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PATROCINADORES

Estamos de volta para lhe falar de fundos comunitários, novas oportunidades 
de negócio e apontar novos caminhos para a recuperação.

Não deixe de marcar a sua presença no mais emblemático evento dedicado ao 
canal de distribuição TIC em Portugal!

www.databoxgettogether.pt >>

https://www.databoxgettogether.pt/
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INFINIDAT TEM NOVO 
COUNTRY MANAGER PARA 
PORTUGAL E ESPANHA

Protagonistas A Infinidat anun-
ciou a nomeação de Fernando 
Egido como novo Country  
Manager da Inf inidat para  
Portugal e Espanha. No seu novo 
cargo, Egido será responsável pelo 
crescimento da multinacional na 
Península Ibérica, bem como pelo 
desenvolvimento da estrutura téc-
nica e comercial da empresa no 
território.

BROTHER ANUNCIA NOVO 
DIRETOR GERAL PARA A 
PENÍNSULA IBÉRICA

Protagonistas A Brother nomeou 
Carlos Hernández como novo  
diretor geral da empresa para  
Espanha e Portugal, sucedendo a 
Justo Cuadrado, que se juntará ao 
conselho consultivo da empresa. No 
seu novo papel, Carlos Hernández 
abordará o desafio da evolução de 
um mercado pós-pandémico, cada 
vez mais digital.

CHECK POINT APRESENTA 
NOVO VICE-PRESIDENTE DE 
VENDAS NA EMEA
Protagonistas A Check Point apre-

sentou Thorsten Freitag como o 
novo Vice-President (VP) of Sales 
da região EMEA. Com mais de 30 
anos de experiência em liderança 
de empresas do setor tecnológico, 
Freitag assumiu, em 2020, o cargo 
de VP of Sales para a Europa e já 
ocupou posições executivas nas áreas 
de produto, operações e vendas.

COLT APONTA NOVA VICE-
PRESIDENTE EXECUTIVA 
DE ESTRATÉGIA E 
TRANSFORMAÇÃO

Protagonistas A Colt Technology 
Services nomeou Jaya Deshmukh 
como nova Vice-Presidente Execu-
tiva de Estratégia e Transformação. 
Reportando diretamente a Keri 
Gilder, CEO da Colt, Jaya será res-
ponsável por gerir e impulsionar o 
plano estratégico e as relações da 
empresa, assim como promover os 
objetivos e visão global da Colt.

CLARANET COMPRA 
BIZDIRECT POR 12 MILHÕES 
DE EUROS
Aquisições A Sonaecom chegou 
a acordo com a Claranet Portugal 
para a venda da Bizdirect por 12 
milhões de euros. O negócio vai 
ser analisado pela Autoridade da  
Concorrência, pelo que só deverá 
ficar concluído no final de agosto.

FUJITSU PREMIOU 
PARCEIROS PORTUGUESES
Parcerias A Fujitsu atribuiu os  
Select Partner Awards aos  
Parceiros Portugal que mais se 
destacaram no último ano fiscal 
pelo compromisso e dedicação. A 
entrega de prémios decorreu em 
maio, no Fujitsu Digital Partner 
Breakfast. Entre as várias cate-
gorias, os vencedores foram a 
Odipc, a Infos, a Weba, a Edni, a  
Morebizz, a Msim, a Normática 
e a JP. DI.

INGECOM ASSINA ACORDOS 
DE DISTRIBUIÇÃO COM 
RESEC E GUADICORE
Parcerias A Ingecom firmou dois 
novos acordos de distribuição, 
desta vez com a ReSec, fabricante 
de cibersegurança especializada 
na proteção de ameaças do tipo 
malware baseadas em arquivos, 
e com a Guadicore, empresa de 
microssegmentação que está a re-
volucionar o mercado de firewalls 
legacy. As soluções de ambas as 
empresas vão ser distribuídas pela  
Ingecom na Península Ibérica e em 
Itália. 

TECH DATA ANUNCIA 
ACORDO COM YALE
Parcerias O acordo surge com o 
objetivo de oferecer soluções de 
segurança inteligentes através 
dos recursos de segurança do-
méstica da Yale, ligados aos 
principais sistemas inteligentes e 
plataformas de assistência de voz, 
como a Amazon Alexa, Google  
Assistant e HomeKit. Com o 
negócio, os Parceiros vão poder 
aceder à gama de fechaduras inte-
ligentes da Yale, câmaras internas 
e externas e alarmes residenciais 
inteligentes, integrados com a as-
sistência de voz.

LENOVO REGISTA 
CRESCIMENTO DE 60 MIL 
MILHÕES DE DÓLARES
Resultados A Lenovo bateu novo 
recorde com uma receita anual 

que ultrapassa os 60 mil milhões 
de dólares. O recorde representa 
a maior taxa de crescimento nos 
últimos dois anos e ficou fechado 
com os resultados do quarto 
trimestre, que aumentou 48% 
face ao período correspondente 
do ano anterior, para 15,6 mil 
milhões de dólares, com cresci-
mento em todas as áreas de ne-
gócio.

CGI ANUNCIA DECRÉSCIMO 
NA RECEITA DO SEGUNDO 
TRIMESTRE FISCAL
Resultados A CGI revelou que 
a receita do grupo no segundo 
trimestre desceu para 3,08 mil 
milhões de dólares canadianos, 
face aos 3,13 mil milhões no tri-
mestre do ano passado. Todavia, 
o EBIT ajustado foi de 486,3 
milhões de dólares canadianos, 
com uma margem de EBIT de 
15,8%, representando um au-
mento de 40 pontos base em re-
lação a 15,4% no mesmo período 
do último ano. O lucro líquido 
foi de 341,2 milhões de dólares 
canadianos no segundo trimestre 
de 2021, um aumento de 8,4% 
em relação ao mesmo trimestre 
do ano passado.

MERCADO DE 
COMPUTADORES CRESCE 
48% NA EUROPA OCIDENTAL
Mercados Dados da Canalys 
revelam que o mercado de PC 
no Oeste Europeu teve um au-
mento significativo de 48% no 
primeiro trimestre de 2021, 
atingindo a venda de 16,1 mi-
lhões de equipamentos, apesar 
do atual constrangimento de 
componentes. Em causa está o 
aumento do regime de trabalho 
remoto devido à COVID-19, 
que potenciou a procura de 
equipamentos desktop, notebook 
e workstation. A HP lidera, com 
a venda de 4,1 milhões de equi-
pamentos, seguida da Lenovo, 
que chegou a quatro milhões de 
unidades vendidas. 

factos & números
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Finding the 
time and act

68%
Complexity
in systems

73%
Disruption of current 
IT operation roles

58%

How FUJITSU Integrated Systems PRIMEFLEX 
helps you overcome all obstacles in 
the automation of hybrid SAP landscapes

Factory-integrated, ready-to-use 
systems and customizable 
reference architectures enable the 
rapid and reliable deployment of 
automation in SAP operations

Simplified solution stacks with perfectly 
harmonized hardware and software 
resources reduce complexity and risks

Best practices for consistent 
and standardized processes 
simplify the adoption of 
automation in SAP operations

Converged 
Infrastructure (CI)

Hyper-converged 
Infrastructure (HCI)

Incorporates a best-practice solution for 
SAP operating processes – a consistent, 
standardized operations management 
concept based on FlexFrame Orchestrator.

Comes with an extensive range 
of functions that enable IT 
organizations to design the 
automation of their operational 
processes.

The two most proven approaches for on-premise deployments 
provide optimal starting points

SAP applications, SAP databases and 
SAP HANA platforms can be operated 
more easily, quickly and effectively 
when powered by FlexFrame 
Orchestrator management software.

Next-generation in-memory technology 
enables organizations to process large 
amounts of data in real time, alongside 
any legacy infrastructure, securely and 
with nearly zero downtime.

Software

Se
rv

er

Storage

Connectivity

PRIMEFLEXVMware
VSAN

Includes all the hardware and software 
needed to simplify deployment of a 
VMware-based HCI. This solution lets 
most customers run their SAP HANA 
production databases with only one 
node.

This multi-hypervisor platform 
enables enterprises to run both SAP 
and non-SAP applications flexibly and 
reliably in multi-cloud environments.

Two CIs and two HCIs make it easier to meet all the challenges 
of digital transformation

Automation 
of service 

provisioning

Automation 
of cloud 

integration

Automation of 
on-premise operations

Whether CI or HCI, the potential of automation is great

Simplified disaster 
recovery

Improved availability 
of SAP services

Reduction in planned 
downtimes

Data consistency across 
systems

Fast and reliable 
backup and recovery

Automated extension 
and seamless integration 
of cloud resources

Nonstop operations

Simple adding of server 
and storage resources

Near zero downtime for 
SAP HANA updates

Simplified software 
maintenance

Simplified patch 
management

Faster provisioning of 
services

Efficient scaling of 
infrastructure

Fast, cost-efficient 
implementation 
of technological 
innovations

End-to-end monitoring

Make your SAP operations3 …

70% reduction in 
deployment cost

30% reduction of 
infrastructure cost

35% lower annual 
operation expenses

30% savings on 
overall IT budget

Cheaper

90% reduction in 
unplanned downtime

Cluster setup 
within 30 min

45% improvement 
in resource utilization

1Better

40% less time for 
system maintenance

60% of IT shifted 
from maintenance 
to innovation

99% reduction in 
setup time

80% faster provisioning 
of new services

60x faster cloning 
of Oracle-based SAP 
System

Faster Easier

2x more productivity 
and revenue

Integration

Automation

Exploit the full potential of PRIMEFLEX for your SAP Operations

Design Build Operate Maintain Innovate

1

1

1

Analyze the potential of integration 
and automation in your SAP operation 

with our experts. 

Como beneficiar 
da automação das 
operações em SAP®

Intel® Xeon® Platinum Processor.

68% 73% 58%

Proven tools for automation have been available for years, but often a lack of time, the complexity of a 
landscape that has grown over the years, or organizational issues impede their consistent utilization.

However, using automation consistently is not always easy2

ser alcançado, quando as 
organizações combinarem a

da redução nos  
custos de operação pode

Encontrar o tempo 
certo e actuarem

Complexidade nos 
sistemas

Disrrupção das regras 
actuais na operação do IT

AUTOMAÇÃO
com o redesenho das 

operações 

No entanto, o uso da automação de forma contínua nem sempre é fácil

Ferramentas comprovadas para automação estão disponíveis há anos, mas muitas vezes por 
falta de tempo, ou a complexidade de um ambiente que cresceu ao longo dos anos, associado a 
problemas organizacionais impedem sua contínua utilização.

Saiba como a FUJITSU poderá ajudar a superar todos  
os obstáculos em automação de ambientes SAP híbridos

Fujitsu Business Center
800 10 40 40
business.center@ts.fujitsu.com

mailto:business.center%40ts.fujitsu.com?subject=
https://www.fujitsu.com/pt/
https://www.fujitsu.com/pt/
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A Dynabook Europe apresentou o 
Dynabook-as-a-Service (DaaS), 
um Programa que procura as-
segurar aos Parceiros da marca 
o apoio no fornecimento de so-

luções TI completas, permitindo-lhes dedicar 
mais tempo à inovação.
A partir de agora, os revendedores terão opor-
tunidade de oferecer aos seus clientes desde 
portáteis empresariais e acessórios a software e 
serviços para o ciclo de vida completo dos dis-
positivos – tudo por uma taxa mensal fixa. Por 
um lado, o Programa vem acrescentar valor às 
empresas em rápido crescimento e aos depar-
tamentos TI sobrecarregados, já que é f lexível 
a cada inventário de equipamentos. Por outro, 
os revendedores vão poder personalizar a sua 
oferta, definindo packs de soluções à medida de 
cada cliente. O DaaS está disponível para todos 
os Parceiros da Dynabook, independentemente 
do seu estatuto. 

“Trabalhar em mobilidade é cada vez mais uma 
tendência e a expectativa é que se mantenha para 
lá da situação pandémica que vivemos atual-
mente. Se quiserem manter-se competitivas, as 
organizações devem saber reagir de forma fle-
xível aos vários requisitos do mercado”, explica 
Carlos Cunha, Diretor Comercial da Dynabook 
Portugal. “Com o Programa ‘Dynabook-as-a-
-Service’, oferecemos um serviço tudo-em-um, 
a adicionar às nossas soluções de computação 
móvel, que permitirá aos nossos Parceiros ofe-
recer soluções de TI completas para o local de tra-
balho atual, incluindo serviços de administração 
e manutenção com efeito imediato, o que, natu-
ralmente, contribuirá para gerar novos negócios”.
Através do DaaS, os Parceiros da Dynabook 
vão conseguir reunir dispositivos e serviços de 
forma individualizada e adaptada às necessi-
dades de cada empresa por uma taxa mensal 
previamente definida em termos f lexíveis para 
períodos de 24 a 60 meses.  

DYNABOOK LANÇA SOLUÇÕES AS-A-SERVICE PARA PARCEIROS

A Dynabook apresentou o Dynabook-
as-a-Service, um Programa que 
ajuda os Parceiros a fornecer 
soluções de IT, como portáteis e 
acessórios empresariais, aos seus 
clientes

A Exclusive Networks incluiu os Nutanix Cloud Bundles, uma série de 
pacotes concebidos para oferecer aos novos clientes acesso à tecnologia 
Nutanix, para o seu Canal de distribuição

EXCLUSIVE NETWORKS TEM PACOTES DA 
NUTANIX PARA O CANAL DE DISTRIBUIÇÃO

A Exclusive Networks expandiu as 
suas capacidades de serviço com 
a inclusão de Nutanix Cloud 
Bundles, uma série de pacotes 
concebidos para oferecer a novos 

clientes acesso à tecnologia Nutanix adaptada 
às suas necessidades, enquanto os Parceiros 
têm maior autonomia para realizar as suas 
campanhas, a um preço competitivo. 
Devido ao teletrabalho e à crescente digitali-
zação, a procura de soluções que facilitem a 
gestão dos centros de dados está a crescer a 
um ritmo acelerado entre as empresas. Neste 
sentido, a Nutanix Enterprise Cloud é uma 
das soluções pensadas para infraestruturas hi-
perconvergentes e, graças aos pacotes Nutanix 

Cloud, as empresas podem obter maior segu-
rança, uma gestão mais fácil da infraestrutura 
e um maior grau de automatização, salvaguar-
dando ao mesmo tempo a continuidade do seu 
negócio e fazendo face aos requisitos de pro-
cessamento de um volume crescente de dados.
“Esta nova oferta é uma grande oportunidade 
para os Parceiros da Nutanix abordarem os 
desafios enfrentados pelos seus clientes com 
orçamentos e equipas de IT mais reduzidos, 
mas com os mesmos problemas que as grandes 
empresas. Como distribuidor da Nutanix, es-
tamos comprometidos em criar valor para a 
Nutanix e para os nossos Parceiros de Canal. 
Estamos preparados para criar, com eles, 
uma proposta diferenciada, para que possam 

tirar partido de todos os benefícios do nosso  
Programa de Canal e promoções”, explicou 
Vanesa Carballo, Cloud Business Manager da 
Exclusive Networks.
“Empresas de todas as dimensões estão preo-
cupadas com os desafios associados à gestão 
de ambientes informáticos cada vez mais com-
plexos, e é precisamente isso que a nossa oferta 
resolve. Com o lançamento de Nutanix Cloud 
Bundles queremos inovar e empacotar as nossas 
ofertas chave a um preço competitivo e tornar 
as nossas soluções disponíveis através dos nossos 
Parceiros”, disse Tomás Juárez, Channel and 
Alliance Manager da Nutanix Iberia. 

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 
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De acordo com o relatório 
anual divulgado pelo Centro 
Nacional de Cibersegurança 
(CNCS), os ciberataques em 
Portugal cresceram 79%, sa-

lientando o aumento dos ataques aos bancos.
O CNCS afirma que o crime online ganhou 
“vantagem com os vários confinamentos so-
ciais”, mesmo com a atividade económica a 
registar um abrandamento. Com um aumento 
da utilização dos meios eletrónicos para traba-
lhar, os incidentes aumentaram e espera-se que 
o número não volte a diminuir.
O Centro Nacional de Cibersegurança registou 
1.347 incidentes em 2020, um crescimento de 
79%, que acentua “o ritmo de subida que já se 
verificava nos anos anteriores, mas se se con-
tarem aqueles que aproveitam vulnerabilidades 
que permitem um atacante fazer ações que não 

CIBERATAQUES EM PORTUGAL CRESCEM QUASE 80%
Segundo os dados do Centro Nacional de Cibersegurança, os ciberataques 
aumentaram 79% em Portugal durante o ano de 2020

O HP Amplify, Programa de Parceiros da HP, foi 
otimizado para impulsionar o crescimento a longo prazo 
e a formação digital do Canal de retalho

PROGRAMA DE PARCEIROS DA HP 
É EXPANDIDO AOS RETALHISTAS

A HP anunciou a extensão do HP Amplify para o seu vasto 
ecossistema de mais de 1.350 retalhistas online, omnicanal 
e com lojas físicas. Apresentado no outono de 2020 aos 
Parceiros comerciais, este novo Programa de Parceiros, 
suportado numa estrutura única e integrada, disponibiliza 

os conhecimentos, capacidades e ferramentas de colaboração necessárias 
para impulsionar a transformação e o crescimento digital à medida que 
os comportamentos de compra dos consumidores continuam a evoluir. 
A HP começará a fazer a transição dos Parceiros retalhistas para o  
Programa HP Amplify a partir de agosto de 2021 e vai dar continuidade 
a esta transição durante o ano.
Construído sobre uma estrutura simplificada e global, disponibiliza duas 
opções diferentes de participação para os Parceiros (Synergy e Power) 

com requisitos e compensação distintos. O HP Amplify foi concebido 
desde o início para transformar a informação e a análise de dados em 
novas abordagens que estimulem estratégias, orientem a inovação e 
recompensem os Parceiros pelo seu desempenho, colaboração e capaci-
dades. Simultaneamente, o HP Amplify visa acelerar a transformação di-
gital com novas perspetivas, construindo uma cultura baseada em dados 
e aumentando o conhecimento comum com ferramentas de colaboração.
Tendências como o trabalho híbrido, a emergência do prosumer e o cres-
cimento contínuo do comércio eletrónico estão a tornar as Parcerias de 
colaboração no setor do retalho mais essenciais do que nunca. Com a 
introdução do HP Amplify, a HP está a capacitar os retalhistas para 
tirarem partido destas mudanças, dotando os Parceiros das ferramentas 
necessárias para proporcionarem experiências superiores aos clientes e 
impulsionarem o seu crescimento futuro.
O HP Amplify oferece uma plataforma comum concebida para permitir 
estratégias comuns de crescimento no mercado centradas em três pilares 
fundamentais: desempenho, capacidades e colaboração.  

lhe seriam permitidas, o valor atinge os 1.418”, 
um crescimento de 88%.
O CNCS identificou 626 incidentes em setores 
e áreas governativas não especificados, en-
quanto infraestruturas digitais foram o terceiro 
mais atacado, os fornecedores de serviços de  
Internet o quarto e ensino superior o quinto 
setor com mais incidentes registados. A maioria 
dos incidentes – 663 – foram tentativas de 
phishing ou de smishing.
O Centro Nacional de Cibersegurança espera 
que as ciberameaças continuem, fruto da pan-
demia e dos seus efeitos, aproveitando as “vul-
nerabilidades provocadas pelo trabalho remoto 
e pela importância acrescida da esfera digital e 
de setores como a banca e a saúde” em regime 
de acesso remoto.
Por fim, o CNCS espera, ainda, que ocorram 
“ataques oportunistas ao trabalho remoto, às 

cadeias de fornecimento, aos setores da banca 
e saúde e às tecnologias emergentes”. O Centro 
Nacional de Cibersegurança estima, também, 
que os “cibercriminosos e agentes estatais ten-
derão a manter níveis elevados de atividade em 
2021 no ciberespaço de interesse nacional”.  
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Plano de Recuperação e Resiliência: 
impacto na transformação digital

Para além da inerente crise de saúde 
pública, a pandemia de COVID-19 
levou a uma retração da atividade 
económica com consequências 
avultadas à escala mundial. Neste 

contexto, o Conselho Europeu criou um ins-
trumento estratégico de mitigação do impacto 
económico e social da crise, intitulado Next 
Generation EU, no qual está assente o Plano 
de Recuperação e Resiliência (PPR) português, 
que permitirá a Portugal aceder a cerca de 50 
mil milhões de euros em subvenções entre 2021 
e 2029.
O PRR português, aprovado pelo Conselho 
de Ministros a 27 de maio, é um programa 
de aplicação nacional, com um período de 
execução até 2026, e vai implementar um 
conjunto de reformas e de investimentos com 
vista a permitir ao país retomar o crescimento 
económico sustentado num contexto pós-pan-
démico. 

O PRR beneficia de um envelope f inanceiro 
total de 16.643 milhões de euros, composto 
por 13.944 milhões em subvenções e por 
2.699 milhões em empréstimos, com o inves-
timento centrado em três grandes áreas te-
máticas: resiliência (que corresponde a 61%, 
transição climática (21%) e transição digital 
(18%). 

TRANSIÇÃO DIGITAL
A dimensão Transição Digital destina-se à 
capacitação do desenvolvimento de uma eco-
nomia mais assente no digital, cuja impor-
tância foi evidenciada pela pandemia. Esta 
dimensão enquadra-se nas orientações da 
Comissão na Comunicação sobre a Cons-
trução do Futuro Digital da Europa, com 
o Pacto Ecológico Europeu, e divide-se em 
cinco componentes: Empresas 4.0, Qualidade 
e Sustentabilidade das Finanças Públicas, 
Justiça Económica e Ambiente de Negócios, 

Administração Pública – Capacitação, Digi-
talização e Interoperabilidade e Cibersegu-
rança, e Escola Digital.
Apesar de todas as componentes trazerem con-
sigo oportunidades para o Canal, devido ao 
foco na digitalização, este artigo vai se concen-
trar em delinear a componente Empresas 4.0, 
com vista a salientar os projetos de fomentação 
da transição digital do tecido empresarial por-
tuguês que, por sua vez, deverão ter um im-
pacto significativo no investimento tecnológico 
das empresas.

EMPRESAS 4.0
A componente 16, intitulada Empresas 4.0, 
destina-se ao reforço da transição digital do 
tecido empresarial português através do acesso 
ao conhecimento e meios tecnológicos neces-
sários para reforçar as competências digitais 
dos trabalhadores, modernizar os modelos de 
negócio, criar novos canais digitais de comer-
cialização, incorporar tecnologias disruptivas 
na proposta de valor das empresas e estimular 
o empreendedorismo digital.
Esta componente assenta sobre a reforma inti-
tulada Plano de Ação para a Transição Digital, 
o que contempla três vetores de investimento, 
totalizando 650 milhões de euros.

CAPACITAÇÃO DIGITAL DAS EMPRESAS 
O investimento na Capacitação Digital das Em-
presas (cem milhões de euros) prevê a criação 
de dois programas de formação interligados, 
que visam colmatar lacunas nas competências 
digitais dos trabalhadores e das empresas. A 
Academia Portugal Digital é uma plataforma 
e programa de desenvolvimento de competên-
cias digitais em larga escala direcionada aos 
trabalhadores, enquanto o programa Emprego 
+ Digital 2025 visa responder aos desafios e 
oportunidades de diversos setores empresariais 
mais fortemente impactados pelos processos 
de transformação digital e pela pandemia da 
COVID-19, constituindo uma vertente de es-
pecialização do programa Academia Portugal 
Digital.

O novo Plano de Recuperação e Resiliência contempla um investimento de 
quase 2.510 milhões de euros em subvenções destinadas à fomentação da 
transformação digital do tecido empresarial português, com foco na criação 
de competências, empreendedorismo digital e transformação dos modelos de 
negócio
por Margarida Bento
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TRANSIÇÃO DIGITAL DAS EMPRESAS
O investimento na Transição Digital das Em-
presas (450 milhões) foca-se na digitalização 
e transformação dos modelos de negócio das 
PME portuguesas através da aceleração e au-
tomação de tomadas de decisão e de execução, 
do redesenho de cadeias de valor e de forne-
cimento, e da utilização de espaços de dados 
transsectoriais, suportada em infraestruturas 
europeias de cloud e edge computing.
Nesta vertente de investimento estão englo-
bados quatro Programas: Rede Nacional de 
Test Beds, que visa criar as condições neces-
sárias às empresas para o desenvolvimento e 
teste de novos produtos e serviço; Comércio 
Digital, programa para a digitalização das 
PME com vista a ativar os seus canais de co-
mércio digitais, incorporar tecnologia nos mo-
delos de negócio, e desmaterializar os processos 
com clientes, fornecedores e logística; Apoio 
a Modelos de Negócio para a Transição Di-

gital (Coaching 4.0), que visa fomentar a inte-
gração de tecnologias nas empresas e apoiar o 
desenvolvimento de processos e competências 
organizacionais; e Empreendedorismo, focado 
no desenvolvimento do ecossistema empreen-
dedor através de apoios diretos a startups, da 
consolidação da estrutura existente de apoio 
ao empreendedorismo (Startup Portugal) e do 
apoio ao desenvolvimento de incubadoras e 
aceleradoras.

CATALISAÇÃO DA TRANSIÇÃO DIGITAL 
DAS EMPRESAS
O investimento na Catalisação da Transição 
Digital das Empresas (cem milhões de euros) 
será feito através de projetos públicos de ca-
talisação tecnológica com vista a reduzir a 
utilização de papel através da desmateria-
lização da faturação, criar um ambiente de 
negócios digital mais seguro e confiável, e 
estimular o desenvolvimento de estruturas 

de transferência de conhecimento para esti-
mular o desenvolvimento de produtos e ser-
viços digitais.
Este vetor de investimento encontra-se estru-
turado em três Programas: Digital Innovation 
Hubs, que tem em vista a centralização de um 
conjunto de serviços de apoio à transição digital 
das empresas, com foco na IA, high-performance 
computing e cibersegurança; Desmaterialização 
da Faturação, que visa automatizar o processo 
de aposição de assinatura eletrónica quali-
ficada para a emissão de faturas através do 
Serviço de Assinatura de Faturas Eletrónicas 
da AMA, bem como massificar a utilização o 
envio de faturas em formato digital faturação 
eletrónica nas transações B2B e B2C; e Selos de 
Certificações de Cibersegurança, Privacidade, 
Usabilidade e Sustentabilidade, que concerne o 
investimento em quatro novas plataformas de 
certificação em cibersegurança, privacidade, 
usabilidade e sustentabilidade. 
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Três anos depois, cumprimento do RGPD 
reflete maturidade das organizações
Já passaram três anos desde que o RGPD entrou em vigor e a data pode ter sido 
interpretada como um “ponto de chegada” e “não como um verdadeiro ponto de 
partida” para implementar processos e procedimentos 
por Rui Damião

RESUMO
• O Regulamento Geral de Proteção de Dados entrou em vigor a 
25 de maio de 2018;
• Três anos depois, as organizações mais maduras são as que estão 
mais em conformidade com o RGPD;
• Algumas organizações viram o RGPD como um ponto de chegada 
e não um ponto de partida.

25 de maio de 2018. Esta é 
a data que mudou para 
sempre a salvaguarda da 
privacidade dos dados por 
parte das organizações. 

Desde então – e, na verdade, já antes – muito 
se escreveu sobre o tema.
Algumas multas foram sendo colocadas contra 
organizações que, num determinado momento, 
não cumpriram o Regulamento Geral de Pro-
teção de Dados, ou RGPD. Portugal também 
aplicou multas.

CUMPRIR O RGPD
Daniel Reis, Sócio e Coorde-
nador do setor de Tecnologia na 
DLA Piper em Lisboa, indica 
que “o nível de cumprimento 
da lei varia muito”, até porque 
ref lete “o nível de maturidade 
das organizações em relação 
ao tema da privacidade”. Para 
além da maturidade, Daniel 
Reis explica que “o facto de 
Portugal ter uma entidade re-
guladora muito passiva”, que se 
deve “em grande medida à falta 
de recursos humanos, técnicos 
e financeiros”, afeta de forma 
negativa “o cumprimento pelas 
organizações dos requisitos legais”. No entanto, 
ressalva, nos setores regulados e nas grandes 
empresas “o nível de cumprimento é elevado”.
Baseando-se na sua experiência, Martim 
Bouza Serrano, Sócio e Coordenador da área 
de TMT da CCA, refere que, “independen-
temente do grau de maturidade das empresas 
face às exigências em privacidade bem como do 
investimento colocado nesta matéria, será pra-
ticamente impossível” cumprir o RGPD, “aten-
dendo à extensão das obrigações, complexidade 

das atividades e necessidade 
de constante monitorização e 
atualização, que muitas ou até 
algumas empresas (não apenas 
portuguesa) consiga atingir o 
cumprimento integral” da lei.

APENAS O MÍNIMO?
Apesar de indicar que a pro-
teção e a segurança da infor-
mação são áreas em que existe 
bastante investimento por parte 
das organizações, Martim 

Bouza Serrano 
explica que “as 
obrigações em 
matéria de proteção da privaci-
dade e defesa dos direitos, liber-
dades e garantias dos titulares 
dos dados” é “mais exigente” e 
que “carece de implementação 
de procedimentos”.
Ao mesmo tempo, diz o Sócio 
e Coordenador da área de 
TMT da CCA, “existem ainda 
algumas lacunas na interiori-
zação e adoção mais profunda 
das obrigações em matéria de 
privacidade”, até porque a “pri-
vacidade não é um tema priori-

tário para a maioria das empresas e o cumpri-
mento do RGPD é abordado como mais uma 
formalidade”. “O dia 25 de maio de 2018, data 
em que o RGPD passou a vigorar, foi interio-
rizado pela grande maioria das organizações 
como um ponto de chegada e não como um 
verdadeiro ponto de partida”, acrescenta.
Daniel Reis, por sua vez, afirma que “o pro-
blema está sobretudo relacionado com o com-
prometimento necessário para cumprir com as 
exigências do RGPD. É necessário criar - e 

manter - dentro das organizações um sistema 
completo de compliance. Isto dá trabalho e im-
plica custos, custos esses que podem ser signi-
ficativos”.

LEGISLAÇÃO DIFERENTE 
DA REALIDADE
Em março, o eurodeputado 
alemão Alex Voss af irmou, 
numa entrevista ao Financial 
Times, que o RGPD já estava 
desatualizado e que deveriam 
ser consideradas alterações 
na lei de forma a considerar a 
tendência de novas realidades, 
como o teletrabalho.
Daniel Reis relembra que “a 
legislação em geral, e especial-
mente na área da tecnologia, 
não consegue acompanhar a 
realidade”. Neste sentido, “é a 
própria legislação e a sua apli-

cação concreta (pelos tribunais), que tem de 
conseguir adaptar-se à realidade em perma-
nente mutação”.
Martim Bouza Serrano explica que “o cons-
tante avanço dos sistemas e o natural desen-
volvimento da tecnologia dificultam a imple-
mentação de regras uniformes que se mante-
nham atualizadas e consigam acompanhar a 
constante evolução. Uma tecnologia que tivesse 
de esperar pela aprovação de regras e normas 
legais que a enquadrassem seria sempre obso-
leta, mas uma lei que seja muito próxima dos 
desenvolvimentos tecnológicos, nunca terá a 
objetividade e distanciamento que se procura 
incutir ao estabelecer regras”. 

Daniel Reis, Sócio e Coordenador do 
setor de Tecnologia na DLA Piper 

Martim Bouza Serrano, Sócio e 
Coordenador da área de TMT da 

CCA 

https://www.linkedin.com/in/martimbouzaserrano/
https://www.linkedin.com/in/daniel-reis-0b44218/
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“Colocamos ao dispor dos Parceiros as 
equipas de pré e pós-venda para que se 
sintam capacitados na abordagem aos 
seus clientes”
Ricardo Pinto, Responsável pela 
Unidade de Negócio de Enterprise 
Security na V-Valley Advanced 
Solutions Portugal, explica a estratégia 
da V-Valley no mercado nacional e 
como é que a empresa está a ajudar os 
seus Parceiros a abordar o mercado
por Rui Damião

Depois da aquisição do grupo 
GTI pela Esprinet em  
Portugal, o grupo tem re-
forçado a presença e a estra-
tégia no mercado português. 

Ricardo Pinto, Responsável pela Unidade de 
Negócio de Enterprise Security na V-Valley 

Advanced Solutions Portugal, empresa que faz 
parte do grupo Esprinet, explica que o grupo 
fechou o ano de 2020 com uma faturação su-
perior a 4,5 mil milhões de euros nas diferentes 
geografias onde atua.
Sobre o mercado português, Ricardo Pinto 
explica que a empresa está “numa fase de afir-
mação no país”, “com crescimentos anuais bas-
tante fortes, tem vindo a reforçar o portefólio 
local com alianças novas e com fabricantes de 
primeira linha. No ano 2020 tivemos um cres-
cimento a rondar os 80%, fruto da excelente 
execução, aliada à estratégia do grupo de forte 
investimento no nosso país”, refere.

PARCERIA COM A CHECK POINT
Para a V-Valley, a Check Point “é um fabri-
cante chave na nossa estratégia de crescimento 
em Portugal”. Ricardo Pinto explica que a 
empresa vê “um potencial enorme neste fabri-
cante”, principalmente “pela oferta completa 
que atualmente disponibiliza, muito mais ajus-
tada à realidade do nosso mercado”.
A estratégia da V-Valley com a Check Point 
assenta em cinco pilares: “desenvolvimento do 
Canal SMB; foco nas soluções de proteção de 
endpoint; Upsell, com aumento do footprint dentro 
dos atuais clientes Check Point; cross sell, com a 
promoção das soluções Check Point junto dos 
atuais Parceiros Microsoft, complementando as 
soluções do fabricante ao nível da proteção de 
endpoint, SASE e cloud; e, formação e awareness 
com ações constantes de atualização e capaci-
tação do Canal de Parceiros”.

ABORDAGEM AO MERCADO
Tendo em conta que o tecido empresarial  
português é maioritariamente composto por 
PME, a V-Valley procura capacitar e acom-
panhar os Parceiros – também eles, muitas 
vezes, PME – na abordagem aos seus clientes. 
“Colocámos também ao dispor dos nossos  

Ricardo Pinto, Responsável pela Unidade de Negócio de 
Enterprise Security na V-Valley

RESUMO
• Grupo Esprinet faturou 4,5 mil milhões de euros nos vários 
mercados onde atua durante 2020;
• Em Portugal, a empresa teve um crescimento a rondar os 80%;
• A aquisição da GTI por parte da Esprinet é o resultado da 
estratégia de crescimento do grupo.

Parceiros as nossas equipas de pré e pós-venda 
para que os Parceiros se sintam capacitados e 
respaldados na abordagem que fazem aos seus 
clientes. No fundo, e quando necessário, ten-
tamos oferecer as soluções chave-na-mão, com 
o aconselhamento e recomendação da melhor 
solução em função do caso de uso apresentado 
para cada cliente”, explica.
Ricardo Pinto partilha que tem assistido a  
Parceiros que tradicionalmente se dedicavam 
ao negócio nas médias e grandes empresas a 
começaram a procurar chegar aos clientes de 
menor dimensão “para garantir o seu cresci-
mento em franjas de mercado onde antes não 
era habitual vê-los”.
“Acredito que se estejam a conjugar vários fa-
tores que levam a esta tendência do mercado. 
Se por um lado temos os Parceiros grandes a 
investir mais no mercado SMB, vemos também 
os fabricantes a ajustarem a sua oferta que antes 
era maioritariamente enterprise, a um mercado 
de menor dimensão”, explica o responsável.
Atualmente, o portefólio da V-Valley tem 
“perto de 60 fabricantes distintos” que se di-
videm pelas áreas de software, as-a-Service e 
enterprise security. Salientando que o posicio-
namento de cada oferta “é estudado de forma 
a dar opções a cada tipo de cliente e Parceiro” 
sem promover “a concorrência interna”, o res-
ponsável indica que a empresa tenta ter na sua 
oferta “não só os fabricantes tradicionais e mais 
óbvios”, mas também “soluções disruptivas e 
que permitam aos Parceiros chegar aos seus 
clientes com alguma novidade”. 

https://www.linkedin.com/in/ricardofernandespinto/
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Get rid of the piece-part approach
to infrastructure 

Make it easy with Fujitsu Integrated System PRIMEFLEX

Traditional infrastructures: 25% almost 25% of staff time 
spent on predeployment

Broad range of pre-defined, pre-integrated and pre-tested systems covering key usage 
scenarios: virtualization and cloud deployments, SAP landscapes and analytics initiatives.

Source: The Impact of Automation on IT Operations, Freeform Dynamics, July 2017

Virtualization and Cloud
 PRIMEFLEX for VMware vSphere
 PRIMEFLEX for VMware vSAN
 PRIMEFLEX for VMware 
Cloud Foundation
 PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI
 PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack
 Nutanix Enterprise Cloud on PRIMERGY

SAP
 PRIMEFLEX for SAP HANA
 PRIMEFLEX for SAP Landscapes

Analytics
 PRIMEFLEX for HPC
 Zinrai Deep Learning System

General Purpose Purpose built

Reap the benefits of pre-integration
What customers want when implementing data center infrastructure:

Intel® Xeon®
Platinum processor

Minimize risk Minimize cost Faster, more
efficient delivery

Work around skill / 
experience gaps

Reduce cost
CAPEX & OPEX savings

Simplify path to hybrid IT
easily integrate with major public 

cloud services

Enjoy one-stop support
24/7 infrastructure support

Leverage flexible service options
mix and match for all lifecycle 

phases

Best Performers are

more likely to have a strong 
preference for pre-integration2.6x

“Fujitsu PRIMEFLEX for SAP 
HANA arrived pre-config-
ured based on our specifi-
cations so it was literally 
plug-and-play to install. 
That allowed us to quickly 
begin on-boarding the 
different parts of the busi-
ness one by one.” 

Reda Loudiyi
CIO Diana Holding-Group

“It quickly became clear that 
Fujitsu could provide all the 
technology we need and 
scale easily to a hybrid 
cloud solution. Moreover, in 
terms of cost, Fujitsu deli-
vered the best bang for our 
buck.”

Per Brantsing Karlsson
IT-Manager, Akademiska Hus

“We were looking for a 
single virtualized solution 
with common, simple ma-
nagement. Fujitsu was one 
of the best industry players 
that could offer this in a 
complete, customized and 
hyper-converged solution.”

Dr. Santhosh Kumar G
Head, Department of Computer Sciences
Cochin University of Science and 
Technology

“Having our own Fujitsu 
PRIMEFLEX for HPC infra-
structure means we don´t 
need to rely on the cloud so 
there are no subscriptions 
and no waiting. We can 
publish more academic 
papers quickly and attract 
more grants.”

Sudeep Narayan Banerjee
Systems Analyst/Scientist B
Indian Institute of Technology  Gandhinagar
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10 reasons to invest in Fujitsu PRIMEFLEX

Get rid of the piece-part approach
to infrastructure 

Make it easy with Fujitsu Integrated System PRIMEFLEX

Where do organizations 
see the hurdles?

Doing all this yourself could mean you’re heading for a fall!

Traditional infrastructures: 25% almost 25% of staff time 
spent on predeployment

Broad range of pre-defined, pre-integrated and pre-tested systems covering 
key usage scenarios: virtualization, cloud and SAP deployments.

Source: User survey on Hybrid IT, FreeForm Dynamics, March 2020

Virtualization and Cloud
■ PRIMEFLEX for VMware vSphere
■ PRIMEFLEX for VMware vSAN
■ PRIMEFLEX for VMware Cloud Foundation
■ PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI
■ PRIMEFLEX for Microsoft Space Direct
■ PRIMEFLEX for Nutanix Enterprise Cloud

SAP
■ PRIMEFLEX for SAP HANA
■ PRIMEFLEX for SAP Landscapes

Propósito Geral Finalidade

Reap the benefits of pre-integration
TOP BENEFITS of integrated systems seen by users over the DIY approach:

Areas, where users see significant cost, efficiency and 
risk benefits from the use of Integrated Systems:

How customers want to build out their Hybrid IT infrastructure:

Integrated Systems are seen as an ideal foundation for Hybrid IT use cases

Estimated cost savings or efficiency improvements from acquiring 
pre-integrated systems vs the DIY approach:

Intel® Xeon®
Platinum processor

More than 
75% saving

50-75% 25-50% Less than 25% No saving Unsure

Reduce cost
CAPEX & OPEX savings

Simplify path to hybrid IT
easily integrate with major public 

cloud services

Enjoy one-stop support
24/7 infrastructure support

Leverage flexible service options
mix and match for all lifecycle 

phases

“Fujitsu PRIMEFLEX for SAP 
HANA arrived pre-config-
ured based on our specifi-
cations so it was literally 
plug-and-play to install. 
That allowed us to quickly 
begin on-boarding the 
different parts of the busi-
ness one by one.” 

Reda Loudiyi
CIO Diana Holding-Group

“It quickly became clear that 
Fujitsu could provide all the 
technology we need and 
scale easily to a hybrid 
cloud solution. Moreover, in 
terms of cost, Fujitsu deli-
vered the best bang for our 
buck.”

Per Brantsing Karlsson
IT-Manager, Akademiska Hus

“We were looking for a 
single virtualized solution 
with common, simple ma-
nagement. Fujitsu was one 
of the best industry players 
that could offer this in a 
complete, customized and 
hyper-converged solution.”

Dr. Santhosh Kumar G
Head, Department of Computer Sciences
Cochin University of Science and 
Technology

“Overall, we’re extremely 
satisfied with the per-
formance, high availability, 
manageability and scalability 
of our new hyper-converged 
infrastructure, thanks to the 
FUJITSU Integrated System 
PRIMEFLEX for VMware vSAN.”

Karsten Ehrlich
Division Leader IT
Harro Höfliger Verpackungsmaschinen 
GmbH
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Programa Sage Digital Partners visa 
“potenciar a transformação digital dos 
nossos Parceiros”
A Sage anunciou o Programa Digital Partners, uma iniciativa que visa apoiar a 
estratégia de Marketing e o processo de digitalização dos seus Parceiros em 
Portugal
por Rui Damião

A Sage anunciou, este mês, o 
Sage Digital Partners, um novo 
programa dentro do seu Pro-
grama de Canal que “visa po-
tenciar a transformação digital 

dos nossos Parceiros”, explica Isália Barata,  
Marketing Director da Sage Portugal.
Este programa nasce de “uma necessidade”, 
uma vez que “havia alguns entraves a que o 
processo ocorresse, nomeadamente a falta de 
recursos de marketing, bem como de know-
-how”.
Numa primeira fase, a Sage disponibilizou aos 
seus Parceiros a criação de um website a um 
preço acessível e com tempo de implementação 
muito curto. Este site pode ser totalmente ge-
rido pela Sage, pode ser construído à imagem 
do Parceiro ou contar com uma loja online.
“É muito importante que os Parceiros invistam 
na sua presença online, é a sua montra. Já tí-
nhamos feito uma experiência há alguns anos, 
mas que não resultou tão bem, pois agora 
percebemos que só a entrega do website não 
chega, é necessário haver uma atualização e 
criação de conteúdos constante e na altura os  
Parceiros não o conseguiram fazer”, explica Isália  
Barata.
A Marketing Director refere que “o projeto é 
inovador por isso mesmo: somos nós que fa-
zemos a atualização de conteúdos e campa-
nhas de forma automática. A segunda fase 
consiste precisamente no apoio ao desenvolvi-
mento de uma estratégia de presença online, 
nomeadamente nas diferentes redes sociais, 
através da criação de um plano de conteúdos 
adaptado à sua oferta e relevante para os seus 
objetivos e amplificação dos mesmos, com a 

RESUMO
• Sage Digital Partners tem como objetivo potenciar a transfor-
mação digital dos Parceiros;
• Este programa está enquadrado dentro do Programa de Canal 
da Sage;
• Um dos impactos esperados é o crescimento dos negócios dos 
Parceiros Sage.

implementação de eficazes campanhas digitais 
que potenciem o tráfego para o seu website e 
aumentem a visibilidade dos seus produtos e 
serviços. Sabemos que não basta ter um bom 
website ou loja online; sem uma estratégia para 
atrair tráfego e potenciais clientes, dificilmente 
somos bem-sucedidos”.

CRESCIMENTO DO NEGÓCIO
Um dos objetivos deste programa da Sage passa 
pelo crescimento dos negócios dos Parceiros. 
“O digital é uma realidade e desde há quatro 
anos que na Sage temos vindo a investir uma 
grande fatia do nosso budget de marketing no 
digital, e temos tido também o retorno desse 
investimento”, explica a Marketing Director da 
Sage Portugal.
Isália Barata acrescenta que “o que nos faz sen-
tido é passar esse conhecimento e experiência 
para o Canal de Parceiros, que são a nossa ex-

tensão. O facto de eles contarem connosco para 
a implementação deste Programa, trar-lhes-á 
maior eficiência e foco no que realmente sabem 
fazer, que é gerir o seu negócio. Por outro lado, 
gera também uma importante consistência na 
utilização da marca Sage, com as campanhas 
alinhadas com as nossas, bem como o tom de 
voz e os conteúdos que nós próprios criamos”.
No programa Sage Digital Partners, a empresa 
conta com Parcerias com a Weasy e com a Live 
Content que, diz Isália Barata, são “determi-
nantes para o sucesso deste projeto”. A Weasy 
é uma empresa especializada em e-commerce e 
na criação de websites, que conhece a realidade 
“e as dores” dos Parceiros.
Por outro lado, “a Live Content é uma agência 
de publicidade especializada em marketing  
digital e é a nossa agência nessa área há já al-
guns anos, sendo responsáveis pela gestão das 
nossas redes sociais e pela produção de con-
teúdos para o nosso blog”.

EXTENSÍVEL A TODO O CANAL
Isália Barata partilha que, numa primeira fase, 
o programa arrancou com 75 Parceiros “com 
quem trabalhamos de forma mais próxima, que 
são na sua maioria exclusivos Sage e que ma-
nifestaram interesse, por iniciativa própria, em 
evoluir nesta transformação”.
No entanto, refere, o programa será “exten-
sível ao restante Canal de Parceiros a partir 
de outubro, uma vez que acreditamos que o 
digital será cada vez mais o caminho e que as 
sinergias que conseguimos proporcionar aos 
nossos Parceiros são uma mais-valia para o seu 
negócio”. 

Isália Barata, Marketing Director da Sage Portugal

https://www.linkedin.com/in/is%C3%A1lia-barata-257aaa6/
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“TEMOS DE ESTAR AO LADO DOS 
CLIENTES, ENTENDER AS SUAS 
NECESSIDADES E DESAFIOS”

JORGE QUEIROZ MACHADO, CEO DA CPCEcho

Este mês, o IT Channel dá a palavra a Jorge Queiroz  
Machado, CEO da CPCEcho, empresa que absorveu as 
áreas de negócio tradicionais da SVDI, nomeadamente 
comunicações unificadas, segurança e networking.

Como é que vê o atual mercado de tecnologias de informação 
e como é que difere do mercado que conheceu anteriormente 
noutros projetos?
Acho que a componente digital hoje não é algo acessório às empresas; 
é parte fundamental das estratégias de gestão de qualquer organização. 

O que é que é diferente do passado: qualquer cliente sabe muito bem o 
que quer. Os clientes dominam a tecnologia e as soluções tecnológicas, às 
vezes melhores do que nós mesmos; estamos sempre a aprender com os 
nossos clientes. Longe vão os tempos em que éramos nós que ensinávamos 
muito aos clientes. As empresas de alguma dimensão têm CIO, diretores 
de informática no seu verdadeiro termo e descrição, que conhecem bem 
e sabem o impacto que isso tem na gestão da empresa. O que é diferente 
hoje é que nós não podemos ser meros revendedores ou despachar so-
luções que achamos que são boas; temos de estar ao lado dos clientes, 
entender as suas necessidades e os desafios.
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necessidades do mercado e dos nossos clientes.
Nós temos cinco pilares. Temos hybrid IT, que 
se explica a si próprio; temos modern workplace; 
temos digital security – e aqui, e é de propósito, 
não é cybersecurity; tem cybersecurity, mas a parte 
de segurança é muito abrangente e deve ser 
vista dessa forma –; temos os Echo Services, 
desde os professional services aos serviços geridos 
que depois suportam toda a parte da solução; 
e, depois, temos a parte de enterprise apps, mais 
de Parceiros nossos, mas que colam muito bem 
com o resto da solução.

Um dos mercados onde atuam são as 
comunicações unificadas. O que é que o 
mercado português mais procura?
As comunicações unificadas são uma área 
dentro de modern workplace e tem mesmo muito 
a ver com a parte do workplace. Hoje vivemos 
um desafio enorme, que é o trabalho remoto, 
as pessoas estarem deslocalizadas, poderem tra-
balhar em qualquer lugar, a qualquer altura, 
e, aqui, as comunicações unificadas desempe-
nham um papel fundamental. Deixam de ser a 
comunicação unificada só dentro do escritório 
e temos um ambiente que se estende muito além 
dos escritórios; vai a casa dos colaboradores e 
implica desafios de gestão de comunicações e 

de segurança, que é fundamental para asse-
gurar esta f luidez e a extensão deste perímetro.

Neste momento, o mercado português 
ainda procura soluções de trabalho hí-
brido ou agora procura melhorar a im-
plementação dessas soluções?
Apesar de as pessoas voltarem ao escritório, 
nada será como antes. Vai ser muito mais fácil 
contratar. Vamos ter pessoas a trabalhar, se 
calhar, da Covilhã – já não digo até fora do 
país. As pessoas vão ter uma maior liberdade 
de movimentação, até para ter um melhor  
work-life balance e uma adaptação do seu estilo 
de trabalho que eu acho que terá um efeito na 
produtividade.
Para isto, obviamente, são precisas coisas sim-
ples como as pessoas deixarem de ter desktops e 
terem notebooks – que já é uma realidade –, mas 
é sobretudo as ferramentas de colaboração e 
torná-las imersivas e, diria, quase como parte 
do que a pessoa faz no dia a dia. Hoje fazem-se 
coisas fantásticas, mas qualquer um de nós tem 
experiência de, muitas vezes, ter dificuldade 
em conectar ou utilizar uma determinada fun-
cionalidade até porque a evolução é constante 
e dinâmica. 

Os decisores portugueses estão prepa-
rados para a realidade em que os co-
laboradores não estão tão presentes 
no escritório e, se calhar, vivem a cen-
tenas de quilómetros do escritório da 
empresa?
Depende muito da indústria. Na parte fabril 
será muito difícil uma vez que as pessoas têm 
de estar no local.
Acho que não é uma questão de estarem prepa-
rados ou não; é uma questão de inevitabilidade 
e de terem de estar preparados. Obviamente, 
cada empresa vai gerir de maneira diferente. 
Isto não é só as ferramentas, é mais as empresas 
estarem organizadas, estruturadas e terem pro-
cessos e metodologias que permitam as pessoas 
colaborar, mesmo sem as ferramentas.
Para empresas que vivem numa base mais in-
formal – e acontece muito em Portugal – é muito 
difícil ter uma interação remota e uma produti-
vidade remota. Já para empresas que têm pro-
cessos, sistemas de qualidade em que os colabo-

Algo que definimos na CPCEcho é que não 
podemos perder a disponibilidade para estar 
juntos dos clientes, independentemente dos rá-
cios de rentabilidade; acreditamos que é uma 
consequência e não uma prioridade. Acho que 
estamos num momento que, obviamente, tem os 
seus riscos e o mercado acho que ainda vai ter 
algum ref lexo negativo nos próximos tempos, 
mas estamos num bom momento para poder 
ajudar as empresas a superar os seus desafios.

2021 marca o ano de nascimento da  
CPCEcho. Quais são as principais áreas 
de negócio onde atuam?
Tentamos responder a todas as necessidades de 
IT do mercado, dos nossos clientes. Nós que-
remos evitar a armadilha – e é uma armadilha 
bem portuguesa – de querer fazer tudo; somos 
bons em muitas coisas, em várias áreas, e temos 
competência onde realmente somos diferencia-
dores e queremos desenvolvê-las e ampliá-las. 
Queremos ter Parceiros para as competências 
onde existem Parceiros que fazem as coisas me-
lhores do que nós. É um modelo que, às vezes, 
em Portugal não funciona bem porque as pes-
soas não gostam tanto de cooperar, mas, na 
experiência que tenho tido, é isso que assegura 
as melhores soluções e a melhor experiência às 

tem a palavra
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radores sabem quais são os workflows dentro da 
empresa, é muito mais fácil ter reuniões, é fácil 
estar fora da empresa, é fácil qualquer pessoa 
presente ou remota perceber como é que a em-
presa funciona. Acho que tem muito a ver com 
a parte da organização da estrutura da empresa; 
depois, obviamente, é fundamental ter as ferra-
mentas, as comunicações e, muito importante, e 
acho que por vezes não é prioritário, a segurança 
porque o perímetro não é o perímetro da em-
presa; o perímetro agora é o mundo e os riscos 
das vulnerabilidades são brutais.

Porque é que em Portugal os Parceiros 
trabalham tão pouco uns com os outros, 
porque é que não cooperam entre si?
Vou começar por dizer – e obviamente que 
digo isto, mas já o fiz no passado e não garanto 
que não faça no futuro – que está um bocado 
embebido na forma cultural que nós temos. 
Acho que se perde imenso com isto. Acho que 
a empresa portuguesa quer ter tudo e dominar 
tudo e às vezes o ter tudo é ter até soluções, mas 
também desenvolver coisas internamente, como 
ferramentas. Muitas empresas agora têm fer-
ramentas próprias de software, porque acham 
que se puserem uma coisa que é parecida com 
outra empresa, vão perder.

Há uma relação com a concorrência muito sau-
dável; não é com toda e não é entre todos, mas 
geralmente são os mesmos. É muito saudável 
e as pessoas, sempre que falam umas com as 
outras, independentemente de estarmos num 
mercado extremamente reduzido, conseguem 
sempre espaço para colaborar e se respeitarem  
umas às outras. Estamos a contactar empresas 
concorrentes, que também serão nossas concor-
rentes em algumas áreas, mas, junto do cliente, 
o valor acrescentado e as sinergias serão bru-
tais. Isso vale muito mais do que ficarmos um 
bocado mais presos numa oportunidade ou 

outra e permite-nos focar, ser mais eficientes, e 
isso traduz-se em qualidade e, mais tarde, em 
rentabilidade para o nosso lado.
Há muita coisa que se consegue rapidamente ter 
a partir de uma relação de Parceria e ajustar-se. 
Acho que toda a gente ganha; primeiro o cliente 
porque tem a melhor solução, e ganhamos nós 
porque temos foco – focamo-nos no que somos 
bons. Depois, mais tarde, tem impacto na qua-
lidade, tem impacto nas pessoas e tem impacto 
na rentabilidade. Tem de haver confiança entre 
as pessoas e acho que é possível.

O que espera para o resto do ano de 
2021 e para o próximo ano de 2022?
A nível da CPCEcho, obviamente este ano é 
um ano de investimento. Estivemos focados 
em aumentar a equipa, em rever metodolo-
gias e processos para garantir o crescimento 
da empresa e a qualidade do que fazemos. 
Revisitámos todo o portfólio e isso implica, 
também, capacitar as nossas pessoas em termos 
de competências e certificação. Nós estamos 
quase em modo de startup, por isso diria que 
uma ambição para este ano é crescer de 30 a 
50% da equipa, ter os processos, metodologias 
e portfólio completamente estabilizados e as 
certificações, duplicar revenue e rentabilidade, 
mas mais uma vez repito porque isto é uma 
armadilha difícil de se evitar: isto tem que ser 
uma consequência e não uma prioridade.
Para 2022, com maturidade, disponibilidade e 
com uma equipa mais abrangente, há algo que 
também temos na nossa missão, que é parte 
da sustentabilidade e a parte social. Sustenta-
bilidade não só na forma como agimos, mas 
também efetivamente em criar serviços na área 
tecnológica, porque há poucos para os nossos 
clientes e para os ajudar, porque hoje já não é só 
uma obrigação e começa a ser uma necessidade 
até de certificação.
Estou um bocado apreensivo com o mercado. 
Parece que estamos todos muito bem, porque 
o dinheiro entre a todos. Acho que há aqui 
uma oportunidade fantástica que é a questão 
da bazuca que se fala. Estou a vê-la muito di-
recionada ao Estado e a ficar pouco para as 
empresas; mesmo assim acho que dará aqui um 
boost à economia e será de aproveitar.   

  por Jorge Bento e Rui Damião

tem a palavra

“HÁ MUITA COISA QUE SE 
CONSEGUE RAPIDAMENTE TER 
A PARTIR DE UMA RELAÇÃO DE 
PARCERIA. TODA A GENTE GANHA; 
PRIMEIRO O CLIENTE, PORQUE TEM 
A MELHOR SOLUÇÃO, E GANHAMOS 
NÓS PORQUE TEMOS FOCO - 
FOCAMO-NOS NO QUE SOMOS 
BONS”
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https://www.linkedin.com/in/jqmachado/


O SERVIÇO COMO CHAVE DA 
AGILIDADE EMPRESARIAL

especial | cloud xaas

A cloud é, hoje, uma inevitabilidade para a larga maioria das organizações 
e os modelos as-a-Service trazem várias vantagens para as operações das 

empresas. Alcatel-Lucent Enterprise, Cisco by Comstor, GTI/V-Valley, Microsoft 
e StorageCraft abordam o mercado de cloud e de as-a-Service e quais os 

principais desafios e oportunidades para o Canal de Parceiros
por Rui Damião

Com o apoio de:
Alcatel-Lucent Enterprise  |  Cisco by Comstor  |  GTI/V-Valley  |  Microsoft  |  Sage  |  SonicWall  |  StorageCraft
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os remote desktop, colocar as pessoas a trabalhar, 
mas num ambiente seguro, através da virtuali-
zação do desktop. Outra área de crescimento 
tem muito a ver com dados; todos os serviços 
têm a ver com dados”.
Paulo Rodrigues, Country Manager na GTI/
V-Valley, partilha uma visão do lado da distri-
buição e explica que “passámos do paradigma 
de uma necessidade futura para uma necessi-
dade imediata. O imediatismo da necessidade 
levantou bastantes desafios a nível do que era 
a questão formativa dos Parceiros de Canal, 
das necessidades de endereçarem os desafios 
de uma realidade onde a empresa dava toda 
a infraestrutura e o local de trabalho a ter de 
mover as empresas para casa das pessoas, di-
gamos, para trabalhar em remoto por causa 
da pandemia e isto levantou muitos desafios. A 
necessidade de investimento económico para se 
adequar a esta nova realidade de mover pessoas 
massivamente para casa criou alguma tensão 
na decisão de onde se devia investir primeiro 
e este modelo de negócio vem, exatamente, fa-
cilitar e fasear o investimento quando adota 
este nível de modelo de negócio como serviço. 

A grande vantagem está exatamente aí, entre 
aquilo, como já referi, que era uma necessidade 
futura e agora é uma necessidade imediata”.
Pedro Dias, Country Manager na Alcatel-Lucent  
Enterprise, salienta que “2020 foi um ano com-
pletamente diferente. Embora as empresas de 
IT e nós próprios que trabalhamos neste meio 
tenhamos sido, de alguma forma, os menos 
afetados porque tecnologicamente estaríamos 
mais aptos a fazer esta transição e acabámos 
por ter a sorte de estar em contraciclo. Este 
processo que se viveu em 2020 acabou, como 
já foi dito, por acelerar o processo e, de uma 
forma mais forçada, desmistificar uma série de 
situações – receios, insegurança dos modelos 
de consumo de comercialização dos produtos 
e serviços. Este processo foi gradual e teve al-
gumas diferenças. Inicialmente, houve uma ne-
cessidade urgente por necessidades de contact 
center, por exemplo, a componente da voz. De-
pois, seguiu-se a componente de colaboração. 
Depois, houve uma habituação, de quebra de 
receio. O principal que tiramos daqui é a ca-
pacidade dos Parceiros e dos clientes, de uma 
forma mais forçada, terem sido obrigados a 

As disrupções causadas pela 
pandemia vieram colocar uma 
pressão súbita sobre o IT para 
dar respostas rápidas e impera-
tivas à continuidade das orga-

nizações. Simultaneamente, foram muitos os 
casos em que a COVID-19 levou a alteração 
do paradigma dos negócios.
As organizações que já tinham iniciado a sua 
jornada para a cloud tiveram uma enorme 
vantagem face às empresas que ainda não ti-
nham começado esse caminho; essas empresas 
tiveram de o fazer durante a pandemia, numa 
altura de maior dificuldade.
Os vários modelos as-a-Service viram um cres-
cimento exponencial na sua adoção, tanto os 
mais tradicionais Software-as-a-Service (SaaS), 
Platform-as-a-Service (PaaS) ou Infrastructure-
-as-a-Service (IaaS), como os menos conhecidos 
Communications-as-a-Service. A tecnologia 
cloud passou de um objetivo de futuro para 
uma necessidade imediata.

MERCADO EM PORTUGAL
De uma forma geral, 2020 foi um ano de cresci-
mento nos modelos as-a-Service. Portugal não 
foi exceção e também assistiu a uma evolução 
positiva na adoção destes modelos de consumo 
por parte das organizações.
Luís Silva, Diretor da Unidade de Negócio de 
Azure na Microsoft, indica que “2020 foi um 
ano de crescimento de IT de uma forma geral. 
Os modelos as-a-Service cresceram imenso, 
também, como forma até de apoiar e suportar 
as organizações nos desafios que tiveram. In-
ternamente, costumamos dizer que este pro-
cesso que estamos a viver – ao qual chamamos 
muitas vezes de transformação digital – é um 
processo que leva algum tempo e conseguimos 
perceber que acelerámos aquilo que seriam 
dois anos de trabalho em dois ou três meses, 
fruto das necessidades dos clientes. O que 
notámos no ano passado foi um crescimento 
exponencial da adoção de cloud no geral e 
das ferramentas de colaboração em particular. 
Também, fruto de as organizações colocarem 
as suas forças de trabalho a trabalhar remo-
tamente, vimos um crescimento exponencial 
em 2020 e também este ano daquilo que são 

Cerca de cem leitores inscreveram-se para assistir à mesa redonda realizada pelo 
IT Channel, em formato de videoconferência, que contou com a participação de 

cinco das empresas mais relevantes do mercado de cloud e as-a-Service
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mover todas as máquinas e voltar a instalar. Do 
ponto de vista financeiro – sobre o qual há uma 
enorme pressão – há também essa previsibili-
dade  de toda a renovação tecnológica. No caso 
de necessidades, seja aumentar ou diminuir, o 
modelo tradicional requer um investimento e 
um gasto maior do que num modelo de ser-
viço”.
Paulo Rodrigues refere que “a democratização 
das redes não é nova, mas a necessidade de 
mobilidade requer uma disponibilidade de 
conexão. Por si só, isto já é um serviço. Na 
componente mais técnica, veio facilitar as so-
luções da cloud por intervenções técnicas, por 
ter atualizações dos serviços. Os fabricantes, 
contratando os serviços, podem prover sem a 
necessidade de deslocação ao local, que acaba 
por melhorar a qualidade do serviço, não pro-
vocar intervenções que antes eram necessárias 
e agora vemos como uma dificuldade em al-
gumas zonas e a grande vantagem do serviço 
foi a democratização das comunicações e a en-
trega de um serviço de muita qualidade”.

COMPETÊNCIAS DO CANAL
Atualmente, as organizações – enquanto 
clientes finais dos Parceiros – têm uma estru-
tura de IT reduzida. Neste sentido, precisam 
do Canal para fazer a gestão e a integração de 
todo o portfólio de serviços.
Vasco Sousa afirma que “a questão de poder 
montar um modelo as-a-Service envolve uma 
série de componentes. O modelo as-a-Service é 
um modelo de escala, o que, significa que os ga-
nhos marginais serão cada vez maiores quanto 
mais clientes tiverem no modelo em questão. 
Assim, ao nível dos Parceiros, é absolutamente 
fundamental a questão da monitorização cen-
tralizada dos clientes. Pela multiplicidade de 
áreas que qualquer Parceiro ou integrador tem 
de utilizar, quer queiramos quer não, não é 
possível ser um especialista em tudo. Ter ferra-
mentas simples é absolutamente fundamental 
porque, na situação em que temos de as utilizar, 
ter menos opções para o caminho errado é fun-
damental para o processo. A centralização de 
ferramentas num fabricante facilita todo o tipo 
de processos. Se tivermos a falar de rotação de 
colaboradores – que é relativamente alta nesta 
área – podermos formar colaboradores nestas 
áreas, utilizando ferramentas simples torna o 
ciclo de produtividade muito mais curto”.

COMUNICAÇÕES E REDES
As comunicações já fazem parte das ofertas as-
-a-Service para uma parte significativa das or-
ganizações. Os clientes começam a identificar 
os principais benefícios e começam a adotar os 
serviços para as operações das empresas.
Pedro Dias diz que “a forma de consumir” co-
municações e redes as-a-Service “pode ser di-
ferente. Na componente de networking, quer seja 
de LAN ou de wireless, o as-a-Service acaba 
por ser quase um misto de managed services ou 
modelos de financiamento. O as-a-Service 
veio trazer um grande ganho do serviço do 
Parceiro ou dos serviços profissionais que são 
entregues através do Parceiro. Num modelo 
híbrido ou full as-a-Service, esses benefícios são 
muitas vezes levados ao cliente não só através 
das formas que já foram referidas, mas prin-
cipalmente pela componente do serviço, pela 
maior facilidade de utilização da solução e pela 
interação com os serviços do próprio fabricante 
e do próprio Parceiro. Esse é o maior benefício 
para os clientes finais”.
Vítor Barreira indica que “um dos grandes be-
nefícios que os modelos têm é a conversão de 
CapEx em OpEx. Traz uma previsibilidade 
de custos e o cliente compra basicamente o que 
necessita e não se preocupa com a migração 
tecnológica que terá de fazer dali a uns anos. 
Há um custo claro no momento. Quando no 
futuro rever a infraestrutura, não terá os pro-
blemas que existiam no passado de ter de re-

fazer este shift e muitos acabaram por gostar da 
experiência e continuaram”.
Vasco Sousa, Channel Account Manager na 
StorageCraft, refere que “todos os modelos 
têm de passar por vários níveis de aprovação 
do mercado. O fabricante tem de criar ferra-
mentas; os Parceiros e integradores têm de 
validá-las e adotá-las e criar o seu próprio mo-
delo de negócio com base nestas ferramentas; 
e, obviamente, tem de haver alguma recetivi-
dade do mercado para este tipo de modelos. O 
ano de 2020 serviu para os Parceiros poderem 
pensar nestes modelos de negócio e redese-
nharem as ofertas com base naquilo que o 
mercado – em termos de fabricantes – oferece. 
Montar um negócio apoiado no modelo as-a-
-Service, e especificamente o que conheço, 
que são os MSP, não é assim tão simples como 
possa parecer porque estamos a falar de uma 
multiplicidade de ferramentas. O fundamental 
das ofertas é que exista, em primeiro lugar, a 
monitorização e o reporting. Um outro ponto 
é a fiabilidade das ferramentas e a simplici-
dade; se estamos a falar de uma composição 
de fabricantes diferentes, é importante que o 
Parceiro não se disperse e consiga ter ferra-
mentas simples”.
Vítor Barreira, Country Sales Manager na 
Comstor, que, neste fórum, representou a 
Cisco, afirma que “o desafio foi grande” du-
rante o ano de 2020 “dada a ampla área de 
tecnologias, como colaboração, infraestru-
tura, segurança e data center. Do ponto de 
vista do fabricante, foram colocadas muito 
mais ofertas e transversalmente; o que tra-
dicionalmente teria começado no SaaS, na 
área de colaboração e segurança estendeu-se 
a todas as outras áreas. Como já foi mencio-
nado, a pandemia foi um acelerador, forçando 
à utilização de ferramentas de colaboração, 
comunicação e segurança, mas também em 
todas as outras áreas, obrigando, agora, a uma 
consolidação de processos, de gestão de risco. 
Este movimento forçado não deixou grandes 
alternativas do caminho e obriga a uma rea-
valiação do modo como as coisas eram feitas. 
Estamos num ponto de não retorno e o mer-
cado vai continuar a evoluir. Há muito tra-
balho também, do ponto de vista do cliente e 
do fabricante, na consolidação dos processos 
de modo que o uso e o modo de contratar seja 
mais fácil”.

Pedro Dias,
Country Manager, Alcatel-Lucent Enterprise

“O mercado está a crescer e os 
Parceiros têm todas as condições para 
se adaptarem e aproveitarem esta 
transição”

https://www.linkedin.com/in/pdias23/
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Luís Silva salienta que, em Portugal, “temos 
muitas microempresas que não têm capacidade 
de ter recursos suficientes e com a expertise ne-
cessária para poder fazer esta transformação. 
O Canal e os Parceiros têm um papel absolu-
tamente fundamental neste processo. A maior 
dificuldade que temos – e é para os Parceiros e 
para todas as pessoas que trabalham em IT – 
tem a ver com a velocidade a que a tecnologia e 
o número de serviços estão a evoluir e, estando 
com o papel de advisor para os clientes, obriga-
-nos a ter um grande investimento do ponto de 
vista de skills mais tecnológicas para escolher 
a melhor solução, como é que podem ser inte-
gradas as múltiplas soluções e qual a solução 
que melhor se adapta às necessidades daquele 
cliente. Se no passado havia muitas dúvidas 
sobre a adoção de modelos as-a-Service por 
questões de segurança e compatibilidade, hoje, 
o maior obstáculo é garantir que os Parceiros 
têm as competências necessárias”.
Pedro Dias, da Alcatel-Lucent Enterprise, in-
dica que “o serviço é, claramente, a principal 
vantagem. Muitas vezes as componentes que 
estão por trás desse serviço, embora seja fun-
damental a sua qualidade e as capacidades de 
integração, são uma peça fundamental. Aquilo 
que tentamos, em conjunto com os Parceiros, é 
que estejam habilitados nessa componente de 
serviço. Para fornecer um bom serviço é pre-
ciso conhecer bem as soluções tecnicamente. Do 
ponto de vista técnico, as competências não são 
muito diferentes. Haverá algumas especificações 

implementação na área e dar serviços a partir 
daí. O mercado português é constituído por 
muitas pequenas e médias empresas que têm 
uma estrutura de recursos de IT muito baixa; 
muitas vezes, o volume de negócios é castrador 
para se fazer investimentos nesses recursos. 
Também os fabricantes tiveram de se adaptar 
para começar a ver o negócio e o vender em 
formatos mensais, como o as-a-Service. O pa-
radigma de que colocávamos a segurança na 
infraestrutura da empresa teve novos desafios 
com os colaboradores a irem para casa porque, 
como utilizador, é necessário aceder a determi-
nados componentes que no escritório não estão 
restringidos, mas em casa estão”.
Vítor Barreira, da Comstor, diz que “o cresci-
mento deste tipo de serviços de segurança vai 
redirecionar os ciberataques. Por exemplo: se 
quiser atacar uma determinada indústria, não 
vou atacar as várias infraestruturas privadas 
das organizações; vou atacar através do modelo 
que está em cloud computing. O risco depende 
de caso para caso, mas será menor porque o for-
necedor de infraestruturas as-a-Service, à par-
tida, tem uma reputação a defender e está mais 
apto a defender do que no passado, quando as 
empresas tinham de o fazer individualmente. 
Os pequenos negócios, muitas vezes tinham di-
versas vulnerabilidades que eram, ou podiam, 
ser exploradas por atacantes e que agora, num 
modelo as-a-Service, podem ser diminuídas. 

derivadas do modelo as-a-Service, como o co-
nhecimento e uma aposta grande nos modelos 
de provisioning, de simplificação, e levar estes 
modelos até ao utilizador para que a simplici-
dade ainda seja maior. É preciso, também, que 
o Parceiro esteja perfeitamente capacitado em 
termos de gestão e que esteja muito orientado 
para modelos que, no passado, foram um shift 
bastante grande como managed services. Face a 
todo este cenário e à panóplia de ofertas que vão 
existindo no mercado, um dos principais desa-
fios que os Parceiros têm de conseguir lidar é a 
forma de relacionar e integrar as várias soluções 
as-a-Service”.

CIBERSEGURANÇA
Se é verdade que o modelo as-a-Service traz 
grandes vantagens às empresas, também pode 
ser um novo ponto de entrada para ataques 
cibernéticos contra as organizações. Assim, é 
necessário adotar estratégias do ponto de vista 
de cibersegurança para minimizar o risco de 
ataques na adoção de um modelo de serviço.
Luís Silva, da Microsoft, partilha que “a segu-
rança é muito importante no as-a-Service. Evo-
luímos imenso do ponto de vista global do que é 
a cibersegurança; se no passado a segurança era 
uma das principais barreiras para não adotar 
cloud – as pessoas desconfiavam e tinham algum 
desconforto –, hoje todos os que estamos em 
IT dizemos que se há uma preocupação com a 
segurança, se calhar o melhor é adotar modelos 
as-a-Service e cloud computing, principalmente 
de empresas que fazem investimentos gigantes 
na cibersegurança. Se alguém tem um serviço 
as-a-Service no mercado, uma das principais 
preocupações é a segurança. Há menos a temer 
se implementarmos um serviço as-a-Service 
do que se implementar um serviço dentro da 
minha organização. É também da reputação 
que estamos a falar. A partir do momento em 
que temos um problema com um serviço que 
foi atacado, temos um problema de reputação 
da marca e do serviço, independentemente do 
serviço que esteja a ser utilizado”.
Paulo Rodrigues, da GTI/V-Valley, refere que 
“2020 foi um ano muito desafiante para os 
fabricantes de soluções de segurança. Nunca 
pensámos vender segurança as-a-Service. Há 
poucos integradores e poucas empresas com 
capacidade de investir em infraestrutura, de 
ter um bom portfólio de segurança ou uma boa 

Vítor Barreira,
Country Sales Manager, Comstor

Paulo Rodrigues,
Country Manager, GTI/V-Valley

“A alteração dos modelos de contratação 
é um desafio que os Parceiros têm de 
ultrapassar”

“Quanto maior for a aquisição de 
conhecimento e de capacitação para 
a partilha, que faz parte da venda 
dos serviços, ao cliente final, melhor 
estamos posicionados”

https://www.linkedin.com/in/vitorbarreira/
https://www.linkedin.com/in/paulo-rodrigues-654a14/
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Não acho que vão existir mais ataques às or-
ganizações por causa destes modelos, acho é 
que os ataques vão ser redirecionados, mas, ao 
mesmo tempo, vai haver uma maior dificul-
dade em aceder à informação”.
Vasco Sousa, da StorageCraft, indica que “se 
falarmos do modelo as-a-Service em si, não 
vejo que seja o modelo que proporciona estas 
vulnerabilidades; a vulnerabilidade vai residir 
nas ferramentas ou nas soluções. Agora, se o 
modelo de serviços geridos obriga à própria 
adoção de tecnologia cujo objetivo é a comu-
nicação permanente e o acesso fácil aos dados 
em qualquer momento, então também tem de 
existir uma medida preventiva para minimizar 
esse risco. O ónus está, em parte, obviamente, 
do lado dos fabricantes que proporcionam este 
tipo de soluções, mas também os próprios Par-
ceiros e fornecedores deste tipo de serviços. 
Quando o seu serviço passa por utilizar acessos 
remotos a quem presta este tipo de serviços, a 
brecha de segurança de um fornecedor deste 
tipo de serviços permite atacar uma multiplici-
dade de clientes finais. É preciso compreender 
que a salvaguarda dos dados é própria do 
cliente. Também é preciso ter um plano de 
proteção de dados que siga as regras, como ter 
três cópias dos dados, em duas localizações di-
ferentes, sendo uma delas fora das instalações e, 
idealmente, uma cópia num formato imutável 

as vantagens destes modelos. Importa dizer que 
o mundo em que vivemos em 2021 é diferente 
do mundo em que vivíamos em 2018. Costu-
mamos dizer que todos os negócios hoje são 
digitais; não há nenhum negócio que não o seja 
e que não tenha presença na Internet ou que 
seja criado só para nível local”.
Pedro Dias acredita que “o futuro já não é o 
que era. No entanto, julgo que nenhum de nós 
tem dúvidas de que a cloud e os modelos as-
-a-Service vieram para ficar e vão continuar 
a crescer, no entanto, também não encontro 
nenhum indício de que essa substituição – nem 
a curto nem a médio prazo – seja total, antes 
pelo contrário; os modelos híbridos têm muita 
aceitação e vantagens e terá de ser o cliente 
– em conjunto com os Parceiros – a avaliar o 
modelo que lhe é mais vantajoso. Costuma-se 
dizer que no meio é que está a virtude e o mo-
delo híbrido é aqui o meio desta situação. Do 
ponto de vista de regulamentação, os serviços 
as-a-Service não são todos iguais e não são 
um exclusivo do mercado empresarial; estamos 
cada vez mais habituados a utilizar serviços 
em termos pessoais. Um alerta que gostamos 
de fazer, em conjunto com os Parceiros, junto 
dos clientes, é separar o trigo do joio, o que são 
modelos as-a-Service para o mercado empresa-
rial dos que são para o mercado doméstico. Aí, 
residem situações que acabam por derivar para 
riscos de segurança porque por vezes escolhem 
serviços que não são os mais indicados”.
Paulo Rodrigues diz que “não há volta, nem 
retrocesso, no processo. O processo acelerou e 
criou uma consciência da necessidade deste mo-
delo de negócio, para a qual não há retrocesso. 
Temos visto algumas intervenções; as fontes 
comunitárias vêm forçar o que ainda não está 
na era digital a caminhar nesse sentido. É um 
movimento importante e vimos alguns comen-
tários durante a pandemia de que, por exemplo, 
o comércio clássico de uma faixa etária talvez 
menos propícia a isso está a caminhar no digital 
e a adicionar serviços digitais para se man-
terem ativos e manterem o seu negócio e a sua 
empresa. No que toca a dados, é uma questão 
de confiança de quem fornece o serviço onde 
alojamos os dados. O serviço está disponível e 
é importante saber quem é que rege o quê. A 
informação está disponível e deve ser objeto de 
consulta quando o cliente decide qual o pres-
tador de serviço que vai contratar, onde é que 

– apenas de leitura que não possa ser alterada 
ou apagada”.

FUTURO DO MERCADO
Importa perceber qual será o futuro do mer-
cado de as-a-Service; se as organizações vão 
continuar a apostar nestes modelos e, também, 
como é que é possível garantir o cumprimento 
da regulação existente e em vigor no espaço 
europeu com os serviços fornecidos pelos cloud 
providers.
Vítor Barreira refere que “estes modelos vão 
continuar a ser adotados” pelo mercado “dadas 
as vantagens, mais do que as eventuais desvan-
tagens ou as necessidades de adaptação que 
têm. Em termos de regulação, passa pela área 
geográfica em que a informação está armaze-
nada ou como é que ela é gerida. Aí vai ter uma 
grande importância e tenho visto algumas notí-
cias no sentido de que vá haver uma regulação 
clara. Podemos dizer que não sabemos onde 
é que a informação está; existem ferramentas 
para perceber onde é que que se encontra o data 
center, se na Tailândia ou na China, ou onde 
quer que seja. Podemos entrar numa teoria da 
conspiração onde tudo é possível mascarar, mas 
temos que ser mais positivos e otimistas em que, 
hoje, existindo uma regulação que diz que a 
informação tem de estar numa determinada 
área geográfica, ela esteja aí. Obviamente, essa 
regulação é necessária para salvaguarda da in-
formação em determinadas áreas geográficas. 
Penso que o caminho será por aí e não vai 
arrepiar, até porque os utilizadores conseguem 
saber onde está a informação”.
Luís Silva explica que “a adoção de soluções as-
-a-Service está muito dependente daquilo que 
é a adoção de serviços de cloud computing. 
Aquilo que temos visto, de uma forma geral, é 
uma adoção massiva em termos de cloud que 
continua a evoluir. Se numa fase inicial havia 
um foco muito grande em infraestrutura como 
um serviço, tem existido um crescimento de 
adoção de software como um serviço e, neste 
momento, estamos quase numa política, um 
subset, de software como um serviço que é tudo 
como um serviço; os benefícios começaram a 
ser percecionados pelas organizações. O fu-
turo é promissor, tanto para cloud computing 
como para as-a-Service e, principalmente, para 
o crescimento do as-a-Service à medida que as 
organizações vão percebendo quais é que são 

Luís Silva,
Diretor da Unidade de Negócio de Azure, 
Microsoft

“Quando começámos a ver esta 
migração massiva para a cloud, 
começámos a ver uma oportunidade 
de endereçar não só clientes nacionais 
como internacionais”

https://www.linkedin.com/in/luis-ferreira-da-silva/
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este mundo digital como um serviço e não há 
retrocesso nesse ponto”.
Vasco Sousa (StorageCraft) clarifica que “se, 
em 2021, temos um ataque de ransomware, em 
média, a cada 11 segundos, sabemos que há 
oportunidades do ponto de vista da preparação 
e implementação de estratégias de prevenção 
e recuperação rápida de serviços. Um fator 
crítico de sucesso do modelo as-a-Service é a 
escalabilidade; o modelo é tão mais rentável 
conforme o número de clientes que estiverem 
abrangidos. Um outro fator crítico de sucesso 
é a abrangência de ferramentas para múltiplos 
ambientes e, obviamente, o terceiro fator é a 
mudança de paradigma. O modelo de managed 
services não funciona se as equipas dos Parceiros 
só estiverem a consertar aquilo que está estra-
gado nos seus clientes; prevenir algo mau é do 
interesse do Parceiro”.

nhar este comboio que está em andamento e 
que, na minha opinião, não vai ter retrocesso. 
Os Parceiros vão ter que se tornar eles próprios 
em managed services providers”.
Começando pelas oportunidades, Pedro Dias 
(Alcatel-Lucent Enterprise) refere que “o mer-
cado está a crescer e os Parceiros têm todas as 
condições para se adaptarem e aproveitarem 
esta transição. Como em todas as transições, há 
desafios. Não achamos que o principal desafio 
seja tecnológico; tem mais a ver com o facto de 
os Parceiros se adaptarem e evoluírem do ponto 
de vista de serviços, mas também do ponto de 
vista financeiro. Não podemos esquecer que 
os modelos as-a-Service têm um impacto fi-
nanceiro no início; no entanto, depois de ul-
trapassada essa fase, no futuro, têm grandes 
vantagens pela previsibilidade, pelo facto de 
ser um revenue recorrente e dar uma estabilidade 
financeira ao Parceiro”.
Luís Silva (Microsoft) indica que “o desafio 
tem muito a ver com esta concorrência que, 
hoje, é global. Há uma concorrência maior. 
Há, também, um desafio da aprendizagem de 
novos conhecimentos e modernização de novas 
soluções. Modernizar as soluções tem de ser  
top-of-mind para continuarmos a oferecer ser-
viços de qualidade aos clientes; esse é, certa-
mente, a missão de todos os Parceiros – ter um 
serviço de maior qualidade e a um preço. Mas 
a oportunidade é gigante; quando começámos 
a ver esta migração massiva para a cloud, co-
meçámos a ver uma possibilidade de endereçar 
não só clientes nacionais como internacionais, 
desde que tenha um bom serviço e uma boa 
especialização”. 

Vasco Sousa,
Channel Account Manager, StorageCraft

“O modelo de managed services não 
funciona se as equipas dos Parceiros só 
estiverem a consertar aquilo que está 
estragado nos seus clientes”

aloja os dados e que medidas deve tomar para 
garantir que as várias entidades que podem ter 
algum tipo de interferência no acesso aos dados 
não o façam”.
Vasco Sousa indica que “não devemos desobri-
gar-nos de colocar algumas questões quando 
estamos a selecionar um provider de cloud. No 
caso de backup e disaster recovery, o que podemos 
perguntar ao nosso provider é quais são os pro-
cedimentos que ele próprio adota para asse-
gurar a disponibilidade do serviço e continui-
dade do negócio. É importante o compliance, 
mas também é importante pensarmos dentro 
de portas e para perceber o que é relevante 
para o negócio, uma vez que o ideal é ter um 
serviço de qualidade. Sobre o futuro do mer-
cado, a nível de fabricantes é previsível; neste 
painel, todos temos oferta as-a-Service e a 
verdade é que, do ponto de vista do Parceiro, 
seria interessante a acumulação de todos os 
serviços a partir de uma plataforma única que 
lhes simplificasse os seus processos adminis-
trativos. Seria importante a consolidação de 
ferramentas que se disponibilizam de forma 
integrada nas diferentes áreas de negócio de 
IT. Na perspetiva do Parceiro, a tendência 
passa pelo modelo híbrido, onde para alguns 
clientes têm o modelo as-a-Service e para ou-
tros o transacional”.

OPORTUNIDADES PARA OS PARCEIROS
Como é habitual, os Parceiros de Canal têm 
várias oportunidades no mercado. Serão os 
Parceiros a endereçar o mercado, a aconselhar 
o cliente e, muitas vezes, a fazer a gestão da 
infraestrutura de IT dos seus clientes.
Paulo Rodrigues (GTI/V-Valley) expõe que “o 
grande desafio é a aquisição de competências 
para esta nova realidade. Há investimento, so-
bretudo, das marcas e um grande push no que 
é a componente de qualificação, formação e 
aquisição de skills – sejam hard ou soft – para 
acompanhar a evolução do negócio. As opor-
tunidades estarão exatamente aí; quanto maior 
for a aquisição de conhecimento e de capaci-
tação para a partilha, que faz parte da venda 
dos serviços, ao cliente final, melhor estamos 
posicionados. Os grandes desafios estão no co-
nhecimento, munir os Parceiros de ferramentas 
para prestar um serviço de grande qualidade 
e manter dentro do que é o drive do negócio. 
Não tenho dúvidas que o futuro é vivermos 

RESUMO
• A adoção de soluções num modelo de serviço tem vindo a aumentar 
nos últimos anos;
• Temas como as comunicações e as redes também têm assistido a 
um crescimento na utilização de modelos de serviço;
• As organizações utilizam cada vez mais serviços de cibersegu-
rança para proteger as suas infraestruturas;
• É importante cumprir a regulação existente e em vigor no espaço 
europeu com os serviços fornecidos pelos vários fabricantes;
• O Canal precisa de ter as competências necessárias para endereçar 
da melhor maneira o mercado;
• Cabe aos Parceiros aconselharem o cliente final e, muitas vezes, 
fazer a gestão de todo a infraestrutura de IT.

Vítor Barreira (Comstor) diz que “um desafio 
importante – que acaba por ser uma variável 
externa, mas que os Parceiros podem influen-
ciar – são os modelos de contratação. Isto 
aplica-se principalmente ao setor público, que 
ainda é muito averso em algumas áreas, como 
infraestruturas, onde estão habituados a com-
prar e não a entrar neste modelo. A alteração 
dos modelos de contratação é um desafio que 
os Parceiros têm de ultrapassar; há movimento 
nesse sentido. As oportunidades estão em apa-

https://www.linkedin.com/in/vascohomemsousa/
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CLOUD aaS
Todas as empresas enfrentam os mesmos desafios: como crescer a faturação 
melhorando a rentabilidade, sabendo que para trazer cada vez mais valor 
aos seus clientes têm que inovar a um ritmo crescente digitalizando o seu 
negócio

M
as isso também implica lidar 
com uma complexidade  
tecnológica crescente, res-
ponder a novas ameaças e 
recrutar equipas de IT num 

mercado que enfrenta uma falta de recursos 
técnicos generalizada.

Por estas razões, todos os nossos clientes estão 
num caminho de evolução para a cloud. Os 
vários departamentos de IT podem estar em 
fases diferentes nesta jornada, mas todos têm 
os mesmos objetivos: velocidade, agilidade, se-
gurança e f lexibilidade.

Uma das decisões a tomar é onde alojar as apli-
cações – ter a gestão in-house, usar um serviço 
externo, ter um modelo híbrido? A resposta 
será diferente para cada empresa, mas as esta-
tísticas mostram que cada vez mais empresas 
escolhem um serviço cloud.

Mas o que acontece quando o desempenho da 
aplicação não é bom? A solução será sempre 
comprar mais recursos? A verdade é que a 
questão é mais complexa do que isso, pois não 
se trata apenas da aplicação que está alojada 
numa cloud, mas também de todos os micros-
serviços que estão anexos à aplicação. É ne-
cessário poder controlar, configurar, otimizar 

e mover os recursos para garantir o desem-
penho esperado, e é aqui que a Cisco e os seus  
Parceiros podem ajudar!

Para as organizações garantirem uma expe-
riência fantástica na utilização das suas aplica-
ções, aos seus clientes e aos seus colaboradores, 
não chega apenas decidir sobre o hosting da 
aplicação. É necessário pensar noutros fatores 
como enablers fundamentais de uma estratégia 
multicloud. Questões como a continuidade do 
negócio tendo equipas a trabalhar em ambientes 
remotos ou híbridos, segurança end-to-end, conec-
tividade f lexível e ágil que restrinja a evolução 
do negócio e permita que os clientes acedam aos 
serviços da empresa estando em qualquer lugar, 
visibilidade transversal em função de aplicações 
e utilizadores, ou questões mais operacionais 
como a orquestração e automação de ambientes 
multitecnologia e multicloud, são vitais para a 
experiência do utilizador final. 

A Cisco tem uma resposta para todos estes 
pontos e as nossas soluções são o ponto de par-
tida para a criação de serviços cloud dos nossos 
Parceiros. São os blocos fundamentais a partir 
dos quais cada integrador consegue criar uma 
proposta de valor única para o mercado, ende-
reçando assim as necessidades específicas de 
cada cliente.

Esta transformação, para fornecimento de Ser-
viços Cloud aaS, é também fundamental para 
os integradores, que têm que acompanhar as 
alterações dos modelos de consumo dos seus 
clientes e desenvolver serviços inovadores fo-
cados em “business outcomes”, que os diferenciem 
e que tornem a sua proposta de valor única.

E para dar resposta a esta necessidade cres-
cente de inovação e f lexibilidade, a Cisco tem 
vindo a desenvolver soluções baseadas em  
Software, em modelos de subscrição e Enterprise  
Agreements. 
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cisco.com/c/pt_pt 
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Trabalhamos também lado a lado com os 
nossos Parceiros para os apoiar neste caminho 
de criação de serviços, não apenas na disponi-
bilização das Plataformas e da Tecnologia, mas 
com a estrutura dada pela evolução do Cisco 
Partner Program, que agora tem um pilar 
específico – Cisco Provider – com Esquemas 
simplificados de descontos, rebates, fundos de 
marketing, co-branding de Cisco Powered Ser-
vices, opções de financiamento e leasing através 
da Cisco Capital, e um Go-to-Market conjunto.

E por fim, como acreditamos que a perceção 
de valor só é plena quando é feita uma adoção 
total da tecnologia, quando o investimento feito 
tem um impacto positivo direto no negócio do 
cliente, criámos uma nova organização – CX 
Customer eXperience – que trabalha com os 
nossos clientes, em conjunto com os Parceiros, 
para identificar e remover os obstáculos que 
impedem um cliente de tirar pleno partido da 
solução que adquiriu. 
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Democratização da Tecnologia, as virtudes do 
Modelo de Negócio XaaS
XaaS, o modelo por si implica o que podemos chamar de democratização da 
tecnologia, onde passamos a ter acesso à tecnologia na forma de serviço e 
não produto

O modelo permite que qualquer em-
presa ou pessoa possa ter acesso às 
melhores ofertas num modelo eco-
nómico perfeitamente acessível, 
independentemente da dimensão 

do negócio, faz com que seja possível a globa-
lização da oferta dos nossos serviços, implica 
igualmente um compromisso de aquisição de 
conhecimentos por forma a que os serviços que 
oferecemos sejam fiáveis e cumpram as expeta-
tivas de quem os vai utilizar.

A formação toma uma grande relevância no 
que respeita ao conhecimento das melhoras 
práticas por forma a sermos capazes de, de 
forma eficiente, transformar o produto em ser-
viço e entregar serviços de excelência – que é 
o que, afinal, impacta a reputação da empresa 
que presta esses serviços.

Devemos igualmente manter-nos atualizados 
com a cada vez maior oferta de serviços de 
computação na cloud; economicamente mais 
atrativos e sem exigência de grandes investi-
mentos em infraestrutura local, estas soluções 
permitem cada vez mais ter uma oferta a nível 
de serviços de mobilidade dos colaboradores 
da empresa, permite ajustes de acordo com as 
necessidades em função da sazonalidade e / ou 
especificidade de cada empresa.

As infraestruturas de comunicações que per-
mitem o acesso e a conectividade aos serviços 
na cloud são essenciais para a competitividade 
das empresas onde quer que seja a sua loca-
lização, com a garantia de boas coberturas e 
acessibilidades. É o que nos permite globalizar 
o nosso negócio, sermos igualmente competi-
tivos e detetar oportunidades, deixarmos de 
ter limitação física. Devemos pensar, abordar e 
implementar dentro do possível estratégias com 

Cada vez mais e na realidade atual, a transfor-
mação digital deixa de ser algo de que tanto se 
fala para ser uma realidade. Para as empresas 
estarem e se manterem competitivas, têm de ser 
capazes de se transformarem, otimizar os seus 
processos e os seus custos operativos, investir 
na aquisição do conhecimento para que sejam 

efetivamente competitivas. Devemos olhar para 
a aquisição do conhecimento como um investi-
mento e não um gasto, porque em perspetiva, 
é o que nos vai permitir entregar serviços de 
qualidade e ganhar confiança e prestígio junto 
dos nossos clientes.

Existem grandes expetativas quanto a que 
oportunidades de acesso aos fundos europeus 
devemos estar atentos e informados. Muito do 
que se fala assenta num discurso de uma Eu-
ropa competitiva – fazemos parte dessa Europa, 
sempre fomos um país que adotou rapidamente 
as novas tecnologias. Já não se trata apenas de 
localização ou dimensão da empresa que presta 
o serviço, trata-se de podermos construir uma 
reputação, de entregar com qualidade, sermos 
criativos e consistentes nos projetos que po-
demos apresentar como candidatura de acesso 
aos Fundos Europeus por forma a tornar as 
nossas empresas mais capacitadas e competi-
tivas, criar um DNA próprio de fácil identifi-
cação, assente na qualidade e performance.

As grandes companhias tecnológicas oferecem 
ao dia de hoje uma multitude de opções de 
formação, é importante estar atualizado com 
as ofertas. A aquisição de competências bá-
sicas em muitos dos casos é gratuita; esta opção 
permite como mínimo ajudar-nos a entender 
que produtos / soluções têm no seu portfólio 
e de que forma os podemos comercializar. O 
passo seguinte na direção da especialização 
em algumas dessas soluções é um investimento 
de horas dos funcionários e de economia das 
empresas, mas sempre em vista de um bem 
maior que passa pela melhoria da qualidade 
dos serviços que entregamos e da reputação, 
tanto dos mesmos,  como da empresa que os 
presta. 

INFO
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mais alcance, que é, afinal, o que este modelo 
de negócio nos permite.

Criar uma boa estratégia e abordagem ao ne-
gócio permite também o acesso a fundos para 
o desenvolvimento e crescimento da empresa. 

Paulo Rodrigues, Country Manager, V-Valley
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https://www.v-valley.pt/
https://www.linkedin.com/in/paulo-rodrigues-654a14/
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Cloud XaaS e o futuro dos negócios!
Todos os negócios hoje são digitais e o seu sucesso depende em larga medida 
das funcionalidades e das contínuas inovações que estão apenas disponíveis 
em Cloud Computing

A adoção de cloud tem vindo a 
crescer de forma consistente ao 
longo dos últimos anos e durante 
a pandemia aumentou de forma 
exponencial. Muitas organizações 

sofreram as consequências de não terem apli-
cações de negócio ágeis, assim como de não 
utilizarem serviços mais resilientes, tendo tido 
enormes dificuldades durante as primeiras 
fases da pandemia. Agora, com a estabilização 
económica a regressar, começamos a ver uma 
clara alteração nos comportamentos e um au-
mento nas prioridades definidas no que res-
peita à adoção de cloud.

O crescimento na adoção de Cloud Pública, 
tornou popular e fez crescer o número de so-
luções disponibilizadas na cloud como Infra-
-estrutura como um serviço (IaaS), Plataforma como 
um serviço (PaaS) e, essencialmente, Software 
como um Serviço (SaaS). A adoção de soluções 
SaaS é a que tem tido o maior crescimento em  
Portugal, sendo a Microsoft líder destacado 
nesta área. Com a maturidade na utilização de 

cloud a aumentar, os clientes estão a tornar-se 
mais exigentes e começam a procurar soluções 
inteligentes que funcionem como aceleradores 
para o negócio com acesso rápido a tecnolo-
gias inovadoras como, por exemplo, Inteligência 
Artificial (IA) ou Machine Learning (ML). Nota-se 
claramente uma alteração de paradigma, no 
sentido do abandono de aplicações monolíticas 
em favorecimento de soluções cloud, mais ágeis 
e mais portáteis, que utilizem microserviços e 
APIs públicas, que reduzam o esforço de inte-
gração entre soluções.  É o surgimento de uma 
nova geração de SaaS ou, se quisermos, um novo 
conceito em que passamos a ter tudo disponibili-
zado como um serviço ou Cloud XaaS (em que 
o X é substituído pelo nome da solução). 

A lista de soluções Cloud XaaS continua a 
aumentar, sendo alguns dos exemplos mais po-
pulares:

• CaaS (Communications as a Service): Conhe-
cido também como comunicações unificadas, 
consiste na disponibilização de serviços de co-

municações (telefone, mensagens instantâneas, 
conferências, vídeo, etc.).

• DaaS (Desktop as a Service): Permite o acesso 
remoto a computadores previamente configu-
rados com todas as aplicações a partir de qual-
quer localização ou dispositivo.

• SECaaS (Security as a Service): São disponibi-
lizados serviços de segurança tais como anti-
vírus, gestão de identidades, deteção de intru-
sões, entre muitos outros. 

Mas muitos outros serviços estão a imergir 
como KaaS (Knowledge as a Service), MaaS  
(Monitoring as a service), AIaaS (Artificial Intelligence 
as a service), BaaS (Backup as a Service), DRaaS 
(Disaster Recovery as a Service), DBaaS (Database as 
a Service), NaaS (Network as a Service) entre outros. 
Existe um conjunto de benefícios associados à 
utilização de Cloud XaaS, tais como:

• Acessibilidade: Os serviços num modelo 
XaaS podem ser acedidos a partir de qualquer 
localização, possuindo apenas como requisito 
uma ligação à Internet.

• Complexidade: Os serviços Cloud XaaS 
podem ser subscritos e utilizados sem a neces-
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sidade de implementação de plataformas de 
computação, aumentando assim, não só a ra-
pidez de disponibilização das soluções, mas 
também fazendo outsourcing de toda a comple-
xidade associada.

• Escalabilidade: A utilização de XaaS for-
nece a possibilidade de crescer de acordo com 
as necessidades.

• Flexibilidade: Enorme f lexibilidade na es-
colha de múltiplos serviços XaaS, com dife-
rentes funcionalidades a ser adotadas.

• Implementação: A disponibilização de ser-
viços em modelo XaaS é normalmente rápida, 
sem implementações ou configurações extre-
mamente complexas.

• Inovação: Permite que as organizações se 
foquem em inovar nas áreas onde são diferen-
ciadoras, sendo que ao mesmo tempo os serviços 
subscritos de Cloud XaaS estão também em evo-
lução contínua, disponibilizando novas funcio-
nalidades e com foco no aumento da qualidade.

• Redução de Custos: O pagamento con-
soante a utilização dos serviços, em vez de 
avultados investimentos na implementação de 
infraestrutura e soluções, muitas vezes num 
modelo CapEx.

• Segurança: Os serviços possuem um con-
junto de serviços de segurança e são configu-
rados de acordo com os requisitos de negócio.

Embora a lista de benefícios seja extensa, existem 
também alguns desafios dos quais se destaca:

• Portabilidade de dados: A portabilidade 
dos dados quando se pretende mudar para ou-
tros Cloud XaaS ou para outro fornecedor de 
cloud pode ser um desafio.

• Integrações: Dependendo dos serviços uti-
lizados, a integração entre múltiplos serviços 
pode ser complexa e pode ser afetada, por 

exemplo, para disponibilização de uma nova 
versão ou funcionalidade.

• Descontinuidade: Decisões de desconti-
nuar uma determinada solução XaaS tomadas 
pelos fornecedores vão afetar todas as organi-
zações que utilizem esses serviços.

• Conectividade ou Interrupção de ser-
viço: Falhas na conectividade ou um possível 
erro humano podem afetar a disponibilidade 
dos serviços XaaS, afetando assim todas as or-
ganizações que utilizam esses serviços.

• Performance: Dependendo dos serviços, 
pode acontecer que um serviço XaaS possua 
menos performance do que uma solução equi-
valente devido a requisitos, por exemplo, de 
largura de banda.

A facilidade de acesso a soluções como um ser-
viço e a um enorme poder de computação (a todo 
o tipo de organizações independentemente da 
sua dimensão) aumentou a competitividade das 
organizações que, para terem sucesso nos seus 
negócios, precisam de foco naquilo em que são 
realmente diferenciadoras, fazendo outsourcing das 
áreas que não fazem parte das suas competências 
essenciais. Só assim se tornarão mais eficientes, 
mais ágeis, reduzindo o risco e fornecendo ser-
viços mais resilientes e de maior qualidade. 
É aqui que o Cloud XaaS e a Microsoft 
podem ajudar! 

Luís Silva, 
Diretor da Unidade de Negócio de Azure

https://www.microsoft.com/pt-br
https://www.microsoft.com/pt-br
https://www.linkedin.com/in/luis-ferreira-da-silva/
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“Sabemos que o SaaS é o futuro e queremos 
continuar a acompanhar o Canal na sua transição” 
Hugo Oliveira é Sales Director da Sage Portugal e fala sobre a importância da 
aposta em SaaS, da relação com os Parceiros e da solução Sage X3

Software-as-a-Service é uma realidade 
no portefólio da Sage. Quais as prin-
cipais vantagens de contar com este 
modelo?
A evolução está no ADN da Sage, e é por isso 
que já há muito tempo temos o nosso portefólio 
preparado para cloud, de forma a podermos 
antecipar tendências e tirar o máximo partido 
do modelo SaaS. A sua principal vantagem é 
a f lexibilidade, pois permite às empresas con-
tratar apenas os recursos necessários para en-
frentar determinada situação e ir crescendo 
a par do negócio. Outra questão, agora mais 
importante do que nunca, é o facto de tudo 
estar alojado na cloud, permitindo trabalhar 
e manter a produtividade em qualquer lugar e 
em qualquer dispositivo, com informação em 
dia e pronta a ser consultada. A disponibilidade 
é elevadíssima (na ordem dos 99%), o que ga-
rante a continuidade do negócio e também a 
segurança dos dados, já que a cloud não requer 
tanta manutenção e está sempre acessível. O 
custo inicial é mais reduzido e a implemen-
tação mais rápida do que noutros modelos, e 
funciona num modelo de receitas recorrentes 
que permite construir valor ao longo do tempo.

Como é que a empresa tem apoiado os 
seus Parceiros nesta realidade?
Apoiar o nosso Canal na transição para o mo-
delo SaaS tem sido um dos grandes reptos da 
Sage nos últimos anos. Temos apostado muito 
na formação/certificação dos nossos Parceiros 
para que sejam especialistas em SaaS, pri-
meiro passo essencial para que possam tirar 
partido de todas as suas vantagens e levá-las 
aos clientes. Com o SaaS os nossos Parceiros 
podem apostar na diferenciação, com a venda 
de produtos/serviços complementares; investir 
na especialização em áreas verticais para co-
brir necessidades específicas e até criar novas 

soluções – tudo isto consolida a sua proposta de 
valor. O SaaS abre portas a uma nova relação 
com os clientes, com uma proximidade que 
permite apresentar-lhes estratégias de longo 
prazo que acompanham o seu crescimento, e 
assim conseguir valor acrescentado ao longo 
do tempo.

De que forma é que a solução Sage 
X3 tem beneficiado as empresas de 
grandes dimensões?
O Sage X3 é uma solução de gestão empre-
sarial de próxima geração que ajuda as em-
presas a crescer mais rápido, com uma gestão 
e organização eficientes. Proporciona uma 
gestão financeira, da cadeia de distribuição e 
da produção mais rápidas, intuitivas e adap-

táveis e permite, ao mesmo tempo, reduzir 
os custos e a complexidade dos sistemas ERP 
tradicionais. O X3 demonstra muito bem o 
nosso empenho em conseguir soluções cloud 
líderes, que apoiam as empresas na sua digi-
talização e as capacitam para o trabalho re-
moto, controlando todo o negócio a partir de 
uma interface única e muito fácil de utilizar. 
Em Portugal o Sage X3 está a apoiar a gestão 
de mais de 500 empresas de todas as indús-
trias, de Norte a Sul do país, a grande maioria 
delas instalada em ambiente cloud. Trata-se 
da solução mais adequada, no que se refere à 
relação preço/qualidade, robustez e tecnologia, 
ao Mid Market português. Algumas soluções 
locais não atingem os níveis de qualidade do 
X3 e outras, globais, não foram pensadas para 
o tecido empresarial português – que, embora 
tenha o mesmo dinamismo e complexidade do 
que encontramos noutros países, não comporta 
uma estrutura de custos para os manter. 

Expectativas e objetivos para o futuro 
para a aposta SaaS da Sage?
O nosso objetivo é continuarmos a ser a melhor 
empresa de SaaS do mercado – e a nossa lide-
rança no mercado português é um indicador 
de que o estamos a conseguir. Sabemos que o 
SaaS é o futuro e queremos continuar a acom-
panhar o Canal na sua transição – gradual, 
mas urgente – para esta realidade, que lhes 
poderá garantir lucros mesmo perante cenários 
mais adversos. O objetivo da Sage é ser uma 
“Great SaaS Company” e isso significa ter todo 
o nosso portefólio em SaaS. Em Portugal essa 
transformação está a decorrer a um excelente 
ritmo: por exemplo, todo o portefólio de solu-
ções Mid Market já disponível em SaaS; o mês 
passado lançámos o Sage XRT em SaaS, e 
contamos migrar já este ano 50% dos clientes 
para esta realidade. 
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Hugo Oliveira, Sales Director da Sage Portugal
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Segurança na cloud em tempos de Covid
Em 2020, após a primeira vaga 
da Covid-19, o teletrabalho foi 
estabelecido como uma forma 
padrão de trabalhar. Passou de 
uma opção nas empresas para 
uma obrigação global e um novo 
hábito entre os cidadãos. Hoje, 
os escritórios e os processos de 
trabalho foram transformados 
para sempre

A nova realidade significa que cada 
vez mais aplicações estão a ser utili-
zadas na cloud, e que estamos mais 
online do que nunca. As empresas 
migraram aplicações, como geren-

ciadores de e-mail, bancos de dados e outros 
serviços essenciais para a cloud, para garantir 
a continuidade dos negócios. Mas toda essa 
realidade também tornou as empresas mais 
vulneráveis do que nunca, à medida que os 
cibercriminosos estão a aproveitar-se das novas 
violações de segurança geradas por esta nova si-
tuação. O presente é a cloud, e a transformação 
digital trouxe esta tecnologia para o centro das 
atenções.

Desta forma, é essencial que as empresas oti-
mizem as suas infraestruturas, que as protejam 
e que se munam de licenças de Rede Privada 
Virtual (VPN) suficientes para atender ao au-
mento dos novos utilizadores remotos. Isto ga-
rante que os funcionários tenham acesso seguro 
aos recursos de negócios, e que os negócios 
possam continuar.

Neste sentido, as organizações preocupadas 
com a segurança devem ter uma solução de 
acesso remoto ou móvel segura e escalável. 
Na SonicWall recomendamos os nossos SMAs 
das séries 100 e 1000 para acomodar um novo 
f luxo de utilizadores e os respetivos requisitos 
de licenciamento. Estas soluções permitem uma 
estratégia de defesa em profundidade, aumen-
tando a segurança do perímetro, protegendo as 

aplicações da web em execução num ambiente 
de cloud privada, pública ou híbrida.

Por outro lado, o teletrabalho significa que es-
tamos rodeados de novos aparelhos (nas nossas 
casas), muitos deles anteriormente comprome-
tidos. No passado, a segurança de perímetro 
tradicional, baseada em firewalls, VPNs e  
gateways para separar áreas seguras de áreas 
não confiáveis, era suficiente. Mas isso também 
mudou em questão de semanas. Agora, a segu-
rança Zero-Trust se tornou mais necessária do 
que nunca.

As organizações devem, portanto, se preparar 
para uma onda de ataques que vai afetar os ter-
minais fora do perímetro. Assim, uma série de 
novos recursos precisam de ser adicionados às 
infraestruturas das organizações, como auten-
ticação forte (pelo menos autenticação de dois 
fatores) e segurança de e-mail na cloud (muitas 
organizações migraram ou vão migrar para o 
Office 365 ou G-Suite). Além disso, eles vão 
compartilhar arquivos no Dropbox, G-Suite, 
Salesforce, Slack ou Onedrive.

Portanto, as ferramentas de segurança devem 
ser implementadas na cloud, como o Sonic-
Wall Cloud Application Security, e em endpoints 
para protegê-los contra o desconhecido (fora 
do perímetro, exposto a muitos outros perigos, 
numa rede doméstica ou não protegida). Em 
2020, o importante era viabilizar infraestru-

turas para o teletrabalho. Novas aplicações 
na cloud, acesso VPN-SSL, Office 365, etc. 
Agora, o importante é agilizar e proteger este 
novo ambiente, implementando novas ferra-
mentas de confiança zero, novo antivírus de 
última geração, autenticação de dois fatores, 
auditorias de identidade para evitar roubo de 
credenciais, etc.

Uma estratégia de segurança robusta para 
forças de trabalho remotas sempre inclui pro-
teção proativa de endpoint ou antivírus de úl-
tima geração, que atenua os ataques antes, du-
rante e depois da execução. Abordagens mais 
avançadas incluem reversão automática para 
retornar os PCs com Windows a um estado 
anterior ao incidente.

Referimos no início que o nosso mundo mudou 
em pouco tempo e mudou para sempre. Abri-
ram-se portas para novas oportunidades, mas 
também se abriram portas para novas ameaças 
... os nossos negócios e organizações estão mais 
expostos do que nunca, portanto, a nossa segu-
rança cibernética deve evoluir ao mesmo ritmo 
que esta nova situação. 

INFO
sonicwall.com
portugal@sonicwall.com
(800) 800 180 436

https://www.sonicwall.com/
https://www.sonicwall.com/
mailto:portugal%40sonicwall.com?subject=
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Quatro Passos para Proteger os seus Dados 
contra um Desastre na Cloud
Os seus dados estão realmente seguros quando os passa para a cloud? O 
recente incêndio no data center da OVHcloud em França prova que não 

O fogo impactou milhões de sites – in-
cluindo agências governamentais, 
empresas de e-commerce e bancos – e 
resultou em perda de dados. Alguns 
desses dados tinham cópias de segu-

rança, mas outros estão perdidos para sempre.
Ainda assim, muitas empresas acreditam que 
se os seus dados estão na cloud, 
o seu fornecedor está a realizar 
cópias de segurança. Na reali-
dade, um recente inquérito da 
Arcserve revelou que 44% dos 
inquiridos acreditam que a res-
ponsabilidade pela salvaguarda 
e recuperação dos dados é do 
fornecedor do serviço. Não é. 
Então porquê esta conceção er-
rada? Para começar, muitos uti-
lizadores da cloud pensam que 
pelo facto de os serviços serem 
agora tão prevalentes e fáceis de 
utilizar, são também seguros e livres de risco. 
Bem, os serviços de partilha de carros também 
são prevalentes e simples de utilizar, mas con-
duzir um desses carros não o protege de um 
acidente. Sim, não tem que se preocupar com 
atestar ou com a manutenção do veículo, mas 
a partir do momento em que está dentro do 
carro, ainda tem que agir de forma responsável 
e utilizar o cinto de segurança. É esta a parte 
que muitos utilizadores de cloud se esquecem.
Aqui estão quatro formas de manter os seus 
dados seguros, mesmo quando um desastre 
afeta o seu provedor cloud.

1. NÃO DEPENDA EM EXCLUSIVO DO 
SEU FORNECEDOR DE CLOUD PARA 
PROTEGER OS SEUS DADOS
As empresas, quando migram para a cloud, 
devem compreender que a segurança na cloud 
é uma responsabilidade partilhada entre elas e 
o provedor – e que essa partilha não é equita-
tiva. É você, o cliente, o principal responsável 
por proteger os seus dados na cloud.

Os fornecedores líderes como a AWS, a Microsoft  
Azure e a plataforma Google Cloud tipicamente 
salvaguardam a infraestrutura principal e ser-
viços, como parte da sua responsabilidade. Mas 
no que toca a assegurar os sistemas operativos, 
plataformas e dados, essa responsabilidade 
recai nas mãos dos clientes. As organizações 

que não tenham este simples 
facto presente enfrentam uma 
muito maior probabilidade de 
sofrerem perda de dados.
Se subscrever um serviço como 
o Office 365, por exemplo, a Mi-
crosoft declara explicitamente 
nos seus termos e condições que 
não assume responsabilidade 
pelos seus dados. É da sua res-
ponsabilidade gerir e proteger os 
seus dados. Tipicamente, a Mi-
crosoft irá salvaguardar os seus 
dados durante 30 dias. Após 

isso, transfere a responsabilidade. É por isso que 
recomenda que utilize software de terceiros para 
proteger os seus dados a longo prazo.
Os empresários precisam de ser alertados para 
a sua responsabilidade e assegurarem que têm 
soluções de proteção ativas e que as testam com 
regularidade para garantirem que podem recu-
perar de uma perda de dados, caso tal aconteça.

2. CUMPRA A ESTRATÉGIA DE 
PROTEÇÃO DE DADOS 3-2-1-1 
A estratégia 3-2-1-1 instrui que guarde três có-
pias de seguranças dos seus dados em dois tipos 
de suporte diferente, como disco e tapes, sendo 
uma destas cópias guardada fora das instala-
ções para recuperação de desastre. O 1 final 
desta equação é uma das cópias ser feita num 
armazenamento de objetos imutável.
As empresas deveriam olhar para uma solução 
de armazenamento cloud que salvaguarde a in-
formação continuamente, realizando snapshots 
a cada 90 segundos. Isto significa que mesmo 
em caso de desastre, poderá rapidamente re-

cuperar os seus dados. Com armazenamento 
imutável na cloud, vão sempre existir uma série 
de pontos de recuperação, garantindo que os 
seus dados permanecem protegidos.

3. COLOQUE AS QUESTÕES CERTAS
Há uma lista de questões essenciais que deveria 
colocar ao seu fornecedor cloud. Deveria per-
guntar que procedimentos seguem para a ga-
rantia de continuidade do seu próprio negócio e 
recuperação de desastre. Deveria também com-
preender os seus padrões de nível de serviço. O 
seu serviço está desenhado para estar dispo-
nível 99% do tempo ou 99,999%? A diferença 
entre apenas um ou dois 9’s pode ser a diferença 
entre o seu negócio estar em baixo três dias por 
ano versus 27 minutos. E essa diferença pode 
ter um impacto significativo no seu objetivo.
Descubra se o seu fornecedor de cloud dispo-
nibiliza um backup adicional que lhe permita 
salvaguardar os seus dados para localizações 
geograficamente remotas. E se sim, esse serviço 
é interno, ou deverá contratar um outro forne-
cedor para assegurar que tem um verdadeiro 
plano de backup e recuperação de desastre?
Finalmente, questione se é simples ou compli-
cado mudar para um fornecedor de cloud di-
ferente. Mudar de um fornecedor para outro é 
muitas vezes mais fácil dizer do que fazer.

4. TENHA UM PLANO DE RECUPERAÇÃO 
IMPLEMENTADO
Ter um plano de backup e recuperação per-
mite-lhe proteger os seus dados se e quando 
ocorrer um desastre. O seu plano deverá incluir 
uma simulação de uma disrupção no negócio 
para avaliar o seu plano. Deverá também com-
preender testes regulares das suas imagens de 
backup para que possa resolver quaisquer pro-
blemas antes que ocorram. No caso do incêndio 
na OVHcloud, os clientes que tinham um plano 
de recuperação conseguiram minimizar os es-
tragos e a perda permanente de dados.
No que concerne a proteção de dados, as em-
presas devem esperar o melhor, e prepara-
rem-se para o pior. Ter um plano sólido vai 
garantir que cai sempre de pé – não importa 
quão grande for a queda. 

Vasco Sousa, Iberia Channel 
Account Manager

Visite www.storagecraft.com/cloudservices para descobrir mais.

Prepare a sua organização para o pior que a Mãe Natureza 
ou a natureza humana lhe coloque no caminho.

www.StorageCraft.com

Os Dados são a boia de salvação da sua empresa.
Proteja-os com o DRaaS da Storagecraft.

*fonte - Cybersecurity Ventures: https://cybersecurityventures.com/global-ransomware-damage-costs-predicted-to-reach-20-billion-usd-by-2021/
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2021, 
um ano marcado pelo otimismo 

moderado
O Channel Survey é o novo barómetro do ambiente de negócios do Canal de IT que, apesar

das contingências impostas pelo contexto pandémico atual, demonstra o otimismo da
maioria das empresas em relação ao futuro 

por Diana Ribeiro Santos

O Channel Survey é o primeiro estudo que se faz em 
Portugal sobre o ambiente de negócios no Canal de 
IT e a perceção que os Parceiros têm sobre o futuro 
dos seus negócios.

Este estudo foi realizado durante o mês de maio deste ano junto dos 
leitores do IT Channel e foram obtidas um total de 210 respostas. Os 
resultados apresentados incidem sobre uma amostra de 181 respostas 
de empresas que cumpriam os critérios de admissão do inquérito.

A amostra corresponde ao universo dos leitores do IT Channel e é 
de salientar que a grande maioria das respostas são provenientes de 

empresas com dez ou mais colaboradores, sendo que 34% têm mais 
do que 50 trabalhadores.

Quanto aos Parceiros, a grande maioria dos inquiridos qualifica-se 
como Integrador e Managed Services Providers (MSP), correspon-
dendo a um total de 66%, sendo que os restantes 33% se dividem 
entre VAR, Resellers e Retailers. 

O Channel Survey passará a ser realizado anualmente, tendo como 
principal objetivo comparar a evolução ao longo dos anos do am-
biente de negócios.
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Parceiros com mais de 

25 colaboradores 

cresceram 6,3% no primeiro 

trimestre de 2021
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O AMBIENTE DE NEGÓCIOS 

O primeiro trimestre de 2020 foi passado num ambiente pratica-
mente normal, uma vez que as medidas de confinamento inerentes 
à pandemia provocada pela COVID-19 só foram estabelecidas no 
final de março. Por outro lado, o primeiro trimestre de 2021 foi 
completamente díspar, ficando marcado pelo segundo confina-
mento geral. 

De forma global, os resultados referentes às vendas do primeiro 
trimestre  demonstram que houve um crescimento de 1,4%, mas é 
importante não esquecer que este resultado é uma média. As res-
postas obtidas são bastante assimétricas, uma vez que diferem por 
tipo de Parceiro e também pela dimensão da empresa.

Quanto ao tipo de Parceiro, os mais transacionais (Resellers e 
Retailers) declararam um decrescimento  no volume de vendas do 
primeiro trimestre de 2021 face ao homólogo, enquanto os menos 
transacionais (VAR, Integradores e Managed Services Providers) 
declararam uma subida face ao ano passado.

Quanto à dimensão, as empresas que apresentam menos de 25 
colaboradores indicam um decrescimento de 1,64%, enquanto as 
empresas com mais de 25 trabalhadores indicam um crescimento 
muito acentuado de 6,3% comparando os dois trimestres iniciais 
dos anos de 2020 e 2021.

A pandemia atingiu de forma assimétrica os Parceiros. Assim, estes 
resultados demonstram uma grande diferença por dimensão da em-
presa. Tal como o IT Channel publicou logo no início da pandemia, 
o contexto pandémico acabou por afetar mais o tecido empresarial 
das microempresas e PME de dimensão reduzida, onde atuam por 
sua vez os Parceiros que têm um menor número de colaboradores 
e uma dimensão também menor. E por outro lado, que a pandemia 
seria mais facilmente ultrapassada pelo tecido empresarial das 
PME com uma maior dimensão, pelas grandes empresas  e pelo 
investimento público, onde os Parceiros que servem estes mercados 
também têm, em regra, uma maior dimensão.  

PERCEÇÃO DO FUTURO: 
PERSPETIVA DE 2021 FACE A 2020

Quanto à perspetiva da totalidade do ano de 2021 face ao ano tran-
sato, existe, de uma forma geral, um otimismo moderado. 

O estudo indica uma previsão de crescimento para 2021 de 3,10%, 
mas, mais uma vez, este é um resultado totalmente assimétrico;  

∆ % VOLUME DE VENDAS NO Q1 POR TIPO DE PARCEIRO
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∆ % VOLUME DE VENDAS NO Q1 POR DIMENSÃO DE PARCEIRO
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No primeiro trimestre de 2021 a variação do volume de negócios sobre o periodo homologo 
foi de 1,4% no total das empresas inquiridas

∆ % PREVISÃO DE VENDAS 2020 VS 2021 POR TIPO DE PARCEIRO
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ÍNDICE DE CONFIANÇA NO AMBIENTE DE NEGÓCIOS
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ÍNDICE DE CONFIANÇA POR TIPO DE PARCEIRO
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ÍNDICE DE CONFIANÇA POR DIMENSÃO DA EMPRESA
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VAR, Integradores e Managed Services preveem um crescimento 
de 3,9%, enquanto Resellers e Retailers acreditam que não vão 
crescer este ano.

A par disto, a grande diferença situa-se na dimensão da empresa. 
As empresas com mais de 25 colaboradores indicam um cresci-
mento bastante acentuado de 7%, enquanto as empresas mais 
pequenas continuam a lutar pela sua sobrevivência. 

Quanto aos indicadores do ambiente de negócios, os indicadores 
sobre a estratégia de negócio são bastante ou moderadamente posi-
tivos em relação ao volume de vendas, à rentabilidade e à obtenção 
de novos clientes. O maior problema é, no entanto, a liquidez dos 
clientes, ou seja, as empresas desconfiam da capacidade atual dos 
clientes de conseguirem assumir os compromissos para os quais é 
possível mobilizá-los comercialmente.

∆ % PREVISÃO DE VENDAS 2020 VS 2021 POR DIMENSÃO DE PARCEIRO
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PERSPETIVAS PARA 2021 FACE A 2020

Insatisfatório          Pouco Satisfatório          Satisfatório          Melhor          Muito melhor

Volume de Vendas

Rentabilidade

Novos potênciais 
clientes

Estratíégia de Negócio

Liquidez dos clientes

 100% 0% 100%

Parceiros com maior dimensão tem um perpectiva muito mais otimista do ano de 2021

Liquidez dos clientes é a 

única razão de apreensão 

no futuro  por parte dos 

Parceiros com -14 pontos

PERCEÇÃO DO FUTURO: 
INDICE DE CONFIANÇA
 
Quando questionados sobre a sua confiança no futuro do mercado 
onde se inserem para a totalidade do ano de 2021, as respostas são 
direrentes por atividade principal do Parceiro. Usando o número 
100 como o termo de comparação para a neutralidade (represen-
tado por 0 nos gráficos), o  ambiente de negócios de IT é percepcio-
nado de forma diferente. Os retalhistas acreditam que o ano será 
ligeiramente melhor do que 2020 com 101, apenas + 1 ponto que 
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a neutralidade , o Resellers são os mais pessimitas com -7 pontos, 
sendo os Managed Services aqueles que se apresentam mais oti-
mistas com +15 pontos.

A perceção do ambiente de negócios para empresas com mais de 
25 colaboradores é muito superior, com +29 pontos, daquelas que 
têm menos de 25 trabalhadores com -6 pontos.

Esta diferença na percepção do futuro entre empresas mais pe-
quenas e as maiores é o dado mais relevante de todo este estudo.
Nitidamente as empesas de maior dimensão têm uma percepção 
muito mais otimista com 35 pontos de diferença relativamente aos 
Parceiro de menor dimensão. 

OS VERTICAIS 

Portugal continua a ser um país de serviços. Os setores que os Par-
ceiros acreditam que se vão desenvolver no futuro estão ligados a 
áreas de serviços como a administração pública, a saúde, a indús-
tria, o comércio e a distribuição.

Existe ainda um pessimismo face ao vertical do turismo, uma vez 
que os Parceiros acreditam que ainda não é viável economicamente 
apostar neste setor que foi bastante afetado pela pandemia.

A RELAÇÃO COM A INDÚSTRIA

Uma das conclusões mais notáveis deste estudo é que a relação com 
as marcas é genericamente muito boa. Ou seja, o índice de satis-
fação dos Parceiros com as marcas é de forma genérica bastante 
satisfatória com 4,15 pontos em cinco de forma global. 

Aquilo que os Parceiros mais valorizam na relação com as marcas é 
o apoio técnico, seguida da disponibilidade do produto (dado o his-
tórico de shortage que existe atualmente e agravado pela pandemia), 
enquanto o co-marketing é aspeto menos valorizado. 

Não há muitas diferenças entre a forma como os VAR, Resellers, 
Retailers. Integradores e Managed Services veem a relação com 
as marcas. No entanto, os estímulos e rebates aparecem como um 
aspeto mais atrativo para Resellers e Retailers e menos atraente 
para os Integradores.

Já as margens também são importantes para Resellers e Retailers e 
menos importante para Integradores, o que é explicado pelo facto 
de estes venderem mais serviços.

VERTICAIS
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Geral

 Retailers,  Integradores e
   Resellers e VAR managed services

 Qualidade do apoio técnico 4,2 4,2 4,2

 Disponibilidade e oferta 
 do produto 4,1 4,2 4

 Facilidade de relacionamento 4 4 3,9

 Margens e rentabilidade global 3,9 4 3,7

 Formação 3,9 3,9 3,9

 Estímulos e rebates 3,5 3,7 3,4

 Gestão de conflitos 
 com outros parceiros 3,4 3,5 3,4

 Co-marketing 3,4 3,5 3,4

O QUE OS PARCEIROS MAIS VALORIZAM NOS FABRICANTES

Margens e 
rentabilidade global

Qualidade 
do apoio técnico

Disponibilidade e oferta 
do produto

Gestão de conflitos 
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relacionamento
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Formação

 100% 0% 100%

Insatisfatório          Pouco Satisfatório          Satisfatório          Melhor          Muito melhor
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TIPO DE PARCEIRO

Managed Services          Integrador          

VAR          Reseller          Retailer

de 1 a 9 colaboradores          de 10 a 24 colaboradores          

de 25 a 50 colaboradores          mais de 50 colaboradores

36%

15%

10%

9%

30%

DIMENSÃO DA EMPRESA

48%

34%

6%
12%

SATISFAÇÃO DOS PARCEIROS COM AS PRINCIPAIS MARCAS

 Fabricante % parceiros
 1 HP 25%
 2 Microsoft 15%
 3 Lenovo 10%
 4 HPE 9%
 5 Dell 8%
 6 Fujitsu 8%
 7 Asus 7%
 8 Cisco 4%
 9 LG 4%
 10 Samsung 4%

OS FABRICANTES MAIS MENCIONADOS NO ESTUDO

PERFIL DAS EMPRESAS QUE RESPONDERAM AO ESTUDO

 Segmento Marca
 Printing Xerox
 Redes e comunicações Alcatel-Lucent Enterprise
 Segurança Sophos
 Software de gestão Primavera Software
 Virtualização VMware

LÍDERES DE SATISFAÇÃO COM FABRICANTES  POR SEGMENTOS Para infraestruturas x86 temos soluções com replicação 
block based utilizando a rede IP, replicações de Storage 
síncronas e assíncronas utilizando a rede IP ou a SAN e 
ferramentas de automatização de HA e DR.

Para infraestruturas IBM Power temos soluções com 
replicação transacional utilizando a rede IP e replicações 
de Storage síncronas e assíncronas utilizando a rede IP 
ou a SAN.

A grande maioria das organizações depende da 
disponibilidade dos seus sistemas informáticos 
para assegurar a operacionalidade dos negócios.
As soluções de High Availability (HA) permitem 
implementar arquiteturas computacionais 
redundantes, assegurando que uma possível falha 
não provoca indisponibilidade ou perda de dados.
As soluções de Disaster Recovery (DR) permitem 
recuperar rapidamente de possíveis falhas, 
assegurando uma perda de dados reduzida. 

High Availability (HA) e Disaster Recovery (DR)

Evite perdas de dados e recupere o 
seu negócio rapidamente em caso 
de desastre.

Proteja a sua infraestrutura compu-
tacional (x86 e IBM Power) com as 
nossas soluções de HA e DR. 

Fale connosco e conheça as nossas soluções.

vm vm vm vm vm vm vm vm vm vm vm vm

VMware
vCenter Server®

VMware vSphere

VMware
vCenter Server

Site Recovery
Manager

Site Recovery
Manager

VMware vSphere

vm vm vm

vm vm vm

vSphere Replication

Storage Replication

 +351 253 196 093                 www.erre-technology.com | business@erre-technology.com

VALORIZAÇÃO DOS FABRICANTES

Ao questionar os leitores sobre com que fabricantes tinham um 
maior volume de negócios, e consequentemente qual o seu nível de 
satisfação, o IT Channel obteve um total de 127 marcas diferentes, 
o que demonstra uma resposta bastante pulverizada. 

O IT Channel estabeleceu como critério mínimo de admissão ter, 
pelo menos, 4% de respostas face ao universo de leitores; assim só 
12 marcas tiveram o mínimo da amostra definida, das quais pu-
blicamos as dez marcas com maior índice de satisfação por parte 
dos leitores. 

Com um escala de resposta de 1 a 5, a generalidade das marcas 
ficou muito bem posicionada, sendo que as diferenças entre elas são 
pequenas. O retalho é, em regra, menos generoso na pontuação 
o que faz com que as marcas que mais dependem deste Canal 
acabem por ser as menos valorizadas na relação entre o cliente e o 
fornecedor.

Para os fabricantes que trabalham apenas um segmento, o critério 
de admissão foi menos exigente, com 3% ou mais da amostra, uma 
vez que a probabilidade de resposta é menor. Assim, foi possível 
obter um ranking que demonstra que o melhor nível de satisfação 
em algumas categorias. 

FICHA TÉCNICA

Inquérito aos  subscritores  digitais do jornal IT Channel (6.130)  que 
decorreu entre o dia 5 e 31 de maio de 2021 em plataforma web.

• Questionários recebidos: 210 empresas
• Questionários com todos os requisitos: 181 empresas
• Número total de referências a fabricantes: 381
• Número de total fabricantes mencionados: 127
• Fabricantes mencionados em mais de 4% das respostas: 12
• Fabricantes mencionados em mais de 3% das respostas: 23 

O IT Channel disponibiliza, a pedido, informação estatística 
complementar, mas anonimizada, aos fabricantes visados.

  Fabricante Indíce
 

1
 Dell 

4,4
  HPE
 

2
 Cisco 

4,3
  Fujitsu
 3 HP 4,2
 4 Microsoft 4,1
  Lenovo
 5 LG 4,0
  Samsung
 6 Asus 3,9

A maior parte dos Parceiros estão 

muito satisfeitos com a relação com 

a indústria ao darem um pontuação 

média de 4,15 pontos nos 5 possíveis



Para infraestruturas x86 temos soluções com replicação 
block based utilizando a rede IP, replicações de Storage 
síncronas e assíncronas utilizando a rede IP ou a SAN e 
ferramentas de automatização de HA e DR.

Para infraestruturas IBM Power temos soluções com 
replicação transacional utilizando a rede IP e replicações 
de Storage síncronas e assíncronas utilizando a rede IP 
ou a SAN.

A grande maioria das organizações depende da 
disponibilidade dos seus sistemas informáticos 
para assegurar a operacionalidade dos negócios.
As soluções de High Availability (HA) permitem 
implementar arquiteturas computacionais 
redundantes, assegurando que uma possível falha 
não provoca indisponibilidade ou perda de dados.
As soluções de Disaster Recovery (DR) permitem 
recuperar rapidamente de possíveis falhas, 
assegurando uma perda de dados reduzida. 

High Availability (HA) e Disaster Recovery (DR)

Evite perdas de dados e recupere o 
seu negócio rapidamente em caso 
de desastre.

Proteja a sua infraestrutura compu-
tacional (x86 e IBM Power) com as 
nossas soluções de HA e DR. 

Fale connosco e conheça as nossas soluções.
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parceiro

“Abaco está centrada 
na implementação de 
ferramentas de gestão SAP”
Fundada em 2004, a Abaco Consulting teve uma evolução positiva na faturação 
durante 2020, onde atingiu os 13 milhões de euros em volume de negócios
por Diana Ribeiro Santos

A Abaco foi fundada em 2004 com 
seis pessoas que já trabalhavam 
em consultoria e que parti-
lhavam uma visão: a adequação 
do software. 

Atualmente, são reconhecidos como empresa 
especialista nos setores de Engenharia &  
Construção, Têxtil, Vestuário & Calçado,  
Automotive e Food&Beverage. 

POSICIONAMENTO 
A Abaco Consulting é umas das 
maiores empresas portuguesas 
de implementação de sistemas 
ERP SAP e é sua ambição con-
solidar esta posição, através da 
satisfação dos seus clientes e 
colaboradores.  A empresa que 
apresenta um posicionamento 
diferenciado assente em três ve-
tores: posicionamento vertical, 
inovação tecnológica e capital 
humano. 
Posicionamento vertical porque a sua oferta 
é focada em quatro setores de negócio onde 
apresentam um conhecimento profundo dos 
processos, oferecendo valor acrescentado em 
relação a um integrador de software tradicional 
focado apenas em tecnologia, diminuindo a 
distância de conhecimento entre o cliente final 
e a empresa implementadora, o que se traduz 
numa redução de risco, relevante para ambas 
as partes.
Inovação tecnológica com base na aposta em 
ferramentas SAP. A Abaco Portugal foi a pri-
meira empresa a ter clientes em produtivo na 
solução ERP SAP S/4 Hana, assim como a 
Abaco Brasil foi a primeira a ter uma referência 
S/4 Hana na América Latina. “Recentemente 

fomos distinguidos pela SAP a nível nacional e 
internacional como Parceiro de referência na 
adoção de soluções cloud”, revela Nuno Figuei-
redo, Board Member da Abaco Consulting.
O capital humano reside na cultura da orga-
nização, nos seus valores e na forma como in-
terage com os seus clientes, colaboradores e 
Parceiros. 

Atualmente, a Abaco Consul-
ting emprega cerca de 230 co-
laboradores, espalhados pelos 
diversos escritórios. Em 2021, 
a Abaco pretende manter a 
tendência crescente de recruta-
mento, em particular nas áreas 
de inovação e de investigação.
“A Abaco está centrada na im-
plementação de ferramentas de 
gestão SAP e, atualmente, têm 
sentido uma procura crescente 
nas soluções cloud”, afirma 
Nuno Figueiredo.

Venceram o concurso para a implementação da 
solução S/4Hana Cloud numa empresa multi-
nacional portuguesa, sendo uma das primeiras 
implementações desta solução em Portugal, ao 
mesmo tempo que foi um dos maiores negócios 
da SAP EMEA em 2020.  

EVOLUÇÃO DO NEGÓCIO
A organização teve uma evolução positiva 
na faturação em 2020, concluindo o melhor 
ano da sua história com um volume global de 
negócios em torno dos 13 milhões de euros.  
O crescimento da empresa tem passado pela 
abertura de novas áreas de negócio e reforço 
nas existentes, sendo a prioridade o reforço da 
presença internacional.
A operação internacional da empresa repre-

senta atualmente mais de 30% do volume de 
negócios. A aposta na internacionalização foi 
concretizada com a continuação do investi-
mento na operação no Brasil, a abertura de 
uma nova operação no Reino Unido e, mais 
recentemente, na Suíça, esta última através de 
uma Parceria. 

A Abaco Consulting tem uma abordagem ao 
mercado internacional baseada em dois mé-
todos: por via da abertura de escritórios pró-
prios e/ou através de Parceiros locais e, alter-
nativamente, por via de serviços em modelo 
nearshore.

COM QUEM TRABALHA 
“A SAP é o fabricante com quem mais tra-
balhamos, sendo a Abaco Parceira oficial da 
SAP em Portugal, no Brasil e Reino Unido. Em 
Portugal e no Brasil, somos detentores do nível 
de Parceria Gold Partner”, explica. 
Além da SAP, trabalham ainda com alguns 
fabricantes de software que têm soluções com-
plementares à SAP como é o caso da Petapilot 
(auditoria fiscal) e GlobalSolver (otimização da 
negociação no processo de compras)
Em Portugal têm inúmeros Parceiros. Por um 
lado, aqueles que têm a mesma atividade que 
a Abaco (Consultoria na área de IT) e com 
os quais fazem projetos em conjunto como a 
Besteam (Suíça), Softinsa, Milestone, Rebis e 
a SBXC e ainda os clientes com quem estabe-
leceram uma relação de longa data e que se 
enquadram na categoria de Parceiros. 

RESUMO
• A Abaco foi distinguida pela SAP a nível nacional e internacional 
como Parceiro de referência na adoção de soluções cloud;
• Posicionamento diferenciado assente no posicionamento vertical, 
inovação tecnológica e capital humano.;
• A operação internacional da empresa representa atualmente mais 
de 30% do volume de negócios.

Nuno Figueiredo, Board 
Member da Abaco Consulting

https://www.linkedin.com/in/nuno-figueiredo-98aa782/
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case study

A sustentabilidade é uma das forças 
motrizes da EDP, que sentiu a 
necessidade de obter a compe-
tência de monitorizar os indica-
dores de mobilidade das várias 

geografias e empresas de uma forma agregada. 
Para tal, foi desenvolvida e implementada uma 
plataforma por um Parceiro português da  
Microsoft, a Singularity Digital Enterprise. A 
empresa de energia implementou uma série de 
dashboards através do Microsoft Power BI para 
unificar, analisar e gerir a informação e mo-
nitorizar a gestão de mobilidade da sua frota 
elétrica. Antes de ser implementado o dashboard 
corporativo de mobilidade elétrica, a EDP tra-
balhava exclusivamente com ficheiros Excel.

A SOLUÇÃO
A Microsoft é o Parceiro da EDP para ferra-
mentas de produtividade e colaboração através 
do universo Office 365. O Microsoft Power BI 
apresenta-se como a solução de visualização de 
informação que permite aceder, sistematizar 
e integrar com facilidade as várias fontes de 
informação disponíveis, providenciando uma 

interface simples para os clientes finais e con-
tribuindo para uma gestão mais eficiente por 
parte das áreas empresariais.
“Com base na avaliação que fizemos durante 
a fase de assessment, em conjunto com a equipa 
da EDP e Microsoft, a Singularity propôs a 
melhor abordagem, que foi construir a plata-
forma em Microsoft Power BI com visualização 
rica criada somente para este fim”, explica 
Pedro André Martins, CEO & Founder da  
Singularity Digital Enterprise.
A solução insere-se na oferta de soluções Power 
Management Cockpit, onde existem várias im-
plementações em Portugal e algumas oportuni-
dades internacionais. 
“Tendo em conta que os dados estão no centro 
dos processos de transformação digital e que 
mais de 70% das empresas não retiram o poten-
cial dos seus dados, é uma solução fundamental 
para o nosso tecido empresarial e em clara rota 
de ascensão”, afirma Manuel Dias, National 
Technology Officer da Microsoft Portugal e 
acrescenta que, “além de fácil utilização, esta 
solução permite uma rápida curva de aprendi-
zagem, integração de diversas fontes de infor-

mação e capacidade self-service de exploração 
e análise avançadas dos diversos relatórios e 
dashboards”.

OS RESULTADOS
A solução da Microsoft ajudou o negócio da 
EDP em duas perspetivas fundamentais: a so-
lução utiliza como tecnologia base o Microsoft 
Power BI, que permite de forma simples, intui-
tiva e interativa a exploração de informação 
para a tomada de decisões, passando a ser mais 
inteligente e eficiente, permitindo em simul-
tâneo uma visibilidade transversal não só no 
departamento de sustentabilidade, mas sobre-
tudo pelos diferentes stakeholders das empresas 
do grupo.
A aplicação desta solução no ecossistema em-
presarial português tem crescido exponencial-
mente, não só no tecido empresarial como nas 
entidades públicas portuguesas e com diversas 
soluções para Parceiros.
Segundo uma fonte oficial da EDP, “esta so-
lução permitiu-nos melhorar o f luxo de tra-
balho entre os diferentes interlocutores, tanto 
na uniformização dos dados e respetiva conso-
lidação, como na harmonização de conceitos 
relativos à frota que diferem nas diferentes geo-
grafias em que o grupo opera. Desta forma foi 
possível melhorar significativamente a moni-
torização dos objetivos e metas definidas pela 
EDP para a mobilidade elétrica”.
A solução foi ainda reconhecida a nível  
europeu como best practice em termos de  
reporting de Sustentabilidade com mais de 3.500 
veículos espalhados pelas diferentes geografias 
onde a EDP está presente, com ambiciosos ob-
jetivos de sustentabilidade até 2030.  

RESUMO
• A EDP tinha como objetivo monitorizar a mobilidade da sua 
frota elétrica;
• O Microsoft Power BI é uma solução de visualização de infor-
mação que permite aceder, sistematizar e integrar com facilidade 
as várias fontes de informação disponíveis;
• Esta solução foi reconhecida a nível europeu como best practice em 
termos de Reporting de Sustentabilidade.

EDP investe na monitorização e gestão de 
mobilidade da sua frota elétrica
Dashboard desenvolvido pela Microsoft e Singularity para a EDP monitoriza os 
indicadores de mobilidade das várias geografias
por Diana Ribeiro Santos
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what’s new

A HP anunciou o lançamento dos EliteOne 800 G8 All-in-One, 
para uma experiência de colaboração mais envolvente e pro-
dutiva em ambientes de trabalho híbridos. A HP apresentou 
também novos computadores desktop.
As pessoas querem estar em contacto umas com as outras - seja 

via contacto visual, linguagem corporal, ou áudio mais claro e nítido. 
Com 32% dos colaboradores a trabalharem a partir de casa num fu-
turo previsível e 26% a dividirem o seu tempo entre casa e o escritório, 
ganha uma especial importância a tecnologia que ajuda a ultrapassar a 
distância física.
A HP EliteOne 800 G8 All-in-One é uma central de conferências vir-
tuais para os diferentes espaços de trabalho. Disponível com um ecrã 
de 23,8 ou 27 polegadas na diagonal e uma câmara pop-up integrada, o 
PC permite aos utilizadores aparecerem de uma forma mais realista e 
ligarem-se de forma mais simples aos colegas quando não podem estar 
presentes pessoalmente. Suportado por um processador Intel Core da 11.ª 
geração, o PC pode lidar com projetos que exijam recursos intensivos e 
reuniões virtuais para que os utilizadores possam trabalhar em multita-
refas e colaborar de um modo rápido e fiável.
Os PC HP EliteDesk 800 G8 Series satisfazem as exigências de um duro 
dia de trabalho de multitasking ao disponibilizarem diferentes form factors. 
Cada PC de secretária é configurável e expansível, permitindo às equipas 

de TI pouparem tempo e configurarem PC na preparação para muitos 
tipos diferentes de utilizadores, ajudando-os a racionalizar a gestão de 
endpoints.
O HP EliteDesk 800 G8 Desktop Mini Business PC é suficientemente 
potente para os criativos em part-time. Já o HP EliteDesk 800 G8 Small 
Form Factor Business PC é ideal para utilizadores domésticos e de escri-
tório ou para trabalhadores de apoio a clientes ou de backoffice. Por fim, 
o HP EliteDesk 800 G8 Tower Business PC está otimizado para alto 
desempenho, necessidades gráficas intensas e capacidade de expansão 
máxima.
Os HP EliteOne 800 G8 e HP EliteDesk 800 G8 vão estar disponíveis 
em Portugal a partir de junho. 

A Samsung Electronics lançou o Galaxy 
Tab S7 FE e o Galaxy Tab A7 Lite, 
as mais recentes adições ao seu port-
fólio de tablets. O Galaxy Tab S7 FE 
mantém as características do Galaxy 

Tab S7, incluindo um grande ecrã para entrete-

nimento, trabalho criativo, e para multi-tasking. 
E para os que procuram um tablet compacto 
e em movimento, o Galaxy Tab A7 Lite pode 
muito bem ser a opção certa.   
O Galaxy Tab S7 FE oferece aos consumi-
dores as características de que mais gostam e 
que desejam a um preço acessível. Apresenta 
um ecrã de 12,4 polegadas, indicado para en-
tretenimento e para levar a produtividade e a 
criatividade ao patamar seguinte. O conjunto 
inclui uma S Pen, para que seja possível tirar 
o melhor partido do grande ecrã e realizar as 
suas funções com uma eficiência ainda maior.
O Galaxy Tab S7 FE permite lidar facilmente 
com múltiplas tarefas. Com o Multi-Active 
Window, é possível abrir até três aplicações em 
simultâneo e isto significa que é possível, por 
exemplo, navegar na web, tirar notas e trans-
mitir um vídeo – tudo num só ecrã. Com o 
App Pair, também pode salvar e iniciar rapi-
damente a combinação de aplicações no Mul-
ti-Active Window.

O Galaxy Tab A7 Lite tem um ecrã de 8,7 
polegadas alojadas numa estrutura metálica e 
é ultra-portátil. A fina espessura do ecrã e as 
colunas duplas com Dolby Atmos, permitem ao 
Galaxy Tab A7 Lite oferecer uma experiência 
mais imersiva quando se visualiza filmes e es-
petáculos ou a jogar.
Com um armazenamento interno até 32GB, 
expansível até 1TB com um cartão MicroSD, 
o dispositivo fornece muito espaço para todos 
os conteúdos, e o processador quad-core ajuda 
a garantir que vão funcionar de forma rápida 
e sem problemas. O Galaxy Tab A7 Lite, dis-
ponível nas cores Gray e Silver, possui também 
uma bateria de longa duração com um adap-
tador de carregamento rápido de 15W, e a ca-
pacidade opcional de LTE.
O Galaxy Tab S7 FE e o Galaxy A7 Lite estarão 
disponíveis em Portugal a partir de junho com 
os preços de venda ao público a partir de 679,90 
euros para o Galaxy Tab S7 FE versão 5G e a 
partir de 179,90 euros para o Galaxy A7 Lite.  

Samsung lança novos tablets

HP ANUNCIA NOVOS ALL-IN-ONE
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A D-Link anunciou recentemente duas novas referências: DX-
S-1210-28T (24 portas 10GBASE-T e 4 portas 25GE SFP28) e 
DXS-1210-28S (24 portas 10G SFP+ e 4 portas 10GBASE-T) 
que irão complementar a gama de Switches Smart Managed 10 
Gigabit.

A família DXS-1210 passa agora a ser composta por seis modelos, sendo 
que estas duas novidades têm portas de cobre 10GBASE-T que permitem 
aproveitar os cabos RJ-45 CAT6/7 já instalados em qualquer infraestru-
tura de rede para elevar a conectividade Gigabit à largura de banda dos 
10 Gigabit. 

Além disso, as portas 25 Gigabit SFP28 do DXS-1210-28T são perfeitas 
para elevadas exigências de largura de banda, como ligações Top of Rack 
em server farms ou core de rede em ambientes SMB. Por sua vez, as portas 
SFP + permitem uma conectividade por fibra através dos respetivos 
transcetores para ligações de longa distância. 
Estes switches oferecem um elevado desempenho, baixa latência, segu-
rança robusta e gestão de Layer 2 e Layer 3 para qualquer rede empre-
sarial como um switch de agregação, mas também para ambientes de 
virtualização, cloud e aplicações server-to-server.
A gama de funcionalidades de Layer 2 inclui espelhamento de porta, 
Spanning Tree Protocol (STP) e Link Aggregation Control Protocol 
(LACP). Também integram recursos de Layer 3 Lite, como Inter-VLAN 
e routing estático para melhorar o desempenho, reduzindo a pressão 
sobre routers e backbones.
No que diz respeito à segurança de rede, um elemento cada vez mais im-
portante, dado os crescentes ataques e intrusões contra redes empresariais 
durante a pandemia, a linha DXS-1210 oferece o inovador mecanismo 
de segurança D-Link Safeguard Engine que trabalha para proteger a 
rede contra inundações de tráfego causadas por ataques maliciosos. Além 
disso, suportam autenticação baseada em porta 802.1X e em host para 
controlo do acesso à rede.
Outras das funcionalidades destes equipamentos são as listas de controlo 
de acessos (ACL), prevenção de spoofing de ARP e triagem de servidor 
DHCP para proteger a rede contra ameaças. 

Q
uem trabalha em frente a um monitor 
por muitas horas, quer seja a partir de 
casa ou no escritório, tem um conjunto 
de necessidades específicas, no sentido 
de tornar as muitas horas mais fáceis e 

confortáveis. A Linha B da Philips Monitors é 
especialmente concebida para dar resposta a 
essas necessidades e ainda mais, suportando 
assim um vasto número de profissionais que 
pretendem usufruir de um monitor confor-
tável, fiável e seguro. O modelo mais recente 
da Linha B da Philips Monitors, 243B9H de 
24 polegadas (23,8 polegadas / 60,5 cm na dia-
gonal) FullHD, pode ser precisamente o mo-
nitor que procuram.
Existe apenas um cabo capaz de levar energia 
e sinais de vídeo ao monitor, ao mesmo tempo 
que permite ter um espaço de trabalho orga-
nizado – o conetor USB-C. Incluído no novo 
Philips 243B9H, o USB-C é também uma 
das tecnologias mais confortáveis disponíveis 

atualmente, oferecendo um setup eficiente e 
fiável, que é fácil de configurar e fica imedia-
tamente pronto para utilizar. Fino e reversível, 
o USB-C permite uma conexão simples, de 
apenas um cabo, para transferência de dados 
super rápida, bem como uma gestão energé-
tica inteligente e f lexível: o sinal do display e 
dados a alta velocidade são transferidos via 
USB-C (modo alternado DisplayPort), en-
quanto alimenta ou carrega simultaneamente 
o seu laptop (USB Power Delivery), entre-
gando até 65W.
Estas características fazem com que o novo 
Philips 243B9H seja fácil de utilizar por toda 
a gente. O monitor também apresenta outros 
recursos para apoiar os profissionais e ajudá-los 
a manter os seus espaços de trabalho limpos e 
organizados.
O Philips 243B9H também conta com im-
portantes tecnologias para minimizar o des-
conforto causado por sessões prolongadas em 

frente ao ecrã. O seu painel IPS usa tecnologia 
avançada que oferece ângulos de visualização 
extra amplos, de 178/178 graus, o que permite 
ver o display de quase qualquer perspetiva. 
Adicionalmente, integra tecnologia Flicker-free, 
Low Blue Mode e EasyRead Mode, para assegurar 
também proteção ocular.  

MMD lança novo monitor Philips

D-LINK LANÇA NOVOS SWITCHES 
SMART MANAGED DXS-1210

wn
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Expandindústria aposta na inovação e 
desenvolvimento de soluções tecnológicas 
para as Comunicações Empresariais
Com o objetivo de alargar a sua oferta empresarial, desde 2018 que a 
Expandindústria desenvolve, sob a Marca IPBRICK, soluções tecnológicas 
para as Comunicações Empresariais

P
ara o Presidente do Grupo Expan-
dindústria, Laurindo Oliveira, esta 
“foi uma operação estratégica, que 
veio reforçar a presença da Expan-
dindústria numa área tão emergente 

como a das tecnologias da informação e comu-
nicação, permitindo alargar ainda mais as suas 
competências e a especialização neste setor.”
A marca IPBRICK está no mercado há mais 
de 20 anos e as suas soluções são uma impor-
tante referência nas Comunicações Empresa-
riais, em Cloud Privada, sobretudo em quatro 
grandes áreas transversais à maioria das em-
presas / organizações, que são: o E-mail e as 
Ferramentas Colaborativas, as Comunicações 
Unificadas sobre IP, a Gestão Documental e 
de Processos e ainda uma Rede Social Cor-
porativa, que é a "porta de acesso" para todas 
as aplicações.
Para Paulo Costa, que assumiu o cargo de Di-
retor da unidade de negócios da IPBRICK, 
“esta era a oportunidade que faltava à tecno-
lógica para reforçar a sustentabilidade do seu 
crescimento e continuar a apostar em know-how 
para o desenvolvimento de soluções para as 

Comunicações Empresariais, num mercado tão 
emergente como o da cloud.”
Quanto ao modelo de negócio, o Diretor explica 
que "a comercialização da Marca IPBRICK 
está a cargo da IPBRICK Distribution, que 
é o distribuidor exclusivo a nível nacional e 
internacional”. Conta com uma “importante 
rede de Parceiros que contribui para reforçar a 
presença da Marca”, e de uma “equipa própria 
de suporte e implementação, preparada para 
auxiliar os seus Parceiros e facilitar a adoção 
das soluções IPBRICK em clientes finais”.

NOVAS VERSÕES IPBRICK E 
IPORTALDOC REPRESENTAM UMA 
NOVA ERA NAS COMUNICAÇÕES 
EMPRESARIAIS
A aposta na Marca IPBRICK permitiu ala-
vancar o desenvolvimento de novas versões, 
cujo lançamento acontece neste mês de junho. 
Para Miguel Ramalhão, CPO da IPBRICK, 
“esta aposta permitiu dar início a um novo ciclo 
de desenvolvimentos, há muito esperados” e 
que se materializam agora no “lançamento de 
uma nova versão da IPBRICK e do IPBRICK.

CAFE, a progressista Rede Social Corporativa”.
O responsável destaca também “os desenvolvi-
mentos levados a cabo no sentido de aumentar 
a simplicidade do aprovisionamento das solu-
ções IPBRICK na cloud”. Destaque também 
para uma solução de Voicebots, que “vai ajudar 
as empresas / organizações a otimizar o 
fluxo de chamadas, com recurso a técnicas de  
Inteligência Artificial”. Quanto ao IPBRICK.
CAFE, assegura que “tem um novo design e mais 
ferramentas para simplificar a comunicação e a 
troca de informação entre as empresas e os cola-
boradores. Além da já existente, mas melhorada, 
integração com as Comunicações Unificadas 
(Voz, Videoconferência e Chat Profissional), o 
destaque vai para a funcionalidade "Canais", cujo 
objetivo é reduzir a troca de e-mails, ao centra-
lizar e agilizar a troca de informação”, terminou.
Outra grande novidade vai para o lança-
mento da nova versão do sistema de Gestão 
Documental e de Processos, que pode mesmo 
ser considerado o produto estrela da empresa. 
Telma Salgueiro, CPO do iPortalDoc, adianta 
que “uma das mudanças mais evidentes está no  
redesign da solução”, e acredita mesmo que “para 
quem está familiarizado com o iPortalDoc esta 
nova versão vai ser uma enorme surpresa”. Para 
a responsável, “os utilizadores do iPortalDoc 
sempre entenderam a sua importância para a 
Transformação Digital dos processos empresa-
riais, mas por vezes achavam complexo”. Telma 
Salgueiro assegura que “essa foi uma das prin-
cipais preocupações no desenvolvimento desta 
nova versão que, contando com uma nova or-
ganização das diferentes áreas, torna a solução 
mais intuitiva e fácil de navegar”.
Quanto ao futuro, o CEO da IPBRICK asse-
gura que o objetivo é que a marca "mantenha 
o seu ADN inovador no desenvolvimento de 
soluções para as Comunicações Empresariais, 
ajudando as empresas a percorrer o caminho 
da Transformação Digital”. 

INFO
ipbrick.com

https://www.ipbrick.com/
https://www.ipbrick.com/


https://www.decunify.com/pt/
https://www.decunify.com/pt/
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Tecnologia pós-Covid19. O que mudou e o 
que podemos esperar

Todos nós sentimos 
o impacto da mu-
dança de forma 
mais ou menos 
abrupta, mas im-

porta compreender nesta fase qual 
é o papel da tecnologia nesta crise 
sanitária e de que forma alterou os 
nossos hábitos.

De forma repentina, milhões de 
pessoas foram enviadas para casa 
e as suas rotinas foram quebradas. 
O teletrabalho tornou-se uma rea-
lidade imposta, mas por muitos 
desejado antes da pandemia, e os 
jovens viram-se privados do en-
sino presencial, alguns até mesmo 
do acesso ao ensino durante largos 
meses. A decisão de confinar a po-
pulação prendeu-se por motivos 
de saúde pública, todavia poucos 
conseguiam prever a duração 
e a avalanche de problemas que 
daí iriam surgir. As empresas vi-
ram-se obrigadas a investir na di-

Há sensivelmente 18 meses que a sociedade como a 
conhecíamos sofreu, por conta da pandemia que ainda 
vivemos, profundas alterações

gitalização e atualização dos seus 
sistemas para que permitissem aos 
seus colaboradores exercer as suas 
funções com eficácia desde casa e 
a educação sofreu um duro revés 
pela falta de meios disponíveis, 
tanto pelas instituições como pelos 
alunos espalhados pelo país.

Os desaf ios multiplicaram-se 
nesta matéria e o impacto veri-
ficado vai muito além dos meios 
palpáveis. Trabalhar ou estudar 
em casa tornou-se normal, mas 
será que é realmente aquilo que 
todos querem? E qual será a me-
lhor forma de manter as equipas 
motivadas e produtivas? Daqui 
em diante levantam-se dúvidas 
em relação às melhores práticas 
– um modelo de trabalho f lexível, 
totalmente remoto ou “marcha-a-
trás” assim que possível? Certo é 
que, perante mudanças de para-
digma como esta, os profissionais 
perceberam que a constante adap-

tação e procura por novas compe-
tências será uma mais-valia para 
a sua carreira. Do lado das em-
presas exigiu-se a mesma neces-
sidade de adaptação. A distância 
obrigou à mudança na forma de 
gerir as equipas e todos os que 
estamos ou estivemos em teletra-
balho sentimos essas dificuldades. 
Para uns o problema prendeu-se 
com a capacidade de manter a 
concentração e o foco, enquanto 
que outros deram por si dedicados 
horas a fio ao trabalho, perdendo 
a noção do momento de parar. En-
quanto todos tentávamos encon-
trar a melhor solução, as empresas 
e as chefias procuraram incessan-
temente novas formas de gerir e 
motivar os seus colaboradores, 
sem conseguir mesurar o impacto 
desta realidade na satisfação dos 
mesmos. Duvidas entre reuniões 
diárias, chamadas de convívio, ou 
um modelo mais f lexível e distante 
(para não caírem no erro da mi-
crogestão) passaram a fazer parte 
do dia a dia.

Até aqui, e apesar de irmos as-
sistindo a várias dificuldades re-
lativamente à melhor forma de a 
colocar em prática, a tecnologia 
provou ser uma enorme aliada, 
nomeadamente na automação 
e digitalização, que foram ele-
mentos preciosos para muitos 
outros setores de atividade, per-
mitindo a sua subsistência e até 
a emergência de novas formas 
de gerir alguns aspetos da nossa 
vida. O retalho, através do e-com-
merce, é o exemplo mais direto da 
relevância da tecnologia, dado 
que vimos disparar a nível mun-
dial todo o tipo de compras online, 
bem como novas formas de atendi-
mento ao cliente (chats online ou 

a inteligência artificial através de 
um chatbot). Foi, sem dúvida, uma 
oportunidade perante uma crise 
sem precedentes para a aposta 
(que já vinha a ser ponderada) 
nestes canais e que para muitos foi 
uma solução permanente.
A telemedicina é outra área em 
franca expansão que se deve em 
grande parte à pandemia. A tec-
nologia foi colocada ao serviço 
para o acesso à saúde quando os 
hospitais procuraram alternativas 
para conseguir seguir o maior nú-
mero de doentes que, em muitos 
casos, têm receio de se deslocar a 
uma unidade de saúde.

A resposta para o final da pan-
demia é algo que ainda não po-
demos prever, nem quais os efeitos 
que perdurarão indefinidamente 
nas nossas vidas, mas podemos 
afirmar que a digitalização veio 
para ficar e cabe-nos acompanhar 
o ritmo da mudança e inovação. 
Parece certo que haverá espaço 
para debate nos próximos meses 
sobre múltiplas formas emergentes 
de trabalhar, estudar e viver o 
nosso quotidiano, com a certeza 
de que existirão equilíbrios dife-
rentes para todos e que o diálogo 
e a f lexibilidade poderão ser um 
ponto de partida importante para 
a definição de novos paradigmas 
na sociedade com a tecnologia 
como aliada.  

por Nuno Meireles, 
Consultor Michael Page,
Information Technology
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por Rita Trabulo, 
Associada Coordenadora da 

Startinnovation Team da CCA

legal

A Lei versus Tecnologia. Aliadas ou rivais?

Vivemos a Quarta 
Revolução In-
dustrial, acompa-
nhamos o impacto 
da Indústria 4.0 e 

temos presente que a substituição 
da força humana por máquinas 
vai para além da tela de cinema. 
Perguntamos assim se IA pode ser 
aliada do setor jurídico ou, pelo 
contrário, o seu autómato rival. 

Exemplos típicos de ameaças à 
sobrevivência deste setor, como 
o conhecemos, são os chatbots, 
a automação de contratos e os 
smart contracts. Até que ponto 
a uniformização de conceitos e 
da regulação, bem como a auto-
mação de processos levará à sua 
transformação e à eliminação de 
determinados players? 

Refrescando conceitos e pro-
curando resposta no exemplo 
dos smart contracts, trazidos ao 
Mundo, em 1994, por Nick Szabo, 
deve ser esclarecido que estes não 
são um tipo de contrato real em si, 
dependendo sempre da existência 
de uma relação contratual que é 
depois transformada num código 
de programação. Szabo idealizou 
uma representação digital de 
contratos tradicionais, que segue 
uma lógica if-this-then-that, com o 
objetivo de minimizar o risco de 
exceções maliciosas ou incidentais. 

O impacto da tecnologia, especialmente da Inteligência 
Artificial (IA) no setor jurídico surge frequentemente em 
discussão. Sendo indiscutível o impacto que esta tem 
na sociedade, passando-se ao setor jurídico, é comum 
perguntar-se sobre a sobrevivência dos advogados face 
à evolução tecnológica. Serão estes agentes da lei uma 
espécie em vias de extinção?

Os códigos de programação intro-
duzidos permitem, por operação 
do próprio computador, monito-
rizar e/ ou executar um contrato, 
sem necessidade de interferência 
humana. Mais tarde, com a in-
trodução da blockchain - bancos 
de dados que operam como livro 
de registo de informações que 
lhes são trazidas por cada um dos 
computadores que àqueles estão li-
gados - os smart contracts ganharam 
uma nova força. A blockchain é 
descrita como sendo incontestável, 
mais rápida e mais segura que o 
sistema tradicional. Mantém-se o 
foco na eliminação de intermediá-
rios, o que leva à polarização da 
ideia de que os advogados são uma 
espécie em vias de extinção… o 
que não pode estar mais longe da 
verdade. 

Muito importante na criação de 
um smart contract é a definição clara 
de todos os elementos integrantes 
do contrato para que sejam veri-
ficáveis pelo computador. Tem de 
se retirar todo e qualquer abstra-
cionismo e interpretação inerente 
à inteligência humana. O compu-
tador não vê, não sente, não in-
terpreta, apenas segue as regras 
que forem inseridas. Se, numa 
primeira leitura, o programador 
assume um papel relevante ou até 
aparentemente exclusivo, vemos 
que é, na verdade, essencial o 

papel do advogado que vai de-
finir o quadro jurídico aplicável: 
as regras que são traduzidas para 
linguagem de programação. Por-
tanto, previamente à demons-
tração da inteligência artificial, 
terá de existir sempre o elemento 
humano.

A IA pode ser assim a nossa me-
lhor aliada. Em maior escala, 
pode ajudar a reduzir custos e 
burocracia do setor jurídico, tor-
nando a justiça mais democrática, 
e isto sim, tem e terá um grande 
impacto na sociedade. E devemos 
procurar esse impacto. Mas nem 
tudo é linear no mundo do Direito. 
É preciso aceitar que a IA tem os 
seus limites e que não é substituta 
da inteligência humana. Nem 
mesmo um unicórnio pode subs-
tituir a nossa inteligência. 

Short long story: Diz-se que “mu-
dam-se os tempos, mudam-se as 
vontades”, mas teremos de ir mais 
além. A resposta à questão inicial 

de saber se a tecnologia pode ser 
aliada da “Lei” está na contínua 
evolução e capacidade de adap-
tação da inteligência humana. 
Está no desafio. O desafio de, não 
só nos adaptarmos, mas também 
de procurar essa evolução, com a 
ajuda de quem tem experiência no 
assunto e de quem desenvolve a 
tecnologia que será a Aliada da 
Lei. O desafio de termos Advoga-
dos-Programadores. O desafio de 
termos, cada vez mais e melhores, 
ferramentas a completar e a poten-
ciar a nossa inteligência. O desafio 
é assim para todos nós: quem vive 
no mundo do Direito e quem de-
senvolve o setor tecnológico. 
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A cloud enquanto gerador de mudança nas 
empresas

A adoção das tecnologias cloud por 
grande parte do mercado global 
era já considerada inevitável, no 
entanto, a pandemia causada pela 
COVID-19 e a crise económica 

resultante foram um catalisador de uma maior 
e mais rápida mudança, obrigando as organiza-
ções a procurarem soluções que lhes permitam 
garantir a resiliência da empresa e seus processos.
No contexto pandémico em que vivemos, as van-
tagens da adoção da cloud tornaram-se ainda 
mais evidentes em muitas empresas, pois esta 
desempenha um papel crucial na resposta dos 
sistemas de informação aos picos de esforço re-
sultantes quer do acréscimo de procura de pro-
dutos e serviços digitais, quer da transição para 
novos modelos de trabalho remoto, muito mais 
exigentes em termos de comunicações. A f lexibi-
lidade da cloud cria também as condições para 
que as organizações possam apostar na criação 
de serviços ou produtos adicionais de forma sim-
ples e económica, ajudando a garantir a viabili-
dade do negócio.

Uma vez que ainda não é claro como serão os pró-
ximos meses de 2021, levantando questões como a 
continuidade do teletrabalho ou da realização dos 
negócios maioritariamente online, as empresas 
têm de arranjar alternativas que lhes permitam 
manter-se ágeis, responsivas e adaptáveis. A cloud 
oferece essa agilidade e escalabilidade, que ajuda 
as organizações a enfrentar crises como esta com 
mais eficácia, adaptando-se às necessidades dos 
negócios, quer em momentos de desaceleração 
quer em momentos de recuperação e crescimento, 
que esperamos que não tardem a chegar. 

Por isso se espera que o mercado de cloud con-
tinue a expandir. Segundo os indicadores mais 
recentes da Gartner, os custos globais em ser-

viços de computação em cloud pública crescerão 
18,4% em 2021, e continuarão a crescer até 2024. 
Segundo o mesmo estudo, 70% das organizações 
que utilizam hoje serviços de cloud pretendem 
aumentar as suas despesas na sequência das per-
turbações causadas pela COVID-19. Num es-
tudo recente da Forrester, a previsão é ainda mais 
impressionante, prevendo um crescimento global 
da infraestrutura de cloud pública de 35% em 
2021.

Enquanto algumas organizações conseguem per-
ceber rapidamente os benefícios da implemen-
tação da cloud, muitas outras têm necessidades 
complexas com ambientes TI que requerem um 
planeamento e gestão mais cuidadosos. O estudo 
Train to Accelerate Your Cloud Strategy, realizado pelo 
IDC, e patrocinado pela Amazon Web Services, 
defende que a formação é a melhor maneira de 
acelerar a adoção de cloud, pois proporciona 
uma compreensão mais profunda da tecnologia, 
necessária nestes ambientes mais complexos. Esta 
investigação conclui ainda que as organizações 
que investem em “formação abrangente” (com-
binando formação dos conceitos fundamentais 
para os diferentes stakeholders com formação téc-
nica detalhada para as principais equipas téc-
nicas) são as que mais beneficiam, tornando-se 
mais produtivas, mais eficientes em termos de 
custos, mais criativas e mais rápidas a adotar a 
cloud (80%). 

A pandemia COVID-19 veio assim salientar 
as vantagens da adoção da cloud, potenciada 
pela formação a vários níveis dos elementos 
da empresa, e demonstrar que este é um passo 
que todas as organizações devem considerar se 
querem estar prontas para as alterações cons-
tantes do mercado e para as potenciais adversi-
dades que possam acontecer. 

por Luís Silva,
formador Rumos para a área AWS

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-11-17-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-grow-18-percent-in-2021
https://go.forrester.com/blogs/predictions-2021-cloud-computing-powers-pandemic-recovery/
https://www.linkedin.com/in/luis-silva-73491315/
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Lançar um estudo sobre o ambiente de negócios do Canal 
de IT em plena pandemia pode ser considerado impru-
dente, mas também é muito revelador da atual situação 
dos Parceiros portugueses após um ano louco onde tudo 
mudou. Adiado várias vezes no ano passado, o estudo do IT 

Channel – denominado de Channel Survey - acabou por ser lançado em 
maio quando o país começava a desconfinar.

A conclusão mais importante desde estudo, na minha opinião, é a de que 
revela sobre os Parceiros duas realidades totalmente diferentes na partida 
para o que se espera ser uma recuperação económica robusta.
Essa clivagem entre as empresas que prosperam e que olham confiantes 
para o futuro próximo, e as outras que estão em claro sofrimento, é na 
verdade uma linha que não passa tanto pela tipologia do Parceiro, mas 
antes pela sua dimensão.

Tipicamente, Parceiros maiores endereçam soluções para empresas 
maiores e para o setor público; Parceiros mais pequenos vivem, em 
regra, no mundo das pequenas empresas. Claro que todos conhecemos 
pequenas empresas muito especializadas que tem um portfólio de grandes 
clientes, mas essa não é a regra.

A regra é que pequenos Parceiros, de âmbito regional, suportam a trans-
formação digital de pequenos negócios, como a restauração, a hotelaria, 
o comércio e muitas pequenas empresas de serviços, elas próprias em 
sofrimento.

Há também Parceiros de maior dimensão apanhados por um confi-
namento que retirou os colaboradores dos escritórios e dos consumos 
mínimos que permitiam a rentabilidade dos contratos, como no caso do 
MPS.

Do outro lado da mesma moeda estão os Parceiros com acesso a médias 
e grandes contas, ao Estado central, a empresas públicas e administração 
local que reforçaram os investimentos para dar resposta às disrupções 
da pandemia e garantir a continuidade da atividade, agora muito mais 
dependente do digital.

O que podem ler neste número do IT Channel é a primeira edição do 
Channel Survey. Esperamos que no próximo ano este mesmo estudo 
demonstre que todos os Parceiros tiveram acesso ao seu quinhão de cres-
cimento, prosperidade e vitalidade que o setor demonstra e que ninguém 
tenha ficado para trás.                                                     por Jorge Bento

O ano de 1974 teve, em Portugal, o significado de uma 
mudança com implicações profundas na estrutura da 
sociedade. A um nível tecnológico global, 1974 foi mar-
cado também pela introdução do protocolo TCP, que 
constitui a base sobre a qual assenta a atual Internet. 

É compreensível que bases estabelecidas há 47 anos não permaneçam 
estáticas.
No final de maio, a IETF, Internet Engineering Task Force, que 
estabelece muitos dos padrões cruciais para a rede, deu o seu aval 
a um protocolo novo, denominado QUIC, que poderá substituir o 
TCP, e codificado na RFC 9000 (RFC são as normas estruturais da 
Internet). Os browsers Web e alguns serviços online testam a tecno-
logia do QUIC desde que a Google o introduziu como uma adição 
experimental ao Chrome em 2013, mas o selo da IETF é um sinal de 
que a norma está suficientemente madura para ser adotada de forma 
global. Num artigo de 2017 sobre o QUIC, a Google anunciou que a 
sua versão interna cortou o tempo de espera por resultados de pesquisa 
em 8% em PCs e 4% em telefones. O tempo perdido no “buffering” 
do YouTube diminuiu 18% para os utilizadores de PC e 15% para os 
utilizadores móveis. 

O TCP gere a forma como os dados são enviados na Internet. TCP e 
QUIC funcionam em conjunto com outro padrão, IP, abreviatura de 
Internet Protocol. A função do TCP é tornar as comunicações na Internet 
robustas, nomeadamente em caso de falhas nos circuitos de ligação. 
Entre outras coisas, o TCP trata do estabelecimento das ligações e da 
recuperação dos pacotes de dados que se perdem na transmissão. 
O QUIC faz as mesmas tarefas, mas de forma mais eficaz, cooperando 
com outro padrão, denominado UDP (User Datagram Protocol), que oferece 
melhor desempenho do que o TCP, mas carece de mecanismo para re-
cuperar pacotes perdidos. O QUIC tem o seu próprio mecanismo, mais 
rápido do que o do TCP. O QUIC também é mais eficaz a estabelecer 
ligações cifradas, uma consideração importante uma vez que o QUIC, 
tal como o TCP, é uma base do HTTPS que os browsers utilizam para 
aceder ao código das páginas web. Em toda a escala da Internet, até 
pequenos ganhos se somam de forma dramática. O QUIC também lida 
melhor com mudanças de rede, nomeadamente nas transições entre 
Wi-Fi e rede móvel. Ainda que invisíveis estas são mudanças importantes, 
uma vez que há poucas que tenham um impacto a uma escala tão global 
como um rejuvenescimento no coração da Internet.   

     por Henrique Carreiro

As duas faces da mesma moeda

Mudando as fundações da Internet

https://www.linkedin.com/in/jorbento/
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FUTURO DAS EMPRESAS EM RISCO POR FALTA DE ESTRATÉGIA DE CIBERSEGURANÇA

O Relatório de Maturidade Digital em Cibersegurança, desenvolvido pela Min-
sait e pela Sia, revela que 90% das empresas não têm profissionais especializados 
em cibersegurança e que 82% não mantém registos atualizados dos ativos digitais 
a proteger, colocando em risco a sua viabilidade e o seu futuro na era digital. 
O relatório adianta que 56% das empresas carecem de estratégias de ciberse-
gurança, estando longe de cumprir o modelo de Organização Digitalmente  
Protegida. Apesar das fragilidades, salienta que as empresas portuguesas aplicam 
mais medidas de segurança (98%) que a média europeia (93%).
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MICROSOFT ANUNCIA PLANO DE LIMITAÇÃO DE DADOS NO ESPAÇO EUROPEU

O “EU Data Boundary for the Microsoft Cloud”, lançado pela Microsoft, vai permitir 
que o processamento e armazenamento de dados na cloud fique circunscrito ao 
espaço da União Europeia (e Suíça e Noruega). Sob a divisa de uma “Europa 
preparada para a Era Digital”, a Microsoft foi a primeira grande empresa de tec-
nologia a seguir o RGPD e já oferecia aos clientes a possibilidade de armazenar 
dados na UE, no entanto, o novo plano vem agilizar os requisitos legais. O plano 
vai ser aplicado até ao final de 2022 e abrange os principais serviços cloud da 
Microsoft - Azure, Microsoft 365 e Dynamics 365.

IMPRESSORAS SÃO DOS EQUIPAMENTOS MAIS CONTRATADOS COMO UM SERVIÇO

Cerca de 40% das organizações usam impressoras sob o modelo Hardware-as-
-a-Service (HaaS). Com o aumento da digitalização dos espaços de trabalho, os 
avanços na tecnologia hardware e a grande adoção da cloud, o mercado de HaaS 
está a crescer exponencialmente e as impressoras são o hardware mais procu-
rado sob o modelo. Cerca de 40% das organizações alugam impressoras para 
o workspace, enquanto menos de 10% optam por outro tipo de hardware. Um 
relatório da UnivDatos Market revela que o mercado global de HaaS vai crescer 
a um ritmo superior a 25%, ultrapassando os 300 mil milhões de euros até 2027.

ESPRINET CRESCE 13% EM PORTUGAL

No primeiro trimestre de 2021, a distribuidora Esprinet registou um aumento de 
vendas de 28%, em relação ao período homólogo. Segundo dados da Context, 
Itália vale agora 2,4 milhões de euros (aumento de 21%), Espanha chegou a 1,6 
milhões e Portugal atingiu os 374 milhões de euros (13% de crescimento). No 
total, o grupo atingiu 1,166 milhões de euros em vendas em todos os mercados 
onde atua e registou um crescimento nos serviços de soluções avançadas, com a 
contribuição das aquisições do grupo GTI, Dacom e idMAINT. Em IT, o grupo 
cresceu em todas as categorias, com PC a liderar as vendas (41%).

CLARANET LANÇA SERVIÇOS INTELIGENTES A PENSAR NA PRODUTIVIDADE EM TRABALHO HÍBRIDO

Intelligent Services é o nome da nova solução da Claranet Portugal, que pro-
move o aumento de suporte e conhecimento das ferramentas Microsoft 365 uti-
lizadas nas empresas em trabalho híbrido. Com o modelo inteligente, a Claranet 
pretende diminuir o tempo de resolução de problemas e aumentar a produtivi-
dade do utilizador de forma significativa. Sob um modelo as-a-Service, com um 
preço por utilizador, as empresas vão poder avaliar e melhorar a rentabilidade 
dos utilizadores, no espaço de trabalho digital. Os Intelligent Services funcionam 
em modo self service, via agente virtual ou modelo on demand. 
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