trabalho 
híbrido como sendo o mais equilibrado.

Embora algumas empresas estejam desde já a 
implementar ações para passar em definitivo 
ao trabalho remoto, um estudo da Euax re-
vela que apesar de existirem elevados níveis de 
produtividade operacional no trabalho remoto 
integral, também se perde a designada produ-
tividade estratégica e inteligente, e isso, a longo 
prazo, pode comprometer a cultura corpora-
tiva, o sucesso e sustentabilidade das empresas.

MODELO DE WORKPLACE DIGITAL
O desafio está cada vez mais assente na expe-
riência de um Workp lace Digital que promova 
a agilidade e incentive a adoção dos recursos 
tecnológicos e digitais disponíveis, garantindo 
que as organizações se podem focar nos seus 
objetivos de negócio. 

https://www.xerox.com/index/ptpt.html
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Segundo o estudo da Xerox “Future of Work”, 
67% das empresas estão a aumentar os seus  
orçamentos em tecnologia, tendo como pre-
missa que os escritórios físicos continuarão a 
ser locais de encontro para trabalho colabo-
rativo e onde devem prevalecer aplicações de 
trabalho touchless, software baseado na cloud, 
ferramentas de colaboração digital e soluções 
de automação de processos.
Um bom exemplo desta adaptação é a Tou-
chless Access App da Xerox, que fornece uma 
forma de emparelhamento e controlo de um 
multifuncional, a partir de um smartphone ou 
tablet, evitando o contato com superfícies de uti-
lização social e que funciona sem sequer haver 
necessidade de o utilizador estar conectado a 
uma rede local.
Outro exemplo é a Xerox Audio Documents 
App, que dá resposta a uma força de trabalho 
cada vez mais móvel, convertendo documentos 
impressos, em arquivos áudio MP3 que podem 
depois ser ouvidos em qualquer local.

Mas quando se fala de automação, há que 
desmistificar alguns paradigmas que muitas  
empresas ainda têm enraizados.
Por um lado, transformação digital é muito 
mais do que converter documentos em papel, 
em arquivos digitais.

As empresas ainda não compreenderam 
que pequenos elementos de automação 

não são sinónimo de uma empresa 
digital.

A verdadeira transformação digital envolve a 
criação de uma solução end-to-end que inclui 
digitalização, indexação, armazenamento, par-
tilha, conversão, impressão (caso necessário) de 
documentos e automatização de f luxos de tra-
balho e de documentos, simples e complexos, 
assente nos mais exigentes níveis de segurança.

Mas os projetos de transição digital não têm 
que ser complexos e/ou onerosos. E é aqui que 
chegamos ao segundo paradigma.

WaaS – WORKPLACE AS A SERVICE
O conceito de Workplace as a Service (WaaS), 
como uma extensão do conceito de Software as a 
Service (SaaS), é a resposta aos clientes que adiam 
os seus projetos de transição digital, por não con-
seguirem desfazer os silos internos que têm entre 

Hardware, Software, processos e documentos, e 
agora modelos híbridos de trabalho.

É conceito de Workplace as a Service 
(WaaS) a ganhar relevância à medida que os 
fornecedores de TI conseguem entregar uma 
oferta de tecnologia e serviços f lexível e que 
adiciona valor e produtividade.

Muitas vezes, a tecnologia de que os clientes 
precisam para implementar workflows docu-
mentais digitais, gestão e partilha na cloud ou 
até mesmo para conversão de documentos de 
papel para digital (áudio, tradução, conversão, 
indexação); essa tecnologia está já dentro das 
organizações e no centro da forma como se 
trabalha: são impressoras e Multifuncionais  
inteligentes (Smart MFP’s).
O investimento base (Workplace) está assim 
realizado, sendo apenas necessário capacitar os 
equipamentos com as App’s adaptadas à forma 
como se trabalha e às necessidades dos seus 
colaboradores (Service).
A Tecnologia Xerox baseada na Plataforma 
ConnectKey, permite às empresas que, em 
contextos como o que vivemos, tenham flexi-
bilidade para implementar novos modelos de 
trabalho, garantido f lexibilidade, mobilidade 
e segurança.

SEGURANÇA, SEGURANÇA E MAIS 
SEGURANÇA
Não existem dúvidas de que as Tecnologias 
da Informação são o ponto de partida e de 
chegada das prioridades da experiência dos 
trabalhadores. E o foco está na procura de ele-
mentos de inovação que tornem o trabalho mais  
atrativo, mais fácil e rápido e que o trabalhador 
sinta que com isso está a ser mais produtivo e 
até a contribuir de forma mais concreta para 
melhorar o seu desempenho profissional e para 
o sucesso da organização.

Segundo o estudo da Xerox “Future 
of Work”, estima-se um aumento de 

16% das receitas anuais da empresa e 
uma redução de custos operativos em 
13% com a transformação do local de 

trabalho.

Mas com o aumento da adoção das tecnologias 
digitais e uma força de trabalho distribuída, a 
segurança tornou-se numa das grandes priori-

dades em 2021. E isso é especialmente verda-
deiro para as SMBs, que são mais vulneráveis 
a violações de segurança.

OS TRÊS PILARES PARA O TRABALHO 
MAIS INTELIGENTE
Trabalhar de forma mais inteligente, é a res-
posta ao paradigma do aumento da produtivi-
dade. Não porque se trabalha mais. Mas 
porque se trabalha melhor.

A Tecnologia; atualmente as pessoas estão ro-
deadas por milhares de computadores, ligados 
à Internet, com interfaces simples e inteligentes, 
mas a grande revolução advém da capacidade 
dessa mesma tecnologia eliminar os silos em-
presariais fazendo a ligação das infraestruturas, 
sistemas e pessoas, diversos e dispersos. 

Informação; dados, dados e mais dados. É 
aqui que entra a Robotização e a IA que 
devem imperar para que não só se continue a 
acentuar a supressão do papel nos processos de 
trabalho, como, e ainda mais importante, seja 
possível estruturar a informação numa base de 
conhecimento capaz de adicionar produtivi-
dade, competitividade e valor ao negócio das 
empresas.

Automação; estamos definitivamente numa 
era de evolução da forma como trabalhamos e 
podemos correr o risco de pensar que estamos 
a eliminar o elemento humano das tarefas de 
valor. Errado. Muitas das tarefas estão efecti-
vamente a ser cada vez mais suportadas por 
ferramentas inteligentes, mas isso apenas fará 
aumentar o número de pessoas com capaci-
dades genéricas que poderão fazer tarefas com-
plexas com o mínimo de treino, e ainda assim 
conseguir garantir a máxima qualidade. 

Para a Xerox, identificar a necessidade de 
transformação digital das organizações ga-
rante a capacidade de inovação, transformação 
e de estabelecimento das Parcerias certas, para 
cumprir o compromisso de transformar os de-
safios das empresas em resultados mensuráveis 
e sustentáveis ao longo dos anos. 

https://www.xerox.com/index/ptpt.html
https://www.xerox.com/index/ptpt.html
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em foco

uma série de características que são difíceis de 
encontrar noutros dispositivos de gamas mais 
baixas.
Na altura de compra de um smartphone em-
presarial, Ana Lorena, Head of Marketing and 
Communications da Huawei CBG Portugal, 
comenta que o consumidor privilegia caracte-
rísticas como o “desempenho”, para uma “me-
lhor performance e rapidez nas aplicações e 
multi-tarefa” que permitem “abrir ficheiros pe-
sados”, um “design premium”, “atualizações de 
segurança regulares” e uma “bateria de longa 
duração”.
“Os clientes empresariais estão à procura de 
dispositivos seguros com capacidade de gestão, 
implementação e produtividade”, af irma  
Carolina Prieto Sarabia, Country Manager 
da Motorola Iberia. A responsável Ibérica da  
Motorola indica, ainda, características 
como a certif icação Android Enterprise  
Recommended, um selo de aprovação da 
Google que “certifica que os terminais atendem 
aos mais exigentes requisitos de desempenho de 
software e hardware”. Este tipo de certificação 
deve ser tido em conta na altura em que uma 
organização escolhe um novo dispositivo para 
os seus colaboradores.
Nuno Almeida, Sales Manager B2B Mobile 
Division da Samsung, explica que “fruto da 

A importância do 
smartphone empresarial
São poucas as pessoas que, atualmente, não utilizam um smartphone – quer seja 
para uma utilização pessoal ou profissional. A necessidade de estar disponível 
em qualquer altura e em qualquer lugar aumentou a necessidade de utilizar o 
smartphone como ferramenta de trabalho 
por Rui Damião

Para as novas gerações é quase im-
possível pensar numa realidade 
sem um smartphone, sem a infor-
mação na ponta dos dedos, aces-
sível a partir de qualquer lugar. 

Para as gerações mais antigas, essa é uma rea-
lidade conhecida, mas uma realidade à qual 
poucos querem voltar.
A possibilidade de estar contactável em qual-
quer lugar, a possibilidade de ter um conheci-
mento quase infinito no bolso e a possibilidade 
de tratar de outros assuntos que não apenas 
uma simples SMS ou chamada levou ao cresci-
mento da importância do smartphone.

Num contexto empresarial, o smartphone é 
cada vez mais relevante. A possibilidade de 
estar em contacto com colegas e clientes, seja 
por chamada, por uma aplicação de colabo-
ração ou por email, abre portas para fazer ne-
gócios em qualquer lugar, em qualquer altura. 
Atualmente, o smartphone é – muito provavel-
mente – indispensável para grande parte das 
empresas e dos seus colaboradores.

CARACTERÍSTICAS PROCURADAS
Habitualmente, os smartphones utilizados num 
contexto empresarial estão associados à gama 
alta, ou mesmo topo de gama, que incorporam 
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Ana Lorena, Huawei CBG 
Portugal

Carolina Prieto Sarabia, 
Motorola Iberia

Nuno Almeida, Samsung

RESUMO
• O smartphone tem ganho cada vez mais importância num con-
texto profissional e é, atualmente, indispensável para a maioria 
dos colaboradores.
• Fabricantes já começam a ter ofertas de Device-as-a-Service na 
área dos smartphones empresariais;
• A linha entre os dispositivos pessoais e os dispositivos empresariais 
tem vindo a diminuir.

adoção crescente, por parte das empresas por-
tuguesas, de processos de negócio suportados 
na mobilidade, verificamos que as pessoas estão 
a despender mais tempo do que nunca com os 
seus smartphones e tablets, tornando-os rapi-
damente numa ferramenta de trabalho indis-
pensável”.
Neste sentido, as organizações procuram equi-
pamentos “que disponibilizam maior capaci-
dade de memória e processamento, que ofe-
recem um nível mais elevado de segurança e 
que permitem uma fácil integração nos am-
bientes e sistemas corporativos que estejam a 
crescer de forma consistente nos últimos anos. 
Os dispositivos móveis são já encarados por 
muitas empresas em Portugal como um ‘ fringe 
benefit’ o que significa que o smartphone é hoje 
utilizado como mais um elemento de motivação 
por parte dos departamentos de recursos hu-
manos”, indica Nuno Almeida.

LINHA MAIS TÉNUE
O Bring Your Own Device (BYOD) teve ritmos 
de adoção diferentes em diferentes partes do 
mundo, mas a verdade é que a linha entre o 
smartphone pessoal e o smartphone empresa-
rial é cada vez mais ténue.
Carolina Prieto Sarabia afirma que a gama de 
dispositivos empresariais tem vindo a ganhar 
força no mercado de smartphones. Depois de 
um ano afetado pelo novo Coronavírus – em 
que o mercado de smartphones não foi exceção 
– “as empresas estão a descobrir que é neces-
sário equipar os seus funcionários com smart-
phones, ferramenta essencial para o f luxo de 
trabalho diário”.
Ana Lorena refere que a linha “entre disposi-
tivos empresariais e pessoais tem vindo a des-
vanecer-se ao longo dos anos, ao mesmo tempo 
que as empresas adotam uma estratégia BYOD 
e permitem que os seus funcionários utilizem 
os telemóveis pessoais no trabalho”. No caso 
da Huawei, diz, a empresa não tem “nenhuma 

gama exclusiva para o mercado empresarial, 
mas todos os nossos smartphones se adaptam às 
necessidades dos utilizadores quer profissionais, 
quer pessoais”.
Nuno Almeida refere que a Samsung tem 
apostado no desenvolvimento de uma gama de 
equipamentos “100% dedicada às empresas” e 
que tem como principal objetivo “proteger os 
dispositivos corporativos e a informação nos 
mesmos, através de uma suite de software que 
permite à empresa gerir o seu parque de dispo-
sitivos móveis e implementar as mais avançadas 
políticas de segurança nos smartphones e ta-
blets dos seus colaboradores”.

PARCEIROS
Quando se pensa em dispositivos como um ser-
viço (ou Device-as-a-Service – DaaS), não se 
pensa imediatamente em smartphones. A ver-
dade é que os fabricantes começam a ter estes 
serviços disponíveis para que os seus Parceiros 
possam endereçar o mercado e oferecer serviços 
associados a smartphones às organizações.
No caso da Motorola, enquanto empresa do 
grupo Lenovo, os seus serviços DaaS “incluem 
diferentes planos de assinatura que auxiliam as 
empresas principalmente na implementação e 
desenvolvimento dos nossos dispositivos, dentro 
dos diferentes serviços que oferecemos está a 
proteção contra danos acidentais, serviço de 
manutenção ampliado, implementação sem 
intervenção - Zero Touch, MDM e gestão de 
aplicações internas da empresa”.
A Samsung ainda não conta com estes serviços, 
mas Nuno Almeida partilha que a empresa 
pretende “lançar em Portugal, no decorrer 
do segundo semestre de 2021, um conjunto de 
serviços empresariais que visam endereçar”, 
essencialmente, “quatro dimensões: gestão e 
manutenção de parque, continuidade de ne-
gócio, segurança e financiamento”.
O facto de estarmos perante uma mudança que 
obrigou as empresas – e as próprias pessoas – a 

se ajustar a novas formas de trabalhar, há uma 
nova razão para convencer os decisores a inves-
tirem neste tipo de soluções.
O Sales Manager B2B Mobile Division da 
Samsung explica que se tornou fundamental, 
mais do que nunca, “o uso adequado e seguro 
da tecnologia e das ferramentas digitais para 
responder aos novos desafios, um compromisso 
que assumimos desde a nossa origem. Tudo isto 
faz com que seja possível oferecer não apenas 
um conjunto cada vez mais amplo de disposi-
tivos móveis como um serviço único, seguro e 
versátil para qualquer empresa”.

OPORTUNIDADES PARA O CANAL
Mesmo que os Parceiros possam não vender o 
dispositivo em si, podem vender serviços asso-
ciados que são utilizados no smartphone empre-
sarial. Para Nuno Almeida, uma das oportuni-
dades é a segurança, que é “fundamental para 
qualquer empresa à medida que os seus processos 
se tornam mais velozes e digitais”. Depois, diz, o 
5G, “uma nova rede que irá revolucionar todo o 
mercado empresarial português”.
Para Carolina Prieto Sarabia, “os smartphones 
estão a desempenhar um papel fundamental na 
produtividade das empresas e nas estratégias 
de mobilidade que as empresas estão a imple-
mentar. A incorporação de dispositivos móveis 
no conjunto de processos de uma empresa, 
supôs um importante avanço nas capacidades 
de coordenação do pessoal deslocado”.
Nuno Almeida partilha, ainda, que a grande 
transformação digital a operar em Portugal 
tem de estar centrada nas PME, uma vez que 
existem 1,3 milhões destas empresas em Por-
tugal, correspondente a 99,3% do tecido em-
presarial nacional.
No entanto, “apenas 30% das mesmas recorreu 
por exemplo ao teletrabalho. Há muito por 
fazer ainda”. Assim, a capilaridade da rede de 
Parceiros é essencial para fazer chegar a ino-
vação e a tecnologia necessária para suportar 
esta transformação destas empresas. 

https://www.linkedin.com/in/anaslorena/
https://www.linkedin.com/in/carolina-prieto-sarabia/
https://www.linkedin.com/in/nuno-piolty-de-almeida-1687287/
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parceiro

“O que distingue a nossa 
oferta é o seu potencial de 
personalização”
A Winsig é o maior Parceiro da PHC e tem como principal objetivo o reforço na 
digitalização de processos dos seus clientes
por Diana Ribeiro Santos

A Winsig foi fundada em outubro 
de 2008, com uma equipa de 
consultores que trabalhava o 
software de gestão da PHC.
É desde 2013 o maior Parceiro 

da PHC e oferece um conjunto de soluções de 
gestão PHC para empresas que tem como prin-
cipal objetivo ganhar rapidez e agilidade nos 
seus processos de negócios.
“O que distingue a nossa oferta é o seu poten-
cial de personalização. Cada cliente beneficia 
de uma solução única”, afirma Nuno Archer, 
Founder & CEO da Winsig.
A Winsig trabalha sobretudo com as gamas 
PHC Advanced e Enterprise e é uma empresa 
especializada na oferta de soluções de gestão 
integrada com o software ERP PHC.
“Distingue-se pela sua elevada capacidade de 
criar soluções customi-
zadas que se adaptam 
às regras de negócio e à 
forma de trabalhar dos 
seus clientes. Tem ainda 
uma forte competência 
de levantamento e orga-
nização de processos e 
gestão de projetos, exis-
tindo uma forte aposta 
no desenvolvimento de 
soluções e-commerce e 
aplicações móveis com-
plementares e total-
mente integradas com o 
software de gestão ERP 
PHC”, diz.
Para dar resposta aos 
pedidos e suporte às 
empresas com quem 
trabalha, a Winsig disponibiliza centros 
de operação e apoio ao cliente em Lisboa, 

Leiria, Aveiro, Viseu, Porto, Funchal, Ponta  
Delgada e Argel e detém Parceiros em Angola e  
Moçambique para a implementação de projetos 
nesses mesmos países.
“São vários os ramos de atividade que têm be-
neficiado do trabalho da Winsig  e as empresas 
que viram os seus processos de gestão otimi-
zados de forma exponencial, quer pela compe-
tência técnica da equipa de consultoria, como 
pelo know-how e experiência em cada um dos 
setores dos seus clientes”, explica. 
Neste momento, a Winsig conta com 87 cola-
boradores, estando prevista a contratação de 
mais dez colaboradores, no decorrer do pre-
sente ano.

OBJETIVOS E EVOLUÇÃO DO NEGÓCIO
Os principais objetivos da Winsig são a ino-

vação e a digitalização, 
por forma a otimizar o 
negócio dos seus clientes, 
através do auxílio na me-
lhoria dos processos de 
gestão, utilizando por 
base o software da PHC 
e acrescentando algumas 
soluções entretanto desen-
volvidas pela Winsig.
Atualmente, e tendo em 
conta o panorama pan-
démico atual, o principal 
objetivo desta organização 
tem sido o reforço na digi-
talização de processos dos 
seus clientes, bem como a 
implementação da fatura 
eletrónica. 
Desta forma, a Winsig en-

tende que o ambiente se mantém atrativo na 
área da consultoria digital e tecnológica uma 

vez que foi necessária uma aceleração na trans-
formação digital dos processos e adaptação de 
empresas que os tempos exigem, envolvendo 
mais soluções e necessidade de acompanha-
mento que a Winsig oferece.
A organização conluio 2021 com 6,3 milhões 
de euros de vendas, face a 5,9 milhões de euros 
em 2020, o que representa um crescimento de 
7%. Este crescimento resultou sobretudo de 
projetos adicionais feitos na base instalada, 
composta por cerca de 800 clientes.

Estes resultados representam o 12.º ano con-
secutivo com crescimento de vendas para a 
Winsig.
A principal área onde a empresa tem cres-
cido ao longo dos anos centra-se nas PME  
portuguesas, sobretudo empresas com vendas 
acima dos dois milhões de euros.
A Winsig tem ainda desenvolvido soluções pró-
prias complementares ao PHC e no que diz 
respeito à estratégia de expansão em território 
internacional, o desenvolvimento deu-se numa 
lógica de acompanhamento da expansão dos 
seus clientes, uma vez que já executam projetos 
em Angola, Moçambique, Espanha, França, 
Dinamarca, Dubai e Argélia.
“Pretendemos continuar a nossa aposta no 
PHC, tendo como objetivo auxiliar o pro-
cesso de transformação digital das PME  
portuguesas”, conclui Nuno Archer. 

RESUMO
• A Winsig é desde 2013 o maior Parceiro da PHC;
• É uma empresa especializada na oferta de soluções de gestão 
integrada com o software ERP PHC;
• Os principais objetivos da Winsig são a inovação e a digitali-
zação para otimizar o negócio dos seus clientes.

Nuno Archer, Founder & CEO da Winsig 

Sede da Winsig, em Lisboa

https://www.linkedin.com/in/nunoarcher/
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O Metropolitano de Lisboa 
sentiu a necessidade de auto-
matizar processos de RH com 
vista a obter ganhos signifi-
cativos ao nível da eficiência 

dos procedimentos, da produtividade, da gestão 
dos colaboradores e da simplicidade e transpa-
rência na gestão do talento.
Todo o processo de avaliação e formação era 
ainda caracterizada por uma carga admi-
nistrativa suportada em papel e os processos 
eram realizados com recurso a ficheiros dis-
persos e a documentação impressa, obrigando 
assim a um trabalho mais demorado e susce-
tível a erros.
A evolução para uma solução digital foi um 
fator crítico para o sucesso da organização, 
quer para a execução dos planos de formação 
e a introdução de novos formatos, quer para a 
agilização e desmaterialização dos processos e 
a aplicação efetiva de práticas de gestão e ava-
liação contínua.

A SOLUÇÃO
Dadas as circunstâncias, a escolha recaiu sobre 
a solução a SAP SuccessFactors com a Arago 
Consulting, uma solução modular de gestão de 
talento, assente numa plataforma cloud, que 
tem a possibilidade de cobrir todos os processos 
do ciclo de vida de cada colaborador.

“Temos SAP no Metro e, portanto, todos os 
nossos módulos de contabilidade, de gestão de 
RH, pagamento e processamento de salários 
são SAP. É uma ferramenta interessante, e in-
terligar-se-ia mais facilmente com os módulos 
que já temos. Era muito mais fácil fazer ligação 
às informações dos trabalhadores. Para além 
disso, como o SAP Sucess Factors tem mais 
módulos, no futuro, depois de devidamente tes-
tados estes dois, podemos vir a querer evoluir 
para outros módulos que estão também dis-
poníveis”, explica Paula Martins, diretora de 
capital humano do Metropolitano de Lisboa.
Além de permitir a gestão de formação, a pla-
taforma cria um histórico, possibilitando ao 
próprio colaborador consultar todas as ações 
de formação que tem no seu portfólio sem ter 
de recorrer aos serviços da direção de capital 
humano. 
“Qualquer um destes módulos tem um histó-
rico acumulado que vai permitir ao colabo-
rador, em qualquer momento, ter acesso a toda 
a informação sobre a sua avaliação de desem-
penho e sobre a sua formação, sem necessidade 
de estar a recorrer, em termos individuais, aos 
serviços da direção de capital humano a pedir 
informações sobre aquelas matérias”, refere 
Paula Martins.
“Outra vantagem da implementação destes 
módulos é a possibilidade de recolhermos, de 

uma forma efetiva e rápida, as necessidades 
de formação identificadas no processo de ava-
liação de desempenho. Ainda que os módulos 
não tenham interligação entre si (embora essa 
possibilidade exista), será possível, através do 
desenvolvimento de um relatório, recolher essa 
informação para a utilizarmos no desenvolvi-
mento de ações formativas específicas”, diz.
“A SAP tem uma Parceria de longa data com o 
Metropolitano de Lisboa, com naturais reflexos 
numa grande confiança entre as partes. A im-
plementação da solução SAP SuccessFactors re-
vela o esforço significativo que o Metropolitano 
de Lisboa tem feito na sua jornada de transfor-
mação digital, assim como uma aposta clara 
na inovação dos processos de gestão centrada 
nas pessoas”, garante Filipe Costa, Diretor  
Comercial para as Grandes Contas da SAP 
Portugal.

OS RESULTADOS
A implementação dos módulos da SAP  
SuccessFactors permitiu à organização reduzir 
o consumo de papel e melhorar significativa-
mente o controlo do processo de gestão e aval-
iação de desempenho ao mesmo tempo que foi 
possível identificar um reforço da participação 
dos diferentes intervenientes e uma melhoria 
da perceção de transparência e compreensão 
do processo.
“Foi para nós um prazer trabalhar com as 
equipas do Metropolitano de Lisboa, cuja dedi-
cação e compromisso com o resultado final per-
mitiram entregar este projeto no prazo previsto 
e com a máxima qualidade. Esta é uma aposta 
clara em tecnologia de inovação Cloud, nas 
suas pessoas, na modernização dos processos 
e, consequentemente, na melhoria da operacio-
nalidade e qualidade dos serviços prestados aos 
seus utentes. Ficamos muito felizes por estarmos 
associados a este importante projeto, com uma 
empresa tão significativa do setor público e do 
transporte de passageiros, sobejamente reco-
nhecida e importante para todos nós”, refere 
Eduardo Lima, Country Manager da Arago 
Consulting.  

RESUMO
• O Metropolitano de Lisboa pretendia automatizar o processo de 
avaliação e formação dos colaboradores;
• A escolha recaiu sobre a solução SAP SuccessFactors;
• Esta implementação melhorou o controlo, transparência e com-
preensão dos processos.

Metropolitano de Lisboa 
avança com automatização 
de processos de RH
A SAP SuccessFactors auxiliou o Metropolitano de Lisboa a automatizar 
processos de recursos humanos como a formação e a avaliação dos 
colaboradores
por Diana Ribeiro Santos
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A Canon Europa anunciou novidades nas 
suas gamas de impressoras i-SENSYS 
e MAXIFY, incluindo o primeiro mo-
delo MAXIFY com tecnologia de de-
pósito de tinta recarregável MegaTank.

A i-SENSYS MF832Cdw e as MAXIFY 
GX6050 e GX7050 foram concebidas com 
produtividade, colaboração e eficiência em 
mente, tornando-se ideais para uma grande 
variedade de cenários de utilização e ambientes 
de trabalho.
Com velocidades de impressão a cores de 
até 38ppm e digitalização de até 150ipm, a 
i-SENSYS MF832Cdw é o equipamento mais 
rápido desta gama, suportando impressão e 
digitalização de grandes volumes. A sua ca-
pacidade máxima de até 2.300 folhas de papel 
significa que os utilizadores vão gastar menos 
tempo a reabastecer o papel e, em paralelo, o 

seu ecrã tátil de sete polegadas foi concebido 
para ser fácil de utilizar, com uma variedade 
de atalhos e funções personalizáveis. Graças 
ao suporte de materiais A4, A5, A5R e A6, a 
i-SENSYS MF832Cdw é indicada para uti-
lizar numa variedade de ambientes de escri-
tório de pequenas dimensões.
As MAXIFY GX6050 e GX7050 também 
oferecem cópia e digitalização rápidas, para 
além de impressões de qualidade profissional 
com o sistema de tinta à base de pigmentos 
de quatro cores, instalado num compacto de-
sign de secretária. eEndo os primeiros desta 
gama a oferecer tecnologia de depósitos de 
tinta recarregáveis MegaTank, os novos 
equipamentos beneficiam de manutenção e 
facilidade de utilização melhoradas, apresen-
tando um ecrã tátil LCD personalizável de 2,7  
polegadas.

O tempo de inatividade é reduzido ao mínimo, 
com elevados volumes de impressão de até 14 
mil páginas a partir de um conjunto de gar-
rafas de tinta, com uma grande capacidade de 
papel de até 600 folhas e um tinteiro substi-
tuível pelo utilizador, que reduz a necessidade 
de enviar a impressora para manutenção. Para 
garantir que a sua tecnologia está um passo à 
frente das necessidades dos clientes, ambos os 
equipamentos MAXIFY são compatíveis com 
diversas aplicações. 

A HP anunciou dois novos portáteis 
ENVY. O HP Envy x360 15 e HP 
Envy 17 foram concebidos para res-
ponder à forma como os profissionais 
criativos estão a trabalhar, dando aos 

utilizadores a liberdade de criarem e permane-
cerem ligados a partir de qualquer lugar.
O HP Envy x360 15 é um portátil convertível 
com uma relação ecrã/chassis de 88,7% e com 
um design fino e leve que começa nos 1,8 kg. 
Pode incluir opcionalmente um ecrã OLED 

4K, e está disponível com processadores Intel 
Core de 11.ª geração e placa gráfica NVIDIA 
MX450. Conta com Wi-Fi 6 e Bluetooth 5 para 
ligações ainda mais rápidas.
O HP Envy 17 é uma potência criativa por-
tátil, com uma relação ecrã/chassis de 86,3% e 
2,5kg de peso. Apresenta um processador Intel 
Core de 11.ª geração e placa gráfica NVIDIA 
MX450 com um ecrã até 4K UHD, e Wi-Fi 
6 e Bluetooth 5. Este portátil inclui armaze-
namento SSD PCIe até 1TB e uma grande 
melhoria no desempenho em multi-tarefas com 
até 32 GB de memória.
Os novos portáteis Envy proporcionam uma 
experiência criativa personalizada, com carac-
terísticas como: calibração de cor de fábrica 
nos ecrãs, um teclado com atalhos, um touchpad 
19% maior para facilitar o reconhecimento 
de gestos, um obturador físico da câmara, 
otimização de desempenho no Perfil Tér-
mico, cenários criativos para otimizar o ecrã 
com o HP Display Control, HP QuickDrop 
para transferir facilmente ficheiros de e para  

smartphones e HP Enhanced Lighting - que 
utiliza o ecrã como luz frontal incorporada 
para videochamadas.
A HP continua a introduzir funcionalidades 
sustentáveis no seu portfólio. Os novos Envy 
são fabricados em alumínio reciclado e o Envy 
17 também utiliza na sua construção plásticos 
reciclados pós-consumo e plásticos que teriam 
como destino os oceanos. As embalagens para 
ambos também se enquadram na estratégia 
da HP de eliminação do plástico de utilização 
única.
A versão Intel do HP Envy x360 15 estará dis-
ponível em Portugal em abril, com um preço 
de venda ao público recomendado de 1049,99 
euros. O HP Envy 17 estará disponível em Por-
tugal em abril, com um preço de venda ao pú-
blico recomendado de 1349,99 euros.  

HP anuncia nova linha Envy

CANON AMPLIA GAMAS DE IMPRESSORAS PARA 
ESCRITÓRIOS DE PEQUENA DIMENSÃO
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P
ara uma experiência tátil confortável, ágil e responsiva, a MMD 
lançou a linha Philips In-Cell Touch (Série B1TC), preparada 
para aumentar a produtividade de qualquer um. Existem alguns 
tipos de utilização que requerem monitores bastante específicos, 
duráveis e versáteis: Pontos de Informação, quiosques e aplica-

ções em loja. A solução está nos novos monitores Philips Open Frame 
Touch (Série B1TFL), com displays interativos concebidos para exposição 
pública e uma série de outros cenários.
A nova série B1TC consiste em dois modelos: o 242B1TC, com 23.8 
polegadas, e o 222B1TC, com 21.5 polegadas. Estes contam com  
Advanced In-Cell Technology e Projected Capacitive, que asseguram 
melhor transmitância e taxas de resposta excecionais, para uma expe-
riência tátil mais rápida em até dez pontos de contacto simultâneos. A 
tecnologia in-cell permite ter um design fino, sem moldura em três lados, 
e painéis IPS que garantem ângulos amplos de visualização. Os displays 
apresentam painéis antirreflexo com resistência 3H que, com a resolução 
Full HD, proporcionam sempre uma imagem excelente.
A responsividade mais natural, f luída e rápida dá resposta às necessi-
dades e requisitos de qualquer aplicação doméstica, profissional ou edu-
cacional, graças também à compatibilidade plug & play com Windows 
10 e diversas aplicações Android e Linux.
A nova série B1TFL conta com quatro modelos: o 242B1TFL, com 23.8 
polegadas, o 222B1TFL, com 21.5 polegadas, o 172B1TFL, com 17 pole-
gadas, e o 152B1TFL, com 15 polegadas. Todos contam com Tecnologia 
Touch P-Cap (Projected Capacitive), para uma responsividade f luída 
que consegue detetar facilmente dez pontos de contacto em simultâneo. 
Esta tecnologia funciona com o toque do dedo e de luvas, tornando os 
monitores excecionalmente versáteis e adequados para espaços públicos.
Outra característica específica é o vidro sobreposto de ponta a ponta, 
com resistência a riscos 7H, fundamental para uma experiência tátil 
segura e durável, e para uma limpeza e desinfeção fáceis, quer em am-
bientes interiores, quer em ambientes exteriores.  

Philips tem novos 
monitores táteis

OPTIPLEX 7070
O desktop que não esperava.

O OptiPlex 7070 é a solução de desktop mais 
compatível do mundo, totalmente modular e com 
mínimo espaço de ocupação. O design discreto do 
dispositivo conta com elementos intercambiáveis para 
oferecer o máximo em  exibilidade e desempenho.

Saiba mais em www.databox.pt

https://www.databox.pt/produtos/pesquisa?categoriaId=&s=OPTIPLEX%207070&marca=&atributo=&stock=&cp=1&sortby=position&mode=grid&pa=15
https://www.databox.pt/
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(Des)construindo o mercado de trabalho

A t r a n s f o r m a ç ã o 
do contexto pre-
sencial para um 
mundo mediado 
pelas tecnologias 

de informação e comunicação 
surge primeiro. Rapidamente 
nos vimos obrigados a substituir a 
sala de reuniões pela sala de estar 
e o barulho dos corredores trans-
formou-se na algazarra vinda 
da vida familiar. As reuniões 
anteriormente presenciais foram 
agora substituídas por conversas 
em plataformas digitais e são, 
geralmente, iniciadas pela fre-
quente e animada frase: “estás em 
mute”. Os escritórios apagaram as 
luzes e as equipas encontraram 
nos ecrãs dos computadores e 

O ser humano tem por hábito resistir à mudança. O 
comodismo facilita a rotina, apoiado no receio do 
desconforto que a exposição ao desconhecido e a perda 
do controlo face ao que nos rodeia nos causa. Mas, quando 
somos obrigados a lidar com uma pandemia cujo fim não 
tem data marcada, que práticas mudam no mercado de 
trabalho?

telemóveis a forma de se man-
terem conectadas. As pausas de 
vinte minutos no bar são substi-
tuídas por cinco minutos a lan-
char, enquanto é lido um email. 
O desafiante processo de gestão 
de empresas e equipas torna-se 
mais complexo, devido ao dis-
tanciamento social exigido. Não 
nos foi dado tempo para digerir a 
mudança por à partida não exis-
tirem alternativas. Contudo, esta 
mudança não teve um impacto 
obrigatoriamente negativo em 
todos os casos. Esta adaptação 
forçada acaba por ser camuflada 
com a produtividade de tantos 
outros que, até então, sonhavam 
com a realidade do trabalho re-
moto e procuravam o equilíbrio 

entre as dimensões profissional e 
pessoal. Para estas pessoas, estas 
imposições não só tornam final-
mente possível libertar o grito de 
esperança já há muito guardado, 
como também (e, talvez, conse-
quentemente) foram responsáveis 
por novas fontes de motivação 
para a execução das suas tarefas.

Posteriormente, avançamos com 
a automatização, possível de ve-
rificar em várias situações. A in-
teligência artificial surgiu como 
resposta para diversos armazéns 
de logística que pretendiam me-
lhorias ao nível de tempo e de 
organização. Os chatbots são o 
braço direito do serviço de aten-
dimento ao cliente, solucionando 
rapidamente várias questões. A 
área do retalho, após marcar a 
sua presença online, trava agora 
uma luta com a descodificação 
de algoritmos, que permitem su-
gerir os melhores produtos aos 
consumidores finais. Até mesmo 
na indústria farmacêutica é pos-
sível identif icar estas alterações 
- a bioengenharia, a genética, a 
automação, a análise de dados, 
o machine learning e a inteli-
gência artificial unem todo o seu 
know how para apresentar soluções 
inovadoras (a título de exemplo 
temos a vacina, de que tanto se 
fala!). Contudo, apesar de ainda 
não estar claro qual será o ca-
minho quanto às novas profissões 
e formas de trabalho, uma coisa é 
certa: há uma corrida incessante 
contra o tempo por parte dos 
profissionais que devem munir-se 
de diferentes skills para o desem-
penho das suas novas funções (ou 
para a nova forma de desempe-
nhar funções antigas). No caso 
dos profissionais de tecnologias 
de informação, é provável que o 
estudo constante de novas tecno-

logias e metodologias seja pratica-
mente uma exigência, para assim 
acompanharem as necessidades 
do mercado.

Por último, importa ref letir 
sobre a maior exigência imposta 
a todos: adaptarmo-nos à reali-
dade. A resistência à mudança é 
constante e sempre acompanhou 
o ser humano no seu processo de 
evolução. Contudo, essa mesma 
resistência e medo não podem 
bloquear o acompanhamento da-
quelas que são as novas exigên-
cias do mercado. 

2020 ficará assim na história como 
divisor de águas na forma como 
nos posicionamos, dentro e fora 
do contexto de trabalho. Existiu 
mudança como nunca antes vista, 
sem tempo para resistir, porque 
não nos foi dada a disponibilidade 
para questionar a forma como as 
coisas estavam a ser realizadas. 
Criaram-se restrições, proibiu-se 
o contacto até com familiares por 
um bem maior e encontraram-se 
novas formas de atuar. Mas, no 
fundo, terá sido esta mudança 
de paradigmas única e exclu-
sivamente resultado da gestão 
empresarial face à pandemia ou 
também uma forma camuflada do 
ser humano que, apesar de resistir 
à mudança, procurou dizer chega 
à antiga realidade e evoluir por ca-
minhos que antes jamais ousaria 
cruzar?  

por Fábio Santos, Consultor Michael 
Page, Information Technology
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https://www.linkedin.com/in/fabiodosantos/
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por Maria Barbosa, 
Advogada do Departamento Laboral 

da CCA

legal

Teletrabalho em tempos de pandemia: É possível 
assegurar a confidencialidade do negócio e a 
proteção da informação pessoal do trabalhador?

Com esta nova 
realidade, f icou 
consolidada a im-
possibilidade de 
trabalho sem o 

recurso a aparelhos eletrónicos 
(computador portátil, tablet e 
smartphone) que se tornaram os 
maiores aliados dos emprega-
dores e dos trabalhadores durante 
a pandemia. Porém, a separação 
entre a informação pessoal e a 
profissional armazenada nestes 
dispositivos passou a ser um ver-
dadeiro desafio. De facto, as di-
ficuldades de compartimentação 
entre a vida pessoal e a profis-
sional contribuem para que estes 
aparelhos sejam utilizados indis-
criminadamente para fins profis-
sionais e pessoais. Atualmente, 
a mesa de refeições ou a secre-
tária de telescola confundem-se 
com o local de trabalho e a cha-
mada de zoom entre familiares 
é intercalada entre reuniões de 
trabalho. Assim, a utilização de 
instrumentos corporativos dispo-
nibilizados ao trabalhador ou de 
instrumentos pessoais disponi-
bilizados pelo trabalhador para 
efeitos de teletrabalho fundem-se 
numa complicada teia, em que os 
riscos de violação de informação 

Embora já fosse um movimento crescente, a pandemia veio 
acelerar a prestação de teletrabalho e em várias áreas de 
atividade estima-se inclusive que os trabalhadores não 
irão regressar a um modelo de trabalho presencial, pois 
passarão a intercalar o teletrabalho com o trabalho in loco

confidencial do empregador e da 
violação da reserva da intimidade 
da vida privada do trabalhador se 
adensam. 

É inquestionável que o incremento 
da utilização de meios tecnológicos 
para efeitos de trabalho, conjun-
tamente com a utilização pessoal 
destes dispositivos, vem levantar o 
risco de divulgação de informação 
profissional e pessoal. Ademais, no 
mundo atual onde o confinamento 
é a regra, é deveras difícil impedir 
um trabalhador de utilizar os ins-
trumentos corporativos para fins 
meramente profissionais. Quem 
nunca acedeu a redes sociais, leu 
jornais, marcou um hotel ou fez 
uma compra online com recurso 
ao dispositivo profissional? Quem 
nunca?

Adicionalmente, a necessidade 
de proteção da informação confi-
dencial e dos segredos do negócio 
num mundo digital à distância 
transformou-se num verdadeiro 
pesadelo para o empregador. 
Por sua vez, a preocupação de 
proteger a informação pessoal 
que guarda e utiliza no disposi-
tivo, passou a ser premente para 
o trabalhador. Imaginemos, por 

exemplo, o caso de partilha de 
residência entre dois trabalha-
dores que prestam atividade em 
empresas concorrentes e onde as 
reuniões online são constantes, 
ou uma situação em que o traba-
lhador partilha por engano o ecrã 
com a equipa e mostra uma oferta 
de emprego.

Perguntamos, assim, como será 
possível garantir a confidenciali-
dade da informação profissional 
e dos segredos de negócio, por um 
lado? E, por outro, assegurar a 
proteção da informação pessoal do 
trabalhador armazenada no com-
putador ou a que se tem acesso em 
virtude do teletrabalho? 

A resposta à primeira questão 
poderá partir pela celebração de 
um acordo de confidencialidade 
que, infelizmente, apenas terá o 
condão de se estender ao traba-
lhador, o que não evita a partilha 
involuntária de informação con-
fidencial. Por sua vez, à segunda 
questão será mais difícil dar res-
posta, especialmente nos casos em 
que o empregador instalou pro-
gramas intrusivos no computador 
do trabalhador ou em que tudo o 
que está gravado no computador 
é automaticamente gravado para 
um servidor. Para além disso, 
como fazer quando o dispositivo 
é do próprio trabalhador, sendo 
expectável que a revelação de 
dados ali armazenados possa co-
lidir com a sua reserva da intimi-
dade da vida privada? Em todas 
estas hipóteses, a elaboração de 

regulamentos ou políticas empre-
sariais que regulem a (im)possi-
bilidade de acesso a informação 
pessoal por parte da empregadora 
e evitem a recolha de dados pes-
soais do trabalhador é um passo 
relevante para assegurar a respe-
tiva privacidade. Adicionalmente, 
poderá avaliar-se a criação de 
pastas pessoais, onde se assegura 
que não haverá monitorização 
do respetivo conteúdo, nem o 
respetivo backup para o servidor. 
Por fim, interrogamo-nos ainda 
se com um acordo de confiden-
cialidade, através do qual o em-
pregador e demais trabalhadores 
garantam a confidencialidade da 
informação pessoal do colega de 
trabalho, não será possível dar 
um pouco mais de conforto ao 
trabalhador neste mundo digital 
em que a fuga de informação é 
uma realidade. 

Em jeito de conclusão, é urgente 
encontrar soluções tecnológicas 
simples e acessíveis a todos, que 
permitam ao empregador e ao tra-
balhador garantir a confidencia-
lidade de informação obtida em 
teletrabalho.  

https://www.linkedin.com/in/maria-barbosa-8503a710/
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Como Construir uma Organização Humana 
& Data-Centered

“Os dados são o novo 
ouro” é uma frase 
repetida de forma 
frequente na indús-
tria, destinada a ilus-

trar a crescente comoditização e o aumento do 
valor dos dados. Considere um pouco de ouro; 
é monetariamente valioso, sim, mas com um 
potencial desconhecido. Ainda assim, nas mãos 
de um joalheiro, o seu valor aumenta à medida 
que é combinado com outros materiais. Como 
qualquer outra ferramenta, os dados devem ser 
utilizados com o propósito de estimular a mu-
dança, da transformação e da inovação. No 
entanto, isto depende de quem está a utilizar e 
de que forma está a ser utilizado.
As pessoas têm o poder de invocar vantagens 
competitivamente transformadoras e de cres-

cimento dentro da sua organização, utilizando 
dados para fins estratégicos. Contudo, é funda-
mental que esteja certa não só a liderança, mas 
também as estruturas de dados e as competên-
cias, de forma a gerar o maior impacto possível.
Ser data-centric é essencial para qualquer ne-
gócio que esteja focado no futuro, é a pedra 
angular de onde se extrai todo o potencial da 
criatividade, da inovação e de novas oportu-
nidades a partir de dados, através do valor da 
perspetiva humana. 

QUAL É O PAPEL DA LIDERANÇA NESTE 
PROCESSO?
Líderes de negócios, executivos e cargos de di-
reção são os responsáveis pela criação de uma 
cultura de prioridade aos dados dentro da orga-
nização , tendo como finalidade melhorar a digi-
talização, agilidade, resiliência e adaptabilidade.
À medida que a liderança procura reconfigurar 
ou reavivar a organização, adaptando mu-
danças e desafios que emergiram da pandemia 
Covid-19, o seu papel como modelo de dados 
tornou-se simplesmente parte da agenda digital 
. Isto requer a utilização de dados para fins es-
tratégicos que acelerem a mudança inteligente 
e a inovação. 
Os melhores líderes percebem que não se trata 
de encontrar dados que suportem os seus pró-
prios métodos, mas sim de procurar dados que 
suportem diferentes formas de pensamento. 
Esta linha de pensamento é um exemplo que 
gera confiança, transparência e um verdadeiro 
compromisso com a mudança inteligente, onde 
todos estão envolvidos e responsáveis pela pro-
cura das melhores soluções de dados para a 
organização.

COMO SE CONSTRÓI UMA ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL DATA-CENTERED?
Para que a transformação digital ocorra numa 
organização, é necessário estar em vigor a es-
trutura certa, o que pode ser um desafio de 
alcançar. 52% dos gestores de TI estão otimistas 
com a capacidade das novas tecnologias para 
melhorar a produtividade, no entanto, 26% es-
pera que isto complique ainda mais a comple-
xidade das infraestruturas atuais, segundo um 
estudo da Lenovo.

O papel das TI na criação de uma estrutura que 
suporte uma organização baseada em dados  é 
incomparável, dado que têm uma visão 360° 
de como a organização funciona através de 
f luxos de trabalho dos funcionários, de dife-
rentes sistemas e de transações. As TI devem, 
portanto, trabalhar através de uma colaboração 
estreita com a liderança, de modo a que haja 
uma compreensão integral de como é que os 
dados podem ser utilizados para apoiar a or-
ganização, incorporada no desenvolvimento de 
infraestruturas.

QUE CONJUNTOS DE COMPETÊNCIAS 
SÃO NECESSÁRIOS PARA QUE TUDO 
ISTO FUNCIONE?
Os dados e a tecnologia são os motores da 
transformação digital, contudo, as pessoas con-
tinuam a ser os seus condutores. De acordo com 
o estudo, incorporar o elemento humano no 
itinerário para a transformação inteligente e 
apoiar as mudanças necessárias envolve:
• Execução tecnológica: Garantir a com-
preensão, a educação e a facilidade de utili-
zação por parte dos funcionários em relação às 
novas tecnologias 
• O cumprimento do potencial humano: 
As oportunidades capacitadas por TI para au-
mentar a responsabilidade e a sustentabilidade 
das empresas devem ser inseridas nos critérios 
de seleção de tecnologia.
• Tecnologia inclusiva: Os utilizadores 
devem ser a prioridade das empresas, de forma 
a que consigam ajudar a tecnologia apoiando 
os f luxos de trabalho humano, impulsionar a 
produtividade e chegar ao papel que a empresa 
ambiciona desempenhar no futuro.

HUMANOS PROVOCAM RESULTADOS DE 
SUCESSO
Tornar uma empresa baseada em dados é uma 
viagem, não um destino. Embora superficial-
mente possa parecer que a chave para desblo-
quear o sucesso com dados esteja na tecnologia, 
é importante olhar mais longe e lembrar que 
esta é apenas uma parte da história.
“No final, são os humanos que definem o su-
cesso ou o fracasso na digitalização e moderni-
zação dos programas”, diz o mesmo estudo. 

por Ronald van Loon

Prefácio
Ronald van Loon é um parceiro da Lenovo e 
foi convidado para participar na campanha 
Think Transformation: o guia essencial para a 
transformação Data-Centered onde se destaca 
a importância do envolvimento humano na 
transformação inteligente de toda a empresa, 
aproveitando ao máximo o potencial infinito 
dos dados - um princípio da perspetiva 
de Ronald como líder de pensamento da 
transformação digital.

https://www.linkedin.com/in/ronald-van-loon-5411a/


abril | 2020 | 63 

editorial

anchor

Com o país a entrar numa fase de desconfinamento, um 
dos pontos de foco é onde é que os colaboradores vão 
trabalhar; vão continuar em casa ou vão voltar para o 
escritório? Fica tudo como antes ou assumimos de vez o 
‘novo normal’ dos últimos meses?

Independentemente das regras definidas pelo governo – que, atualmente, 
se impõem apenas em concelhos de risco elevado de acordo com a in-
cidência de casos de infeções de SARS-CoV 2 – o futuro do trabalho 
deverá ser híbrido em todas as ocupações que o possam fazer.
A força das circunstâncias obrigou a que o trabalho remoto tenha sido 
adotado pela larga maioria das organizações, muito mais do que alguma 
vez tinha sido feito. Um estudo recente da Capgemini Research Institute 
sobre o tema indica que 75% das 500 organizações inquiridas espera que 
pelo menos 30% dos seus colaboradores trabalhe remotamente.
As tecnológicas têm vindo a deixar pistas do que vai acontecer no futuro 
neste campo. Arvind Krishna, CEO da IBM – uma das empresas que 
adotou o trabalho remoto há já muitos, muitos anos –, admite que a 
empresa vai reduzir os espaços que tem por causa desta nova realidade. 
No entanto, não espera que os colaboradores fiquem a trabalhar de casa 

para todo o sempre, e sim numa lógica híbrida. Na verdade, o CEO 
antevê que 80% dos colaboradores trabalhe num modelo híbrido depois 
da pandemia.
Para além dos vários benefícios para as organizações – com uma despesa 
menor com o espaço de escritório – e para os colaboradores – com um 
maior balanço entre a vida profissional e pessoal –, há um problema para 
as empresas: a falta de cultura empresarial.
Este é um dos problemas que ouço ao falar com vários líderes empresa-
riais. Se um colaborador trabalha a partir de casa e não tem contacto 
presencial com o resto da equipa, pode perder a cultura ou a ligação 
emocional à empresa. Se outra empresa lhe paga um pouco mais, prefere 
ir para outra situação.
Assim, as organizações que ainda não o fizeram têm de pensar seria-
mente no futuro do posto de trabalho. Certamente que esse futuro não 
volta a passar exclusivamente pelo trabalho presencial, mas é bastante 
provável que não passe por aquilo que tem sido o normal dos últimos 
meses. Encontrar o equilíbrio perfeito entre o presencial e o remoto será 
um desafio para todos e não há uma solução ‘one size fits all’.  

por Rui Damião

A Autoeuropa suspendeu recentemente a produção durante 
uma semana por causa da falta de circuitos integrados 
(“chips”) no mercado. Esta é uma consequência direta de 
uma conjugação de fatores de conhecimento comum — e 
de alguns outros menos conhecidos, que são determinados 

por uma indústria com poucos fornecedores capacitados. A pandemia e 
as medidas da respetiva contenção levaram, como é bem-sabido, a uma 
grande procura de computadores e de outros dispositivos eletrónicos, 
todos baseados em circuitos integrados. Existe, portanto, uma questão 
de procura acima do normal, conjugada com dificuldades colocadas pelo 
impacto da pandemia nas próprias fábricas. A escassez é também conse-
quência da política de restrições comerciais seguida pela anterior admi-
nistração americana, que criou embargos de importações e exportações 
relativamente às fábricas situadas na China e que obrigou fabricantes a 
colocarem encomendas em unidades fora de tais restrições, mas que já 
de si estão acima da capacidade de produção.

Para alguns fabricantes de automóveis, o problema exacerbou-se porque 
no início da pandemia as vendas caíram a pique, tendo eles optado por 
reduzir as encomendas de componentes. Ora, as fábricas que produzem 

circuitos integrados para a indústria automóvel, fazem-no também para 
a indústria informática. E os fabricantes que reduziram as encomendas 
acabaram por perder prioridade na produção, ainda que se tenha veri-
ficado que a procura por carros era maior do que inicialmente previsto. 
Dada a especificidade dos circuitos para os automóveis, que devem ter 
melhores características de robustez e durabilidade, não é fácil encontrar 
alternativas. Os que anteviram o ciclo, como a Toyota, que se abasteceu 
com reservas para quatro meses, conseguiram, entretanto, manter as 
linhas abertas. A TSMC de Taiwan, um dos principais fabricantes do 
mundo já veio, entretanto, anunciar um investimento de cem mil milhões 
de dólares em expansão e atualização da capacidade produtiva, referindo 
explicitamente a indústria automóvel nessa iniciativa.

Mas resolvida a questão da oferta, e com toda a nova capacidade de 
produção em desenvolvimento, a segunda metade de 2021 pode ser uma 
época de enorme crescimento do mercado e consequente inovação de 
produtos, mesmo a tempo do que se espera ser uma bem-sucedida época 
de Natal.   

     por Henrique Carreiro

O futuro do local de trabalho

A tempestade perfeita da escassez de 
semicondutores

https://www.linkedin.com/in/ruidamiao/
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SIEMENS, IBM E RED HAT LANÇAM INICIATIVA DE CLOUD HÍBRIDA

A Siemens, a IBM e a Red Hat anunciam uma nova colaboração que usará 
uma cloud híbrida para fornecer uma solução aberta, f lexível e mais segura 
para a indústria gerando valor em tempo real a partir de dados operacionais. 
No espaço de um mês, uma única fábrica pode gerar mais de 2.200 terabytes 
de dados de acordo com um relatório da IBM - mas a maioria dos dados não é 
analisada. Através desta iniciativa conjunta, a Siemens aplicará a abordagem de 
cloud híbrida aberta da IBM, assente no Red Hat OpenShift, para estender a 
flexibilidade de implantação do MindSphere ao sector da IoT industrial. 

01

02
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05

MAIORIA DAS EMPRESAS ESTÃO INTERESSADAS EM SOLUÇÕES DAAS

Um ano após a revolução global do teletrabalho, os trabalhadores adaptaram-se 
à sua nova vida de trabalho a partir de casa. De acordo com o novo estudo da 
Lenovo sobre O Futuro do Trabalho e Transformação Digital, 83% das empresas 
esperam trabalhar remotamente pelo menos metade do tempo, e a mesma percen-
tagem de colaboradores quer um modelo de trabalho híbrido. Permitir o trabalho 
remoto levou a uma mudança na adoção digital, com o aumento do uso de dispo-
sitivos pessoais para trabalhar, maior adoção do software de cloud e colaboração 
e uma maior atenção à segurança de dados em empresas de todos os tamanhos.

MSSP GANHAM PESO NO CANAL DE IT

O setor da segurança continua a esforçar-se por recursos treinados e experientes 
em muitas áreas, incluindo experiência na gestão e monitorização das infraes-
truturas que protegem um ambiente pessoal de resposta a incidentes, analistas 
de inteligência de ameaças e engenheiros de operações de segurança. Perante 
esta necessidade, cada vez mais empresas recorrem a prestadores de serviços de 
segurança geridos (MSSP) para proteger os seus ambientes da evolução da cibe-
rameaça. A utilização de MSSP ajuda as organizações a reduzir custos e contam 
com a experiência necessária para proteger adequadamente o seu ambiente.

MICROSOFT REVELA TENDÊNCIAS DE TRABALHO PARA O FUTURO

O relatório “The Next Great Disruption is Hybrid Work – Are you ready?”, 
desenvolvido pela Microsoft, apresenta os resultados de um estudo realizado a 
mais de 30 mil pessoas, em 31 países e analisa milhões de sinais de produtividade 
agregada e da força de trabalho. Este relatório inclui também a visão de especia-
listas que estudaram a colaboração, capital social e design do espaço de trabalho 
durante décadas. Uma das conclusões do estudo é que o tempo gasto em reuniões 
mais do que duplicou em todo o mundo e só em fevereiro foram trocados mais 
40 mil milhões de emails em comparação com o mesmo período de 2020.

DISPOSITIVOS DE IMPRESSÃO ADAPTAM-SE À NOVA FORMA DE TRABALHAR

Um estudo da Salesforce indica que 64% dos colaboradores gostariam de passar 
pelo menos parte do seu tempo a trabalhar num escritório ou local fora de casa. 
Assim, as organizações devem investir em tecnologia que permita que os cola-
boradores trabalhem eficientemente em vários locais.
É o caso dos MFP, que deixaram de exercer a sua função tradicional como im-
pressoras simples para se tornarem o centro de fluxos de trabalho de negócios, fa-
cilitando a conectividade e permitindo os fluxos de trabalho necessários para os 
ambientes de trabalho híbridos de hoje, garantindo a continuidade do negócio. 
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