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O seu Data Center 
na Era das IoT
Soluções completas 
de infraestrutura 
de Datacenter agora 
disponíveis na Databox.

Para atender às mudanças no ambiente de negócios de TI, o InfraSuite da Delta - Soluções de 
infraestrutura de data center - oferece um portfólio abrangente, modular e altamente integrado 
para apoiar a criação de data centers de alto desempenho.

https://www.databox.pt/produtos/pesquisa?categoriaId=&s=DELTA&marca=,DELTA&atributo=&stock=0&cp=1&sortby=position&mode=grid&pa=15


Ligue o data center à cloud 
com a Microsoft e o 
“PRIMEFLEX for Microsoft 
Azure Stack HCI” da Fujitsu 
Um sistema operativo numa infra-estrutura hiperconvergente 
(HCI) à medida para modernizar as operações on-premises 
com gestão e capacidades nativas da cloud.  

As vantagens da computação cloud podem parecer difíceis de 
concretizar quando tem de manter a maior parte dos dados 
on-premises, e ligar à cloud não é assim tão fácil. Foi por isso 
que a Microsoft e a Fujitsu se uniram para lhe fornecer um data 
center on-premises com capacidades nativas da cloud e que 
lhe permite criar um verdadeiro ambiente hybrid cloud.
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Microsoft e a Fujitsu se uniram para lhe fornecer um data center 
on-premises com capacidades nativas da cloud e que lhe 
permite criar um verdadeiro ambiente hybrid cloud. 

VEM COM A CLOUD 
Hybrido por design
O Azure Stack HCI é disponibilizado enquanto serviço de 
subscrição Azure, o que significa que pode ligar os seus 
volumes de trabalho virtualizados a serviços de backup, 
monitorização, gestão de identidades para acesso, 
segurança e muito mais com base na cloud. Terá 
automaticamente as versões mais recentes.

FIABILIDADE CERTIFICADA

PRIMEFLEX for Microsoft Azure  
Stack HCI é um nó de hardware validado da Fujitsu e
certificado pela Microsoft, e é a forma mais fácil e mais 
rápida de estender o seu datacenter on-premises para a 
cloud com Azure Stack HCI. A Fujitsu também fornece 
serviços de consultoria, instalação e suporte para nós 
Fujitsu HCI pré-testados e certificados.

• Concebido para gestão remota

• Construída com disaster recovery
nativa

• Fornece stretch clustering em salas,
edifícios ou cidades

• Powered by Fujitsu PRIMERGY com
servidores x86 standards

• Preço/desempenho líder e taxas de
falha extremamente baixas, abaixo
da média do mercado

• Ponto único de contacto para
suporte do conjunto tecnológico
completo

HCI é a forma moderna de 
instalar servidores em data 
centers, em escritórios remotos 
e na edge. 

80porcento 
dos clientes Microsoft 
inquiridos planeia aumentar o 
seu investimento em HCI
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PAY AS YOU GO
Escale com custos previsíveis
Com os nós validados Fujitsu Azure Stack HCI, pode 
optimizar os seus custos com base nas suas 
necessidades. O serviço é facturado mensalmente a 
uma taxa de subscrição previsível que tem por base o 
número de cores físicos de processamento.

Comece com dois nós para a edge e uso local, e escale à 
medida das necessidades da sua empresa.

• Virtualização e armazenamento 
escaláveis

• $10/core/mês de taxa de subscrição

AS FERRAMENTAS QUE CONHECE E ADORA

A forma mais fácil de ser híbrido
Não tem tempo para aprender a trabalhar com novas 
ferramentas ou para remodelar as operações? Ninguém 
tem. Com Azure Stack HCI, pode continuar a usar as 
ferramentas e processos que conhece e aproveitar as 
competências existentes.
Instale controladores de hardware e actualizações de 
software com um clique no Windows Admin Center, que 
está sempre ao seu dispor para gerir a infra-estrutura.
O Azure Portal permite escalar com base na cloud, 
obtendo uma visibilidade global sobre todos os clusters 
cloud e on-premises. Gira o seu anfitrião HCI, máquinas 
virtuais e recursos Azure lado a lado com uma 
ferramenta: PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI.

• Use scripts e automatização Windows 
PowerShell

• Controle tudo com o System Center 
Operations  Manager e Virtual Machine 
Manager

• Mantenha as suas soluções de terceiros 
favoritas para volumes de trabalho 
virtualizados

WHEN TO USE AZURE STACK HCI

Modernize o seu datacenter
e as suas filiais

Melhor desempenho do 
sector para bases de 

dados SQL

Infra-estrutura de ambiente 
de trabalho virtual com 

acesso local
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Para saber mais acerca da integração do seu datacenter com a cloud através
da implementação do PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI, visite

https://www.fujitsu.com/emeia/pf4ashci ou contacte-nos para o 800 10 40 40  

https://www.fujitsu.com/emeia/products/computing/integrated-systems/azure-stack-hci.html
https://www.fujitsu.com/pt/
https://www.fujitsu.com/emeia/pf4ashci
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A NOVA MOBILIDADE
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PAY AS YOU GO
Escale com custos previsíveis
Com os nós validados Fujitsu Azure Stack HCI, pode 
optimizar os seus custos com base nas suas 
necessidades. O serviço é facturado mensalmente a 
uma taxa de subscrição previsível que tem por base o 
número de cores físicos de processamento.

Comece com dois nós para a edge e uso local, e escale à 
medida das necessidades da sua empresa.

• Virtualização e armazenamento 
escaláveis

• $10/core/mês de taxa de subscrição

AS FERRAMENTAS QUE CONHECE E ADORA

A forma mais fácil de ser híbrido
Não tem tempo para aprender a trabalhar com novas 
ferramentas ou para remodelar as operações? Ninguém 
tem. Com Azure Stack HCI, pode continuar a usar as 
ferramentas e processos que conhece e aproveitar as 
competências existentes.
Instale controladores de hardware e actualizações de 
software com um clique no Windows Admin Center, que 
está sempre ao seu dispor para gerir a infra-estrutura.
O Azure Portal permite escalar com base na cloud, 
obtendo uma visibilidade global sobre todos os clusters 
cloud e on-premises. Gira o seu anfitrião HCI, máquinas 
virtuais e recursos Azure lado a lado com uma 
ferramenta: PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI.

• Use scripts e automatização Windows 
PowerShell

• Controle tudo com o System Center 
Operations  Manager e Virtual Machine 
Manager

• Mantenha as suas soluções de terceiros 
favoritas para volumes de trabalho 
virtualizados

WHEN TO USE AZURE STACK HCI

Modernize o seu datacenter
e as suas filiais

Melhor desempenho do 
sector para bases de 

dados SQL

Infra-estrutura de ambiente 
de trabalho virtual com 

acesso local
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Para saber mais acerca da integração do seu datacenter com a cloud através
da implementação do PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI, visite

https://www.fujitsu.com/emeia/pf4ashci ou contacte-nos para o 800 10 40 40  
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KYNDRYL ANUNCIA 
PRESIDENTE PARA A 
PENÍNSULA IBÉRICA

Protagonistas A Kyndryl, criada 
após a separação da divisão de 
serviços de infraestrutura IBM, 
nomeou Luis Roca Fernandez 
como Presidente da empresa em  
Portugal e Espanha. A nomeação é 
um passo fundamental na criação 
do novo modelo da Kyndryl, para 
acelerar a tomada de decisões e 
capacitar os clientes. Luis Roca é 
atualmente Diretor Geral de IBM 
Global Technology Services na 
Ibéria, na qual assumiu cargos 
de liderança na Europa. Mais re-
centemente, foi Vice-Presidente 
de Vendas da IBM em Espanha, 
Portugal, Israel e Grécia e, ante-
riormente, foi Vice-Presidente de 
Outsourcing Estratégico no su-
doeste da Europa.

Parcerias TECH DATA 
ANUNCIA NOVO ACORDO DE 
DISTRIBUIÇÃO
A Tech Data anuncia um acordo 
de distribuição europeu com a 
Suunto, empresa especializada 
em relógios desportivos conec-
tados, computadores de mergulho 
e instrumentos de precisão. Este 
acordo permite que os Parceiros 
da Tech Data tenham a possibili-
dade de oferecer aos seus clientes 
os produtos Suunto direcionados 
ao mercado dos desportos ao ar 
livre e fitness.

COMMVAULT APOSTA EM 
PARCERIA PARA OFERECER 
METALLIC COMO MSP
Parcerias A Commvault 
anunciou a Parceria com a  

SoftwareONE com o propósito de 
disponibilizar uma solução de pro-
teção de dados em SaaS baseada 
em Metallic sob a designação 
de BackupSimple powered by  
Metallic. O BackupSimple é um 
serviço gerido baseado na cloud 
que proporciona capacidades de 
backup e recuperação para em-
presas.

CLARANET PORTUGAL 
CONCLUI AQUISIÇÃO DA 
BIZDIRECT
Aquisições A Claranet Portugal 
concluiu o processo de aquisição 
da Bizdirect com base num acordo 
celebrado com a Sonae IM, Aitec 
e Banco BPI - anteriores acio-
nistas da empresa - para a aqui-
sição de 100% do capital social da  
Digitmarket, S.A., mais conhecida 
como Bizdirect. O negócio inse-
re-se na estratégia de crescimento 
da Claranet no mercado portu-
guês, que passa pela aquisição de 
empresas relevantes para o enri-
quecimento do portfólio de ser-
viços fornecidos, bem como pelo 
crescimento orgânico baseado na 
oferta de soluções tecnológicas de 
elevado valor acrescentado.

WAVECOM VENDE SPIN-OFF 
POR 21 MILHÕES DE EUROS
Aquisições A Wavecom vendeu 
a totalidade do capital da  
GoContact, empresa de software 
de contact center, à Broadvoice, 
empresa norte-americana da área 
das comunicações VoIP, num 
negócio avaliado em 21 milhões 
de euros. A GoContact, uma 
das várias spin-offs da aveirense 
Wavecom, foi vendida por valor 
recorde em termos de múltiplos 
europeus para este tipo de transa-
ções, sem qualquer ronda de inves-
timento anterior.

EXCLUSIVE NETWORKS 
ANUNCIA A AQUISIÇÃO DA 
IGNITION TECHNOLOGY
Aquisições A Exclusive Networks 
adquiriu a Ignition Technology, 

um VAD especializado em segu-
rança focado em fornecedores dis-
ruptivos de SaaS. Esta aquisição 
reforça o património e a repu-
tação da empresa como Parceiro 
de distribuição especializado 
para os especialistas em ciberse-
gurança. A Ignition tornar-se-á a 
entidade da marca para acelerar 
a progressão de vendedores novos 
e disruptivos, à medida que estes 
emergem do modelo de startup e 
precisam de se dirigir ao mercado 
global.

SOPHOS ADQUIRE TRÊS 
EMPRESAS
Aquisições Nos últimos meses, 
a Sophos adquiru três empresas, 
nomeadamente a Capsule8, uma 
empresa pioneira em visibilidade 
sobre tempos de execução, deteção 
e resposta para servidores e con-
tainers Linux; a Braintrace, cuja 
tecnologia patenteada de Deteção 
e Resposta de Rede (NDR) vai me-
lhorar o Ecossistema Adaptativo 
de Cibersegurança da Sophos; e a 
Refactr, empresa que desenvolve e 
comercializa uma plataforma de 
automação de DevSecOps.

SALESFORCE FINALIZA 
AQUISIÇÃO DA SLACK
Aquisições A Salesforce anun-
ciou a conclusão da aquisição 
da Slack Technologies. O plano 
é desenvolver o Customer  
Relationship Management (CRM) 
numa plataforma chamada  
Slack-f irst Customer 360, que 
oferece às empresas uma plata-
forma para conectar com os vários 
atores, fornecendo aplicações para 
o workflow quotidiano.

CHECK POINT APRESENTA 
CRESCIMENTO ACIMA DO 
ESPERADO
Resultados A Check Point apre-
sentou os seus resultados finan-
ceiros e indicou que cresceu 2% 
em termos de lucro líquido no se-
gundo trimestre do ano – acima 
do esperado pelos analistas –, con-

seguindo, ainda, um crescimento 
de 4% nas receitas. As receitas da 
empresa de cibersegurança atin-
giram os 526 milhões de euros, 
com a empresa a estar em linha 
com receitas de dois mil milhões 
de dólares pelo segundo ano con-
secutivo.

BI4ALL ATINGE RECORDE DE 
VOLUME DE NEGÓCIOS
Resultados A BI4All registou um 
recorde de 17,7 milhões de euros 
em volume de negócios, depois 
de um crescimento significativo 
da sua operação em 2020, a nível 
nacional e internacional. José  
Oliveira, CEO da BI4All, co-
menta que “os resultados foram 
francamente positivos. Tendo em 
conta o contexto em que ainda 
nos encontramos, conseguimos 
superar a meta dos 16 milhões de 
euros do volume de negócios de 
2019”.

MERCADO EUROPEU DE 
IMPRESSÃO RECUPERA NO 
SEGUNDO TRIMESTRE
Mercados O retorno aos escritó-
rios trouxe boas notícias para o 
mercado de impressão. A venda 
de impressoras através de distri-
buidores europeus aumentou sig-
nificativamente em junho de 2021, 
com uma subida anual de 17,2%.

METADE DAS VENDAS DE 
SMARTPHONES EM 2025 
SERÃO DISPOSITIVOS 5G

Mercados Um estudo da Juniper 
Research indica que, em 2025, 
mais de metade das vendas de 
smartphones serão de dispositivos 
5G. As vendas destes equipa-
mentos – que em 2021 andaram 
na casa dos 108 mil milhões de 
dólares – vão chegar aos 337 mil 
milhões. A Juniper Research 
aconselha os fornecedores de 
serviço móvel a garantir que o  
hardware maximiza os benefícios 
das futuras soluções de compu-
tação em cloud móvel. 

& númerosfactos



https://www.facebook.com/TechDataCorporation
https://www.linkedin.com/company/tech-data/
https://www.youtube.com/channel/UCffzFsgIArESPT5K5TDe2IQ/featured
https://dell.techdata.com.pt/universo-dell/
https://pt.techdata.com/
mailto:dellemc%40techdata.pt?subject=
https://pt.techdata.com/
https://www.techdata-taas.pt/
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A Schneider Electric anunciou que vai oferecer uma expe-
riência digital personalizada aos seus clientes e Parceiros 
registados no seu site. O novo portal é o resultado de um 
processo de transformação digital que visa promover o 
crescimento dos seus negócios.

Esta nova experiência começou a ser desenhada em 2020 e desencadeou 
várias otimizações e recursos que hoje ajudam os clientes e Parceiros 
da Schneider Electric a diferenciar-se no mercado e a simplificar as 
suas operações diárias, através da disponibilização de um sistema de 
acesso single sign on para aceder a um perfil de cliente holístico onde os 
utilizadores podem gerir toda a sua informação; do acesso aos serviços 
empresariais mais utilizados através de um portal personalizado; da 
consolidação de diferentes ferramentas e serviços de negócios aos quais 
é possível aceder a partir de um só local; e da reorganização das ferra-
mentas e recursos online da Schneider Electric para reduzir o número 
de plataformas que os clientes precisam de visitar.

“A nossa prioridade é oferecer uma experiência online eficiente e 24/7 
para dar resposta às necessidades dos nossos clientes”, afirmou Peter 
Weckesser, Chief Digital Officer da Schneider Electric. “A experiência no 
portal mySchneider é uma componente fundamental da construção da 
nossa estratégia de transformação digital: dá prioridade às necessidades 
do cliente e ajuda-nos a oferecer-lhes as melhores ferramentas e recursos 
digitais”.
Os Parceiros, incluindo os distribuidores, dispõem agora de um portal 
único para todos os recursos, personalizado para apoiar as suas em-
presas, incluindo oportunidades de negócio, informações sobre produtos, 
cotações, encomendas, acompanhamento de encomendas, informação 
financeira, formação, e programas de Parceria.  

SCHNEIDER ELECTRIC REVELA EXPERIÊNCIA DIGITAL E PERSONALIZÁVEL 
PARA PARCEIROS
Os Parceiros registados no site da Schneider Electric vão 
ter acesso a uma experiência simplificada, personalizada e 
de ponta a ponta, de acordo com as suas preferências

Dos 11 premiados portugueses, a 
tecnológica Xpand IT destacou-se 
com o prémio de Country Partner of 
the Year

MICROSOFT DISTINGUE PARCEIROS DO ANO EM PORTUGAL

da Microsoft, bem como desempenho de exce-
lência nos indicadores de negócio.
Em 2020, a Xpand IT já tinha recebido 
dois prémios da Microsoft, na área de Power  
Platform e Analytics, além de se ter tornado 
na primeira empresa portuguesa a conquistar 
o reconhecimento da Microsoft na categoria de 
Modernização de Aplicações Web, uma Espe-
cialização Avançada de Microsoft Azure.
Na edição deste ano do Microsoft Inspire, além 
da Xpand IT, foram premiados outros dez  

Parceiros da Microsoft Portugal em 15 cate-
gorias:
• Modern Workplace Partner of the Year:  
Unipartner
• Business Applications Partner of the Year: 
Bizdirect
• Power Platform Partner of the Year: Devscope
• App Modernization Partner of the Year: 
Xpand IT
• DC transformation Partner of the Year: Claranet
• Analytics Partner of the Year: Devscope
• Security Partner of the Year: Armis
• Surface Partner of the Year: Inetum
• Enterprise Commercial Partner of the Year: 
Unipartner
• Corporate Partner of the Year: Crayon
• SMB Partner of the Year: Arrow
• ISV Partner of the Year: Collab
• Co-sell Microsoft: Xpand IT
• Public Sector Partner of the Year: Inetum
• Top Skilling Growth: Avanade 

A conferência mundial de Parceiros 
Microsoft – Microsoft Inspire – é 
um momento-chave para o for-
talecimento de ligações com a 
comunidade de Parceiros, onde 

se reúnem dezenas de milhares de empresas de 
todo o mundo. Num evento online de dois dias, 
a Microsoft celebrou o êxito da comunidade, 
“partilhando experiências e ideias” para os de-
safios que se avizinham. 
No mercado português, foram destacados dez 
Parceiros em 15 categorias, com a Xpand IT 
a ser nomeada Country Partner of the Year, o 
Parceiro que nos últimos 12 meses mostrou um 
maior alinhamento com a estratégia e valores 
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COLABORADORES EM TRABALHO REMOTO 
EXIGEM MELHOR TECNOLOGIA
Apesar de muitos dos colaboradores pretenderem continuar em regime 
de trabalho remoto, admitem que precisam de melhores condições para 
continuar a trabalhar de forma produtiva e eficiente

A Sophos apresentou uma nova 
versão do Sophos Mobile, uma 
plataforma que apoia a gestão e 
proteção de endpoints móveis

SOPHOS DISPONIBILIZA NOVA PROTEÇÃO DE 
DISPOSITIVOS MÓVEIS

A Sophos apresentou uma nova 
versão do Sophos Mobile, pla-
taforma que apoia a gestão e a 
proteção de endpoints tradicio-
nais e móveis, como por exemplo 

os smartphones. Esta solução de gestão unifi-
cada de endpoints (UEM – Unified Endpoint 
Management, em inglês) oferece, por um lado, 
proteção contra ameaças e, por outro, apoio à 
gestão de dispositivos Windows 10, macOS, 
ChromeOS, iOS e Android.
A versão 9.7 inclui funcionalidades otimizadas 
para ambientes Bring Your Own Device (BYOD) – 

termo utilizado para descrever a utilização de 
dispositivos próprios, e não necessariamente 
proporcionados pelas empresas – através do re-
gisto de utilizador da Apple. Desenvolvidas es-
pecificamente para dispositivos iPhone e iPad, 
estas novas funcionalidades permitem que os 
administradores de sistemas das organizações 

Um novo estudo da Epson 
mostra que 51% dos colabo-
radores sentem que o seu es-
paço de trabalho remoto não 
satisfaz inteiramente as suas 

necessidades.
Os colaboradores em regime de trabalho remoto 
experimentaram muitas distrações e apontam 
as entregas ao domicílio como o maior pro-
blema, com 64% dos inquiridos com chamadas 
ou tarefas importantes interrompidas pelo toque 
da campainha. Os inquiridos também recorrem 
a comportamentos invulgares, como desligar 
a câmara e o microfone durante uma reunião 
para fazer outras coisas (34%).

Stress, distrações e comportamentos incomuns 
podem ser a razão pela qual 45% dos colabora-
dores acredita que a sua motivação diminuirá 
se continuarem a fazer o seu trabalho a partir 
de casa.
O estudo revela que 38% dos colaboradores 
dizem precisar de uma cadeira nova ou melho-
rada, 35% exigem um melhor ecrã e mais de 
um quarto (26%) afirma precisar de uma nova 
impressora. Outros 37% dizem que precisam 
de mais tinta ou toner, ou reclamam da sua 
qualidade.
Independentemente do que acontece com o 
alívio das restrições em algumas áreas, o tele-
trabalho será muito mais comum do que antes. 
Estima-se que entre 25% e 30% dos colabora-
dores trabalhem a partir de casa vários dias por 
semana até ao final de 2021.
Muitas pessoas querem continuar neste regime 
de trabalho, mas têm de trabalhar de forma 
inteligente e recorrer às melhores ferramentas 
para realizar as tarefas diárias. É importante 
encontrar a tecnologia certa para o fim a que 
se destina, que seja eficiente em termos energé-
ticos e que minimize os custos a longo prazo.  

instalem contas de e-mail e aplicações corpo-
rativas nos dispositivos pessoais dos colabora-
dores, com a certeza de que os dados empresa-
riais e os ficheiros pessoais ficarão totalmente 
separados.
A migração de documentos para a cloud 
também foi aperfeiçoada: nesta versão 9.7, o 
Sophos Mobile permite que os clientes trans-
firam dados para a plataforma Sophos Cen-
tral sem precisarem de fazer um novo registo. 
Assim, deixa de ser necessário entrar em con-
tacto com a Sophos para obter um código de 
migração para a cloud, o que permite que os 
utilizadores transfiram ficheiros de forma mais 
imediata.
O Sophos Mobile 9.7 também inclui novas de-
finições e funcionalidades para Android e iOS, 
ao mesmo tempo que traz o fim do suporte a 
sistemas operativos mais antigos. Em paralelo, 
para garantir a máxima f luidez e eficiência 
da nova versão, os ambientes Sophos Central 
e Sophos Mobile-as-a-Service foram também 
atualizados de forma automática. Os clientes 
on-premises do serviço Sophos Mobile podem 
descarregar o ficheiro de instalação da versão 
9.7 no website da Sophos. 

A digitalização avança, 
a sua empresa também
Scanners Brother, a melhor solução para as necessidades
do seu negócio. Desenhados para agilizar os fluxos de
trabalho e conseguir uma gestão documental eficiente,
através das diversas funções avançadas que disponibilizam. 
Líder do mercado ibérico em 2020, segundo a IDC.
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Windows 11: mudam-se os tempos, 
mudam-se as vontades

A Microsoft começou a desenvolver 
o primeiro sistema operativo em 
1981. Agora, a gigante tecno-
lógica de Redmond introduz o 
Windows 11, que impera pelos 

princípios do mundo contemporâneo di-
gital – colaboração, proximidade, agilidade 
e segurança. “Confiamos mais do que nunca 
na tecnologia para nos conectarmos, traba-
lhar, aprender, criar e jogar”, explica Paula  
Fernandes, Diretora de Colaboração e Produ-
tividade na Microsoft Portugal, e “o Windows 
11 é o local para pensar, expressar e criar de 
forma natural”.

A atualização do Windows é um marco da 
mudança dos tempos e, como tal, das novas 
necessidades e expectativas das empresas, es-
tudantes, gamers e consumidores, altamente 
moldadas pela pandemia da COVID-19. 
Como tal, a cada nova versão do Windows 
são criadas oportunidades para os Parceiros 
fornecerem novos dispositivos, soluções e  
experiências. 
No novo sistema operativo, o espaço de tra-
balho mutável com ambientes colaborativos 

seguros e as novas tecnologias aliam-se a uma 
consciencialização para um universo além PC, 
atentando para múltiplos ecrãs, tablets e tecno-
logias Xbox, com um feel mais ágil, minimalista 
e moderno. 
As atualizações do Sistema Operativo (SO) 
vão ser 40% mais pequenas e acontecem em 
segundo plano. O novo SO foi pensado para 
quem utiliza PC em conjunto com um monitor 
externo, reorganizando as janelas consoante 
a disposição personalizada do utilizador, que 
vai poder ter vários ambientes de trabalho e 
fundos.
O 11 vai ter um menu de Iniciar renovado, 
uma interface simplificada, maior integração e 
novas experiências com o Microsoft Teams. O 
Teams vai ser integrado de origem no Windows 
11, com abertura facilitada a partir do botão 
central Iniciar. Contém funcionalidades que 
permitem fazer mute e unmute através da barra 
de tarefas, partilhar janelas ou alternar pro-
jetos com múltiplos desktops. O Snap Layouts e 
o Snap Groups permitem executar várias apli-
cações em simultâneo e de forma visível, sim-
plificando a organização da informação em 
multitarefas. 

Contudo, segundo Francisco Teixeira, Partner 
Technology Manager da Microsoft Portugal, 
“mantém-se a simplicidade e facilidade do sis-
tema anterior”, pelo que a transição deverá 
ser “um processo familiar para os utilizadores 
empresariais”. Apesar do 11 estar disponível 
através de uma atualização, o dispositivo tem 
de cumprir “as especificações mínimas de har-
dware”, conta Paula Fernandes, como o chip 
TPM 2.0 para proteção e encriptação de dados, 
assegurando Hardware-Based Isolation, Secure Boot 
e Hypervisor Code Integrity.

TODO O MUNDO É COMPOSTO DE 
MUDANÇA, TOMANDO SEMPRE NOVAS 
‘OPORTUNIDADES’
“A comunidade de Parceiros Microsoft está 
no centro do posicionamento da empresa no 
mercado”, afirma Teixeira, e com o Windows 
11 os distribuidores, revendedores e Parceiros 
de serviços têm oportunidades escaláveis de 
“inovar, crescer os seus negócios e entregar 
projetos de transformação digital”. Para am-
plificar as experiências do SO, os Parceiros  
Independent Software Vendors (ISV) “também 
terão um papel fundamental” no desenvolvi-
mento de “aplicações e soluções cloud” e edge, 

A atualização do sistema operativo da Microsoft foi desenvolvida a pensar nos desafios da nova era digital e 
introduz oportunidades para os distribuidores, revendedores e Parceiros inovarem, crescerem os seus negócios e 
desenvolverem projetos de transformação digital
por Maria Beatriz Fernandes

Paula Fernandes, Diretora de Colaboração e Produtividade 
na Microsoft Portugal

windows 11

https://www.linkedin.com/in/paula-fernandes-6336523/
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e na disponibilização de uma nova plataforma 
para poderem desenvolver, lançar e vender 
aplicações.
Além disso, também os integradores de sistema 
e Parceiros têm um papel essencial a desempe-
nhar, podendo aconselhar “os clientes sobre o 
valor da migração para a nova versão, forne-
cendo serviços de deployment, gestão de desktops,  

configuração de dispositivos e suporte”. Os 
integradores vão ter controlo para aprovar, 
agendar e monitorizar os conteúdos do  
Windows Update, incluindo atualizações de 
segurança, drivers e firmware. Por fim, com 
o Windows 11 e o Microsoft 365, os Parceiros 
podem fornecer serviços de identidade e segu-
rança de zero trust.
Como Paula Fernandes afirma, “a segurança 
nunca foi tão importante” e apesar das mu-
danças de design e feel do Windows serem mais 
notórias, as atualizações de segurança, menos 
visíveis, destacam-se. O Windows 11 faz uma 
abordagem de segurança zero trust a todos os 
“aspetos críticos das organizações”, com “novos 
requisitos de segurança incorporados” que per-
mitem “proteção desde o chip até à cloud”. 
O utilizador pode criar uma conta sem pala-
vras-passe, recorrendo à biometria e às tecno-
logias do Windows Hello. O núcleo da segu-
rança está no chip, separado da CPU, na TPM. 
Paula Fernandes remata que mais dispositivos  

Windows 11 terão funcionalidades de segu-
rança críticas, como segurança baseada em 
virtualização e integridade da memória ativada 
por padrão, uma combinação que a Diretora de 
Colaboração e Produtividade diz demonstrar 
“grande eficácia na redução de malware”.
Para usufruir da segurança avançada do SO, os 
utilizadores devem adotar hardware Windows 
11-ready, pelo que todos os sistemas certificados 
do novo SO deverão ter um chip TPM 2.0. 
Para dar os primeiros passos no Windows 11, 
a Microsoft disponibiliza o Windows Insider  
Program. Paula Fernandes afirma que o  
feedback “tem sido de grande entusiasmo, 
barómetro para aquela que é a expecta-
tiva de resposta quando entrar em dispo-
nibilidade geral”. O upgrade f ica disponível 
a 5 de outubro de 2021 e o suporte para o  
Windows 10 termina a 14 de outubro de 2025, 
e não há informações de continuidade extra 
paga, à semelhança do que aconteceu no pas-
sado com alguns sistemas operativos. 

Francisco Teixeira, Partner Technology Manager da 
Microsoft Portugal

LEVE, POTENTE E VERSÁTIL. 

Primux #ioxbook para diversão, 
estudo e tudo o que precisas em 
todos os momentos do dia!

Saiba mais em www.databox.pt

Primux 
ioxbook 
1404F
Intel Celeron N4020 

Dual Core até 2,2Ghz 

RAM 4GB DDR3L 
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128GB  

Ecrã 14” IPS FullHD

BBateria 4000 mAh 

Windows 10 Home

https://www.databox.pt/campanhas/primux-regresso-as-aulas-ago21/
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Compreendendo a nova 
Tech Data - Synnex
A Tech Data e a Synnex concluíram no passado dia 1 de setembro a sua fusão, e a 
nova empresa designada de TD Synnex é agora o maior distribuidor mundial de IT 
com uma receita combinada de perto de 60 mil milhões de dólares 
por Jorge Bento

Apesar da Synnex não ter ativi-
dade em Portugal e a Tech Data 
manter a sua identidade no nosso 
mercado, importa entender o 
que representa esta fusão e como 

pode impactar todo o mercado de distribuição 
a nível global.
Trata-se de um gigante, cujo volume de negó-
cios anual corresponde a um trimestre de PIB 
português, o que pode ajudar a visualizar a 
dimensão desta nova empresa.

Desde 2019 que se sabia da intenção de mais 
fundos de investimento entrarem na grande 
distribuição de IT. A distribuição é considerada 
um investimento seguro, um porto de abrigo 
para os capitais em tempos de incerteza. 
Com um elevado volume de negócios face às 
responsabilidades fixas e mesmo com uma 
percentagem de EBITDA relativamente redu-
zida, a distribuição absorve bem eventuais im-
pactos negativos macroeconómicos, mas con-
tinua a ser, na sua componente mais “core”, um  
negócio essencialmente de escala.

Em junho de 2020, o fundo de investimento 
Apollo Global Management, conhecido em 
Portugal pelas aquisições no mercado segurador 
e pela disputa na aquisição do Novo Banco – 
que que viria a perder para a rival Lone Star 
– adquire 45% da Tech Data, num negócio de 
5,4 mil milhões de dólares. Era claro que não ia 
parar pela simples compra da posição.
A Apollo, ao procurar uma fusão com a 
Synnex, que fica com uma maioria de 55%, 
está a valorizar os seus ativos, e os dois com-
binados assumirão a posição número um que 
foi mantida pela rival Ingram Micro por mais 
de três décadas. Por sua vez, em julho pas-
sado, a Platinum Equity completou a aquisição 
da Ingram Micro numa operação de 7,2 mil  

milhões e abre a porta ao distribuidor a  
recursos financeiros do fundo.
Trata-se de uma “batalha” entre fundos de in-
vestimento pelo controlo do mercado de distri-
buição de tecnologia.

A nova TD Synnex apresenta agora um total 
combinado de 150 mil clientes, uma carteira 
de 1.500 fornecedores e 22 mil colaboradores 
a nível global.
A nível dos resultados, a nova empresa calcula 
que só de ganhos provenientes da redução de 
custos de sinergias, se vão somar cem milhões 
de dólares a um EBITDA  ajustado combinado 
de 2,5 mil milhões.

E O QUE MUDA PARA O PARCEIRO EM 
PORTUGAL? 

Dado que a Synnex não atuava no mercado 
nacional e era pouco relevante na Europa, po-
de-se perguntar o que esta fusão muda na vida 
do Parceiro português e que ganhos podem 
haver.

Em declarações ao IT Channel, Luís Pires, 
Country Manager da Tech Data em Portugal, 
afirma que “o reforço de todo o portfolio de soluções 
permitirá aos nossos Parceiros o acesso a uma pla-
taforma de distribuição global, aproveitando a maior 
amplitude e profundidade das nossas ofertas e as capa-
cidades da nova TD SYNNEX”.

Parte desta oferta tem sido gradualmente cons-
truída na área do valor acrescentado, tanto 
os serviços disponibilizados pela Tech Data 

(em parte por desenvolvimento interno e pela 
aquisição de VAD como a Avnet) como as ca-
pacidades de integração da Synnex, como o 
SERVICESolv que fornece soluções persona-
lizadas como integração e personalização para  
empresas OEM, engenharia, branding, e suporte  
pós-venda.

Mas é no desenvolvimento de serviços em cloud 
que a fusão vai, provavelmente, criar mais 
sinergias. As duas plataformas, a StreamOne 
da Tech Data e a Stellr da Synnex já deverão 
ter recebido um investimento combinado supe-
rior a mil milhões de dólares. 
São as tecnologias de nextgen como cloud, se-
gurança, analítica, IoT e inteligência arti-
ficial que vão determinar os vencedores no 
campo da batalha global da distribuição de 
IT, que procuram cada vez mais acrescentar 
valor.

Luís Pires, Country Manager Portugal, Tech Data 
TD SYNNEX Company

A Tech Data em Portugal saíra, necessaria-
mente, reforçada em outras vertentes decor-
rentes do maior peso do novo grupo junto dos 
vendors, de uma ainda maior capacidade finan-
ceira que se poderá traduzir, em tese, em refor-
çadas condições de financiamento ao Canal, 
apesar de ainda não ter sido revelado nada em 
concreto para o mercado nacional.

Luís Pires deixa para já uma mensagem 
de solidez e continuidade aos Parceiros  
af irmando que “em Portugal continuaremos a 
ser conhecidos como Tech Data - a TD SYNNEX  
Company e a dar suporte aos nossos Parceiros de 
Canal no crescimento e desenvolvimento dos seus ne-
gócios, tirando o máximo partido das vantagens da 
nova TD SYNNEX”. 

https://www.linkedin.com/in/luis-pires-ab87102/
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Os ‘campeões’ do Canal de 
cibersegurança
A Canalys definiu, no seu Cybersecurity Leadership Matrix 2021, as principais 
empresas de cibersegurança a apostar no seu Canal de Parceiros
por Rui Damião

Nove vendedores de cibersegu-
rança foram declarados como 
“campeões” na Cybersecurity 
Leadership Matrix 2021 da 
Canalys, pesquisa que avalia 

o desempenho dos fornecedores do Canal de 
distribuição, publicada para clientes no serviço 
Canalys Cybersecurity Analysis. As empresas 
campeãs mantiveram ou cresceram as suas po-
sições no mercado da cibersegurança através 
do Canal.

No entanto, e apesar da crise de cibersegu-
rança que sucedeu à pandemia, o mercado de 
cibersegurança cresceu em 2020, a nível global. 
As vendas aumentaram 9,7% para 53,3 mil 
milhões de dólares, segundo as estimativas da  
Canalys. Espera-se, também, que os investi-
mentos em cibersegurança acelerem em 2021; 
a mais recente previsão da Canalys calcula que 
os gastos aumentem 11,4%, para 59,3 mil mi-
lhões de dólares em 2021.

OS ‘CAMPEÕES’
A Check Point melhorou o ranking dos seus  
Parceiros e ganhou o estatuto de campeão de-
pois de investimentos focados em permitir que 
os Parceiros ganhem novas contas e impul-
sionem as vendas através das suas quatro solu-
ções - quantum para segurança de rede; Cloud-
Guard para segurança da cloud, Harmony para 
garantir o acesso e Vision para uma gestão  
unificada.

A Cisco continuou a ser a maior fornecedora 
do Canal de cibersegurança em 2020. Reorga-
nizou o negócio de cibersegurança em torno da 
SASE, Zero Trust e XDR sob a marca Cisco 
Secure. O seu Partner Program está em transição 
para se focar no SaaS, serviços geridos e solu-

RESUMO
• A Canalys definiu nove empresas de cibersegurança como  
‘campeões’;
• As vendas no mercado de cibersegurança aumentaram 9,7% em 
2020;
• Em 2021, o mercado deverá crescer mais 11,4%, atingindo os 
59,3 mil milhões de euros.

ções de cloud, bem como na gestão do lifecycle 
do cliente.

O suporte técnico da Eset, a gestão de contas 
e a facilidade geral de fazer negócios, teve as 
maiores classificações pelos Parceiros. Conti-
nuou a investir no aumento da presença em 
contas empresariais e reforçou o seu Global 
Managed Service Provider Program com o lan-
çamento da plataforma de marketplace EMA2.
O rating de Parceiros da Fortinet melhorou 
no ano passado, mantendo uma rápida ex-
pansão do mercado. A sua estratégia de  
Security Fabric permite que os Parceiros se 
diferenciem em segmentos-chave de cresci-
mento. O lançamento do Engage 2.0 Partner  
Program adicionou especializações de Zero 
Trust Access, Operational Technology e  
Security Operations.

A Juniper Networks reforçou a sua estratégia de 
Connected Security com a introdução do Diretor 

de Segurança da Cloud para a gestão unificada 
da SASE em ambientes de cloud e on-premises. 
Reforçou também o Juniper Partner Advantage 
Program, com incentivos para vender soluções 
com o Growth Rewards Program.

A Kaspersky teve as classif icações de  
Parceiros mais altas na Leadership Matrix 
deste ano, especialmente na velocidade e 
competitividade dos preços, bem como na 
qualidade de gestão de contas. Continuou a 
expandir o seu ecossistema MSP, enquanto as 
iniciativas de Canal se mantiveram focadas na 
rentabilidade, na facilidade de fazer negócios 
e no apoio a Parceiros.

A Palo Alto Networks teve um grande cresci-
mento no Canal de cibersegurança, enquanto as 
classificações dos seus Parceiros continuaram a 
subir. O lançamento do seu Programa de Canal 
NextWave 3.0 vai acelerar a diferenciação e 
crescimento de Parceiros com especializações 
e incentivos em torno da Prisma SASE, Prisma 
Cloud e Cortex XDR/XSOAR.

A Sophos teve a maior subida nas classificações 
de Parceiros este ano, após o lançamento do 
seu novo Global Partner Program, como parte 
da abordagem Parceiro-primeiro. Isto ajudou 
a elevar o seu estatuto a Champion. A Sophos 
Central, integrações RMM e o incentivo às 
vendas baseadas no consumidor aceleraram o 
seu crescimento com MSP.

As classificações de Parceiros da Trend Micro 
continuaram a subir, destacando a impor-
tância da sua estratégia, que prioriza o Canal.  
Demonstrou que pode apoiar Parceiros com 
diferentes modelos de negócio de forma eficaz, 
como líder e facilitadora de Parcerias em áreas 
emergentes fundamentais, incluindo garantir a 
migração em cloud e a segurança híbrida nos 
mercados de cloud. 

canalys
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Microsoft anuncia criação da Aliança dos 
Parceiros Microsoft 
A iniciativa tem como objetivo garantir que todos têm as competências e 
oportunidades para continuar a criar ambientes diversificados, priorizar 
a sustentabilidade nas decisões de negócios e a desenvolver tecnologias 
responsáveis e éticas 
por Diana Ribeiro Santos

RESUMO
• A Aliança de Parceiros Microsoft em Portugal começou a ser 
pensada em janeiro de 2021 e conseguiu, desde logo, a adesão de 
mais de 20 Parceiros;
• Os pilares da Aliança são a capacitação digital da sociedade, 
responsabilidade e ética na inteligência artificial, sustentabilidade 
ambiental e diversidade e inclusão;
• A Aliança está aberta a qualquer Parceiro Microsoft.

A Aliança de Parceiros Microsoft 
é uma iniciativa que nasce no 
Reino Unido e assenta no prin-
cípio de que uma Parceria pode e 
deve ser mais do que um objetivo 

de negócio, sendo também a partilha de valores 
e de formas de atuação das organizações, inter-
namente e no mercado. Portugal foi o segundo 
país a aderir a esta aliança no espaço europeu.

VALORES E OBJETIVOS
Existem quatro grandes pilares que regem a 
Aliança: capacitação digital da socie-
dade, responsabilidade e ética na inte-
ligência artificial, sustentabilidade am-
biental e diversidade e inclusão. 
“A Microsoft e todos os Parceiros que aderem à 
Aliança, trabalham diariamente para que estes 
quatro pilares sejam uma realidade na nossa 
sociedade e na nossa economia, através de ini-
ciativas internas às organizações, mas também 
com clientes, fornecedores, organismos públicos 
e academia”, explica Abel Aguiar, Diretor  
Executivo para Canal e Parceiros da Microsoft 
Portugal.
A Aliança de Parceiros Microsoft em Portugal 
começou a ser pensada em janeiro de 2021 e 
conseguiu, desde logo, a adesão de mais de 20 
Parceiros. Só em julho, no Microsoft Inspire 
2021- a sua conferência mundial de Parceiros- 
é que a iniciativa foi divulgada publicamente 
e expandida para todos os países da Europa 
Ocidental. Desde esse anúncio, já foram anga-
riados mais dez Parceiros. 
A iniciativa tem como objetivo principal ga-
rantir que todos têm as competências e opor-
tunidades para continuar a criar ambientes 
diversificados, priorizar a sustentabilidade nas 
decisões de negócios e a desenvolver tecnologias 

responsáveis e éticas. Pretende-se, ainda, que 
estes valores sejam partilhados entre o ecossis-
tema de Parceiros, impacte em escala, aumente 
a lealdade e a adoção de novas perspetivas de 
negócio e a construção e fortalecimento de  
relações.    
“A nossa expectativa é que o número de  
Parceiros e profissionais envolvidos continue 
a aumentar, mostrando a força dos valores e 
pilares que a Aliança defende e que consigamos 
impactar a sociedade e a economia através de 
iniciativas com métricas claras e resultados 
visíveis, contribuindo para um país mais  
digital, mais inclusivo, mais ético, responsável e  
sustentável”.

PRINCIPAIS VANTAGENS DE 
PERTENCER A ESTA ALIANÇA?
Abel Aguiar acredita que a principal vantagem 
se prende com o facto de fazer parte de um 
ecossistema que permite escalar iniciativas para 
a disseminação de valores, começando nos mais 
de 20 mil profissionais dos Parceiros que já 
fazem parte da Aliança e alargado ao impacto 
que estas iniciativas têm nas entidades com 
que os Parceiros se relacionam. Outra grande 
vantagem assenta na partilha de conteúdos 
pela Microsoft e Parceiros, estabelecimento de 
metas comuns e divulgação das mesmas.
Também do ponto de vista de negócio existem 
benefícios. Por exemplo, diversos estudos mos-
tram que empresas com ambientes mais inclu-
sivos são mais produtivas e criativas a médio 
prazo, ou que uma organização que partilha 
estes valores tem um employer branding mais forte 
e, por isso, maior facilidade em recrutar os me-
lhores recursos. 
“Por último, quando olhamos para temas como 
a capacitação digital ou a sustentabilidade, não 
podemos deixar de reconhecer que estamos a 
contribuir para um país melhor e a preparar o 
futuro”, acrescenta. 

CRITÉRIOS DE ADMISSÃO
A Aliança está aberta a qualquer Parceiro  
Microsoft que partilhe os valores suportados 
nos quatro pilares e esteja disponível para tra-
balhar no seu desenvolvimento na sociedade 
e economia portuguesa. O compromisso é re-
presentado pela assinatura de um documento 
formal. 

Abel Aguiar, Diretor Executivo para Canal e Parceiros da 
Microsoft Portugal

https://www.linkedin.com/in/abel-aguiar-msft/
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Mercado de PC na Europa 
Ocidental volta a crescer
Dados da Canalys mostram que o mercado de computadores na Europa Ocidental 
atingiu as 15 milhões de unidades vendidas durante o segundo trimestre de 2021 
por Rui Damião

RESUMO
• Mercado de PC do Oeste da Europa cresceu 3% no segundo 
trimestre do ano;
• IDC reviu em baixa o crescimento do mercado mundial de PC 
para todo o ano de 2021;
• As empresas localizadas na China aumentaram a produção de 
semicondutores em 41,3%.

Depois de quatro trimestres 
de crescimento recorde, o 
mercado de PC na Europa  
Ocidental estabilizou e regista 
agora um crescimento anual 

mais modesto, de 3%. Por outro lado, o período 
homólogo foi um trimestre extraordinário, que 
ref letiu os primeiros efeitos da pandemia e uma 
grande procura.

Segundo a Canalys, as remessas de PC na  
Europa Ocidental – que incluem desktops,  
notebooks e workstations – atingiram as 15 mi-
lhões de unidades. No segundo trimestre de 
2021, a Lenovo está no topo da tabela das fabri-
cantes que mais venderam – tendo crescido 6% 
em relação ao mesmo período do ano passado 
–, seguida da HP (decréscimo de 18%) e da Dell 
(crescimento de 11%), que fecham o pódio. A 
Acer (crescimento de 8%) foi a quarta fabri-
cante que mais vendeu neste período e a Apple 
(crescimento de 11%) a quinta.

As encomendas de tablets na Europa Ocidental 
cresceram 18%, com 7,9 milhões de unidades. 
“Os tablets já não são apenas dispositivos de en-
tretenimento, mas surgiram como alternativas 
mais baratas aos computadores para o trabalho 
remoto e a educação - e são especialmente po-
pulares entre os estudantes com necessidades 
básicas”, explica Trang Pham, research analyst 
da Canalys. A Apple está há muito no topo da 
pirâmide da venda de tablets, que cresceu 73% 
no segundo trimestre de 2021.

Após os processos de vacinação em vários 
países, as nações da Europa Ocidental suspen-
deram, na sua maioria, as restrições impostas 
por causa da pandemia de COVID-19, abrindo 
caminho para a retoma das atividades comer-
ciais, educacionais e sociais. A Canalys ob-
servou anteriormente que o segundo trimestre 
no mercado de PC nesta região é geralmente 
mais fraco, e o segundo trimestre de 2021 não 
foi exceção.

CRESCIMENTO REVISTO EM BAIXA
Apesar de se esperar um crescimento do mer-
cado de PC para este ano, a IDC reviu em 
baixa esse mesmo crescimento. Originalmente, 
a empresa esperava um crescimento nas vendas 
mundiais para todo o ano de 18,1% em re-
lação a 2020; agora, esse crescimento desce 
quase quatro pontos percentuais, fixando-se 
nos 14,2%.

Esta nova previsão chega depois de vários fa-
bricantes de computadores terem alertado que 
existem constrangimentos na cadeia de forne-
cimento. A Intel e a AMD também apontaram 
que esperam falhas na produção até, pelo 
menos, ao final do ano.

A IDC aponta que tanto os processadores como 
os ecrãs estão entre os componentes que vão 
enfrentar constrangimentos que deverão pre-
judicar o crescimento do mercado de PC. No 
entanto, a empresa afirma que a procura ainda 
existe.

PRODUÇÃO DE COMPONENTES A 
CRESCER
Um dos problemas do mercado de PC – e não 
só – é a falta de semicondutores. De acordo com 
os últimos números que chegam da China, a 
capacidade de produção de semicondutores no 
país aumentou 41,3% em relação ao ano pas-
sado. No total, o país conseguiu produzir 31,6 
mil milhões de chips, onde se incluem todos os 
tipos de semicondutores.

Um dos grandes responsáveis desses resultados 
é a TSMC, a maior fabricante mundial de  
semicondutores, que está a quebrar recordes e a 
superar a Intel, a Samsung e a GlobalFoundries,  
os seus concorrentes diretos. A TSMC produz 
semicondutores para outras empresas e tem 
como clientes a AMD, Nvidia, Qualcomm e 
Apple, entre muitas outras. 

VENDAS DE PC NO OESTE DA EUROPA - SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Nota: a soma das percentagens pode não dar 100% devido a arredondamentos.
Fonte: Canalys estimates (sell-in shipments), PC Analysis, Agosto de 2021

Fabricante
Vendas Q2 

2021 
(em milhares)

Quota de 
Mercado Q2 

2021

Vendas Q2 
2020 

(em milhares)

Quota de 
Mercado Q2 

2020

Crescimento 
Anual

Lenovo 4.124 27% 3.891 27% +6%
HP 3.655 24% 4.438 30% -18%
Dell 2.070 14% 1.865 13% +11%
Acer 1.440 10% 1.328 9% +8%
Apple 1.358 9% 1.223 8% +11%
Outros 2.394 16% 1.867 13% +28%
Total 15.043 100% 14.615 100% +3%
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Saiba mais:Astra Control

Self managed softwareFully managed service

Application-aware 
data management 
criado para Kubernetes

“Após ter gerido aplicações stateful em Kubernetes e sabendo 
da complexidade envolvida, estamos entusiasmados por ter 
o Astra Control  da NetApp para simpli�car as operações 
das implementações de pequenas e grandes dimensões.”

Skottie Miller, Technology Fellow and VP of Platform & Services Architecture, 
DreamWorks Animation
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“SE NÃO HOUVER A 
CAPACIDADE DO SERVIÇO, É 
DIFÍCIL TER RENTABILIDADE”

JOSÉ CHARRAZ, COUNTRY MANAGER DA ARROW 

Este mês, o IT Channel dá a pa-
lavra a José Charraz, Country 
Manager da Arrow em Portugal, 
que aborda as alterações do mo-
delo transacional para o serviço e 

a posição da Arrow no mercado nacional.

Como está a correr o ano para a Arrow 
em Portugal?
O ano, para a Arrow em Portugal, está a correr 
bem. Tendo em conta a questão da pandemia, 
têm sido dois anos que têm corrido bem. Fe-
lizmente, temos passado ao lado da crise. É 
bastante positivo.

Atualmente, quais são os principais 
mercados da Arrow no país?
Não é fácil de destacar. Uma das características 
– e uma das vantagens – que a Arrow tem em 
Portugal é ter um grande portfólio. Represen-
tamos 52 fabricantes em Portugal em pratica-
mente todas as áreas, desde segurança, data 
center, cloud, e todas elas estão a crescer.  Onde 
estamos realmente a notar um maior cresci-
mento é na área de cloud e segurança, que acho 
que faz todo o sentido devido à situação que 

estamos a viver da pandemia, com as empresas 
a terem que se adaptar a estas novas realidades. 
Não estamos a notar nenhuma área onde o 
negócio está a decrescer, felizmente.

Já sentiam esse crescimento em cloud 
e cibersegurança antes da pandemia?
Já vinha a crescer. Logicamente que o cres-
cimento se intensificou quando começou a 
pandemia e, principalmente, quando houve a 
decisão do confinamento e as empresas tiveram 
que se adaptar à questão do trabalho em casa. 
Realmente, nos meses de março, abril, maio 
e junho tivemos um conjunto de negócios que 
tiveram a ver com essa situação. Mas as nossas 
áreas de cloud e de segurança já vinham a 
crescer, ao contrário de outras.
Também eram áreas que tinham muito espaço 
para crescer. A área de data center já é muito 
madura e não é fácil que cresça dois dígitos; 
a parte de servidores, de storage, dificilmente 
consegue crescer dois dígitos, ao contrário da 
área de cloud onde nós, Arrow, começámos 
o nosso contrato com fabricantes como a  
Microsoft há relativamente pouco tempo – 
tem três anos – e, portanto, temos muito es-
paço para crescer.
A nossa plataforma, a ArrowSphere, embora 
já tenha cerca de nove anos, em Portugal só a 
começámos a trabalhar há quatro anos; tem 
muito espaço para crescer. É natural que, em 
termos de crescimento, estas áreas tenham 
muito mais espaço porque são áreas recentes. 
Um mercado maduro como o de data center 
não consegue ter tanto espaço de crescimento. 
Agora, é óbvio que a pandemia veio forçar e 
trazer obrigatoriedade a algumas empresas de 

acelerar o processo de transformação digital 
e as áreas, principalmente, de segurança e de 
cloud são áreas de foco nestes processos. No-
tou-se aí – claramente – um crescimento muito 
maior.

A pandemia trouxe uma necessidade de 
adaptação mais rápida para as orga-
nizações. Como é que os Parceiros da 
Arrow se adaptaram às novas necessi-
dades?
Acho que a maior parte dos Parceiros se con-
seguiram adaptar muito bem. Os Parceiros 
com quem nós trabalhamos já estavam num 
processo de adaptação. Penso que era evi-
dente que a mudança já tinha começado; os 
Parceiros já tinham percebido que o mundo 
estava a mudar e que quem não se adaptasse à 
nova realidade e não começasse a transformar 
as suas equipas e as suas empresas com estas 
novas tecnologias, dif icilmente conseguiria 
sobreviver nos próximos anos. Logicamente 
que a pandemia veio acelerar esses processos, 
mas as empresas já se estavam a preparar 
para isso.
Da parte dos nossos Parceiros, foram muito 
poucos aqueles que tiveram dificuldades em 
rapidamente se adaptar a esta nova realidade. 
Claro que a Arrow, com o seu valor acres-
centado tem uma grande capacidade para 
os apoiar, creio que foi bastante importante. 
É o nosso papel; ajudar o Canal a conseguir 
ultrapassar e a entrar nas novas tecnologias, 
mas, de uma forma geral, acho que os nossos 
Parceiros se conseguiram adaptar rapidamente 
a esta nova realidade. Inclusive, há Parceiros 
que aproveitaram a pandemia para se trans-
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formarem e ficaram muito mais fortes do que 
eram antes da pandemia. Foram inteligentes e 
aproveitaram esta mudança para serem mais 
fortes. 

A Arrow sempre teve uma componente 
de serviço. Com a alteração que se está 
a sentir do modelo transacional para 
o modelo de serviço no Canal, sentem 
uma maior procura por parte dos  
Parceiros nacionais?
Pelo facto de sermos um VAD – Value Added  
Distributor –, desde o início da nossa criação 
que procuramos ser um valor acrescentado, e, 
para tal, não nos podemos limitar a ser um box 
mover; temos de ter uma equipa de especialistas 
e capacidade de serviço. Isso – penso eu – é o 
que nos tem distinguido, feito crescer e estar 
presente no mercado em Portugal desde há 20 
anos.
Acima de tudo, temos a capacidade de apoiar os 
nossos Parceiros quando eles, numa fase inicial, 
não têm essa capacidade. Embora tenhamos 
capacidade de serviço, não é o nosso core; não 
temos uma equipa ilimitada e a nossa função 
é ajudar os nossos Parceiros a crescerem, a 
serem fortes e a terem a capacidade de serviço. 
A partir do momento em que o Parceiro já 

está pronto para [oferecer o serviço], nós con-
seguimos cumprir o nosso trabalho e isso é, 
realmente, a nossa função.
Agora, estamos disponíveis para, quando um 
Parceiro está numa fase inicial e não tem capa-
cidade, poder-se apoiar no valor acrescentado 
da Arrow. Nós desenvolvemos soluções; o nosso 
trabalho é ajudar os Parceiros a construir so-
luções que eles consigam apresentar aos seus 
clientes, sempre na perspetiva de o ajudar a 
conseguir criar a sua própria autonomia para 
que depois, mais tarde, consiga entregar essa 
solução e já não precise tanto da Arrow como 
precisou numa fase inicial.
O que estamos a assistir, claramente, é que 
os Parceiros antes não se preocupavam tanto 
com a capacidade de entregar a solução e al-
guns deles usavam mais o nosso apoio. Cada 
vez mais os Parceiros estão autónomos, con-
tinuam a apoiar-se na Arrow muitas vezes 
na construção da solução – porque a nossa 
experiência, o nosso valor, é bastante impor-
tante para eles –, mas depois na fase de im-
plementação, na fase de pós-venda, já não 
necessitam tanto dos nossos serviços. Entre-
tanto vão aparecendo Parceiros novos, vão 
precisando do nosso apoio e nós estamos cá 
sempre para apoiar os fabricantes e para 

os ajudar a crescer no mercado português.  
Estamos cá para fazer crescer o negócio em 
Portugal.

As organizações, muitas vezes, não têm 
o capital humano necessário para se es-
pecializarem em todas as necessidades 
que existem e é aí que o Canal pode ser, 
de facto, uma mais-valia. Como é que a 
Arrow está a ajudar os seus Parceiros a 
se especializarem?
Os próprios fabricantes pedem à Arrow para 
formar os nossos Parceiros e dar-lhes a capa-
cidade e as competências. É esse o nosso tra-
balho; por ano, damos imensas sessões de for-
mação, fazemos imensas sessões de enablement 
aos nossos Parceiros em diversas áreas para que 
tenham a capacidade, depois, de colmatar essa 
necessidade que os clientes têm. Essa tem sido 
uma das chaves do nosso sucesso. Por semana, 
chegamos a fazer cinco sessões de enablement – 
uma sessão por dia.
Agora, com a pandemia, não podemos fazer 
presencial, mas antes da pandemia tínhamos 
constantemente sessões nas nossas instalações 
porque essa é uma das nossas funções: fazer 
enablement para dotar os nossos Parceiros de ca-
pacidades para depois poderem vender esses 
serviços e dar apoio aos seus clientes.
Para isso, temos uma equipa altamente pro-
fissional, sénior, uma equipa fantástica que, 
realmente, presta um apoio extraordinário aos 
nossos Parceiros, que conseguimos, num ano, 
formar uma quantidade de pessoas, fazer ena-
blement e dotar os nossos Parceiros de conheci-
mento e know how para que depois também eles 
possam passar e prestar um bom serviço aos 
seus clientes.

Na opinião e na análise que o José 
faz, quais é que são as áreas que os  
Parceiros podem aproveitar para trazer 
mais-valia para os seus clientes?
Claramente que, neste momento, a área de se-
gurança é uma área onde há muita procura e 
não é fácil, neste momento, arranjar recursos 
com qualidade que controlem e dominem bem 
essa área. A área de cloud é uma área onde tem 
havido imensa procura de recursos para ajudar 
as empresas na sua transformação digital.
Já não há tanto uma procura de recursos na 
parte de data center, na gestão do servidor ou 
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principalmente em países mais pequenos como 
o nosso. Acho que as empresas estão a per-
ceber que têm de acrescentar algo. O mesmo 
acontece com os Parceiros; se não acrescen-
tarem uma fatia de valor, se não venderem a 
solução, é indiferente comprar aqui ou com-
prar ali porque está a comprar um part number. 
Acho que o próprio mercado está a fazer essa 
separação e essa escolha. Está a ser natural; 
os principais players estão a fazer as aquisições. 
Acho que ainda vai continuar a haver mais 
consolidações, tanto nos fabricantes como em 
alguns Parceiros, tal como aconteceu - e vai 
continuar a acontecer - na distribuição. Acho 
que, neste momento, é natural; é o mercado a 
funcionar.
Claramente, a tendência é para o distribuidor 
ser um distribuidor de valor e deixar de ser o 
tal box mover. Cada vez mais temos as pessoas a 
comprar online; deixa de haver a necessidade 
do distribuidor que só entrega a caixa e o part 
number e é mais necessário o distribuidor que 
entrega a solução. Acho que a Arrow, nesse 
aspeto, desde sempre fez a escolha acertada, 
em ter decidido ser um distribuidor de valor 
acrescentado. Mesmo quando ainda pouco se 
falava em cloud e do que era valor acrescen-
tado, a Arrow já tinha desenvolvido soluções e 

a plataforma ArrowSphere; tinha a visão certa 
do que ia ser o mercado e neste momento é uma 
aposta que foi ganha e uma visão acertada no 
momento certo.

Quais são as suas perspetivas? O que 
reserva o futuro para a Arrow em  
Portugal e o que é que os Parceiros 
podem esperar?
Aquilo que prometemos é que vamos continuar 
a trabalhar com uma equipa 100% dedicada a 
dar o máximo e a esforçar-se como tem feito 
até à data para conseguir entregar aos nossos  
Parceiros – tanto fabricantes como Business 
Partners – qualidade, soluções e conseguir aju-
dá-los a ter sucesso.
A Arrow tem uma equipa de profissionais  
altamente qualificados e uma plataforma espe-
tacular, a ArrowSphere, gerir sistemas multi-
cloud, clouds públicas e privadas, PaaS, IaaS e 
SaaS. Temos todas as condições para sermos o 
principal player, para ajudar os nossos Parceiros 
a terem sucesso e a conseguirem vencer nestes 
tempos difíceis.
Aquilo que podemos prometer – sabendo que o 
futuro é sempre uma incógnita – é que vamos 
continuar a lutar, a trabalhar, a estar aqui para 
continuar uma relação win-win com todos os 
nossos Parceiros e o sucesso continue a existir. 
Há uma equipa 100% dedicada, altamente pro-
fissional, disponível para os ajudar.
Acredito que o próximo ano vai ser também 
um ano de sucesso. Este ano falta-nos ainda o 
último trimestre que vai ser – acredito – bas-
tante interessante. Acho que o próximo ano 
vai ser muito bom e podem contar com toda 
a equipa da Arrow sempre, para tudo o que 
precisarem. Aliás, gostava de agradecer porque 
desde que a pandemia começou que pratica-
mente todos temos trabalhado a partir de casa, 
exceto o nosso armazém, e, independentemente 
de todo este nosso valor, não deixamos de ser 
um distribuidor. Demos sempre resposta, nunca 
falhámos e isso é porque temos uma equipa ex-
celente, que se entrega de corpo e alma e acho 
que os Parceiros têm essa consciência e podem 
continuar a contar com essa entrega e dedi-
cação. São as pessoas que fazem as empresas 
e acho que é isso que faz com que a Arrow em 
Portugal seja a empresa que é. 

por Rui Damião

na gestão do storage. Cada vez mais, há uma 
procura muito maior principalmente nas áreas 
de segurança e nas áreas da integração cloud 
híbrida, a integração dos data centers locais 
com os sistemas que estão em cloud. Tudo isso 
é onde as empresas estão cada vez mais a neces-
sitar e a pedir recursos e onde os Parceiros têm 
tido mais oportunidades de vender recursos aos 
seus clientes.

Como é que a Arrow vê o crescente in-
teresse dos distribuidores broadline no 
mercado da distribuição de valor acres-
centado, que é o segmento da Arrow?
O que se está a passar não é uma questão 
de ser só em Portugal, é uma questão global. 
Está a existir uma consolidação e não é só na 
distribuição. Também estamos a ver isso nos 
Parceiros e até nos clientes. Os grandes players 
estão a fazer aquisições e o que estamos a ver é 
isso. Um dos nossos concorrentes foi adquirido 
por outro player que vinha do mundo do valor 
acrescentado.
O box mover é cada vez mais um mercado mais 
difícil de sobrevivência e rentabilidade. Se não 
houver a capacidade do serviço, o valor acres-
centado, passa a ser um negócio puramente 
financeiro e é difícil depois ter rentabilidade, 
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Mesmo que não tenha existido mobilidade, a pandemia acabou por acelerar este 
tipo de políticas dentro das organizações, que tiveram de se adaptar rapidamente 
a uma nova realidade. Alcatel-Lucent Enterprise, Claranet, Fortinet, HP, Ingecom, 
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também causou um enorme stress no mercado 
para fornecer os dispositivos. Diria que a opor-
tunidade vem muito a partir da modernização 
das redes, do facto de as redes serem, agora, 
capazes de dar serviço aos colaboradores que 
se tornarem móveis e a pessoa poder estar 
conectado em qualquer lugar. É uma opor-
tunidade que vai melhorar a capacidade dos 
colaboradores, existindo depois a questão da 
segurança”.
Pedro Coelho, Lead de Computação Pessoal 
da HP, partilha que, “depois do teletrabalho, 
há claramente oportunidades, que são óbvias 
pela preferência demonstrada pelos colabora-
dores de terem a oportunidade de escolher o 
local onde vão trabalhar e o seu horário de 
trabalho, em busca de maior produtividade. 
Do lado das organizações, há oportunidades do 
lado da exigência de dar esta f lexibilidade aos 
seus colaboradores e serem, assim, empresas 
mais atrativas no momento de recrutamento ou 
de retenção dos colaboradores. Suportando este 
trabalho híbrido, as empresas acabam por ter 
uma base de recrutamento mais ampla porque 

deixam de estar limitadas a zonas geográficas”.
Rui Pereira, Business Development Manager 
de Digital Ready Infrastructure / Enterprise 
Networks & IoT da Logicalis, declara que, 
“desta vez, o denominador comum é que a mu-
dança foi para todos, provocada por uma enti-
dade externa, não dentro dos verticais de cada 
um dos negócios, mas de uma forma global. 
O híbrido está aí. As empresas tecnológicas já 
viviam esta realidade de forma natural; outros 
sofreram um impacto muito maior e as soluções 
que utilizavam não estavam preparadas para 
a velocidade da mudança e da adaptação que 
foi exigida. O que sentimos é que, apesar de já 
existir algum investimento no IT, esse investi-
mento era acessório e apenas necessário para 
suportar a produção. Hoje, percebem que é ne-
cessário ter um cuidado e investimento maior”.
Rui Gouveia, Enterprise Business Manager da 
Lenovo, concorda que “o teletrabalho e a tran-
sição digital foram seguramente acelerados com 
a pandemia”, assim como o posto de trabalho. 
“Algumas tecnologias muito contribuíram 
para, de uma forma muito marcada, potenciar 

Perto de uma centena de leitores inscreveram-se para assistir à mesa redonda 
realizada pelo IT Channel, em formato de videoconferência, que contou com a 
participação de 11 das empresas mais relevantes do mercado de mobilidade

Gerir, trabalhar, estudar e so-erir, trabalhar, estudar e so-
cializar têm, pela primeira cializar têm, pela primeira 
vez desde a revolução indus-vez desde a revolução indus-
trial, fronteiras mais ténues trial, fronteiras mais ténues 
e dissociadas de rígidos es-e dissociadas de rígidos es-

paços temporais e físicos. A criação de um paços temporais e físicos. A criação de um 
novo quotidiano – pessoal e profissional – só novo quotidiano – pessoal e profissional – só 
é possível de materializar porque a tecnologia é possível de materializar porque a tecnologia 
da mobilidade estava em grande medida dis-da mobilidade estava em grande medida dis-
ponível, mas os desafios que se continuam a ponível, mas os desafios que se continuam a 
apresentar são colossais.apresentar são colossais.
A pandemia tornou grande parte dos colabo-A pandemia tornou grande parte dos colabo-
radores em trabalhadores remotos. Na mais radores em trabalhadores remotos. Na mais 
disruptiva transformação das nossas vidas, disruptiva transformação das nossas vidas, 
estamos a criar um novo normal, cujos efeitos estamos a criar um novo normal, cujos efeitos 
sociais são tão profundos que tornam larga-sociais são tão profundos que tornam larga-
mente irreversíveis as alterações para lá da mente irreversíveis as alterações para lá da 
questão sanitária.questão sanitária.

DESAFIOS E OPORTUNIDADESDESAFIOS E OPORTUNIDADES
2020 e 2021 ficaram marcados pela pan-2020 e 2021 ficaram marcados pela pan-
demia. No entanto, com os sucessivos con-demia. No entanto, com os sucessivos con-
finamentos, não existiu mobilidade, mas sim finamentos, não existiu mobilidade, mas sim 
trabalho fora do escritório. Esta realidade trabalho fora do escritório. Esta realidade 
promove desafios e oportunidades para uma promove desafios e oportunidades para uma 
sociedade que, agora, experimenta a liber-sociedade que, agora, experimenta a liber-
dade de movimentos e, ao mesmo tempo, está dade de movimentos e, ao mesmo tempo, está 
muito mais equipada para a mobilidade.muito mais equipada para a mobilidade.
Paulo Porto, Technical Sales Engineer Paulo Porto, Technical Sales Engineer 
da Arrow, que neste fórum representou a  da Arrow, que neste fórum representou a  
VMware, afirma que “o maior desafio para VMware, afirma que “o maior desafio para 
as organizações passa por delinear uma estra-as organizações passa por delinear uma estra-
tégia eficaz de retorno ao escritório, respei-tégia eficaz de retorno ao escritório, respei-
tando toda a autonomia que os colaboradores tando toda a autonomia que os colaboradores 
foram ganhando durante esta temporada de foram ganhando durante esta temporada de 
teletrabalho. Quando as organizações ti-teletrabalho. Quando as organizações ti-
veram de enviar os colaboradores para casa, veram de enviar os colaboradores para casa, 
fizeram-no de forma rápida e garantindo a fizeram-no de forma rápida e garantindo a 
continuidade de produção do seu negócio, continuidade de produção do seu negócio, 
muitas vezes negligenciado a segurança. Com muitas vezes negligenciado a segurança. Com 
a estabilização, foi-se procurando a imple-a estabilização, foi-se procurando a imple-
mentação de soluções de mobilidade para dar mentação de soluções de mobilidade para dar 
autonomia aos colaboradores”.autonomia aos colaboradores”.
João Justo Gonçalves, Business Developer  João Justo Gonçalves, Business Developer  
Digital Connectivity da Claranet, indica Digital Connectivity da Claranet, indica 
que “os temas da segurança são um grande que “os temas da segurança são um grande 
desafio e existe também uma oportunidade. desafio e existe também uma oportunidade. 
Do lado do negócio, a oportunidade vem Do lado do negócio, a oportunidade vem 
de muita gente ter ido trabalhar para casa de muita gente ter ido trabalhar para casa 
e passar de postos físicos para móveis, o que e passar de postos físicos para móveis, o que 
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conclusão de que não estavam preparadas para 
o teletrabalho; não havia portáteis para todos, 
a nível de segurança usavam-se – muitas vezes 
– os dispositivos pessoais e muitas vezes não 
tinham controlo de informação. Isso foi um 
risco muito alto para as empresas. Apesar de 
tudo, na maioria das empresas onde se aplicou 
teletrabalho, chegaram à conclusão de que os 
resultados foram melhores do que esperavam” 
ainda que, em termos de segurança, os resul-
tados possam não ter sido totalmente positivos.
Rui Gouveia, da Lenovo, indica que “ já havia 
uma tendência muito grande na área de mo-
bilidade e essa adoção já era crescente. A pan-
demia veio acelerar algumas tecnologias e al-
guns formatos de PC, mas teve mais impacto 
na adoção das empresas do que nos fabricantes 
de PC – que alinharam o seu roadmap e as suas 
tecnologias. Na parte das clientes, há uma cons-
ciencialização muito maior para a necessidade 
de se ter infraestruturas f lexíveis e muito adap-
táveis e dinâmicas. Houve, também, a adoção 
de modelos como Device-as-a-Service, por 
exemplo, que se adaptam a este ambiente mais 
volátil”.
Vítor Dias, North Branch Manager da Xerox, 
relembra que “as empresas tiveram de mudar 
da noite para o dia. Tanto as que já estavam 
com programas de transformação como as que 
não tinham nada e tiveram de implementar 
algo. A mobilidade vai beneficiar deste salto 

Pedro Dias, Country Manager da Alcatel-Lucent  
Enterprise, acredita que “a pandemia veio-nos 
trazer uma noção clara de que existem dois 
grandes bolos: os negócios que não podem 
ter este modelo, como uma fábrica, e os que 
podem. Vão continuar a haver requisitos para 
postos de trabalho fixos porque continuam a 
existir e porque o negócio assim o exige. Na se-
gunda parte de utilizadores que podem – ou já 
tinham e gostaram da experiência – trabalhar 
fora do escritório vamos ter um equilíbrio com 
base no que é o tipo de negócio da empresa, a 
cultura do país, do que são as regras sociais e 
do que é a legislação”.
Paulo Pinto, Business Development Manager 
da Fortinet, explica que “há duas realidades 
que foram puxadas de forma violenta. Com a 
pandemia, colocámos na ordem do dia o tema 
do equilíbrio entre vida e trabalho; houve 
muita gente que foi colocada em teletrabalho 
pela primeira vez. Depois, vemos que podemos 
estar em casa ou no escritório – ou qualquer 
outro lado – e sem a tecnologia e a segurança 
adequada não teríamos esta mobilidade e os 
serviços que foram prestados. Nesta vertente, 
vemos as empresas a consolidar estratégias que 
rapidamente adotaram na altura, agilizaram 
processos de negócio; as empresas avançaram 
e agora estão a consolidar os seus processos”.
Carolina Pereira de Sousa, da SOTI, refere 
que “uma das grandes aprendizagens dos úl-
timos tempos é que as empresas chegaram à 

a mobilidade. É muito difícil falarmos deste 
conceito de posto de trabalho sem falarmos da 
mobilidade. Na maioria das empresas é uma 
tendência que só tem como acelerar, não há 
espaço para regressar ao paradigma antigo, de 
um posto de trabalho fixo, pouco adequado às 
necessidades corporativas dos dias de hoje. Essa 
mobilidade implica que tenhamos dispositivos 
que sejam leves, resistentes e com autonomia e 
que permitam que estejamos sempre ligados”, 
partilha.
António Pereira, Area Sales Manager da  
WatchGuard, afiança que “há uma oportu-
nidade muitíssimo grande de conseguirmos 
ter, por parte dos colaboradores, um maior  
engagement e ter mais produtividade por parte 
dos mesmos. Haja equilíbrio naquilo que ater-
rarmos no pós-pandemia. O grande desafio é 
conseguirmos fazer este trajeto sem compro-
metermos a parte da segurança. Existem dois 
tipos de empresas: as que já investiram e pre-
pararam, e outras que ainda têm muito inves-
timento por fazer. Isso vai ser o maior desafio, 
conseguir entregar as ferramentas certas aos 
colaboradores e sem comprometer a segurança 
num ambiente mais diverso”.
Carolina Pereira de Sousa, Channel Specialist  
Iberia da SOTI, refere que, a nível de de-
safios, “se não houver uma boa ferramenta 
de gestão e segurança para todo o tipo de 
dispositivos, há mais tendência de surgirem 
problemas, como ciberataques que podem 
comprometer a empresa. No início da pan-
demia, por exemplo, houve um aumento de 
cerca de 35% nesse tipo de ataques. Também 
precisamos de soluções eficazes na eventua-
lidade de haver problemas para estes serem 
resolvidos o mais depressa possível, utilizando, 
por exemplo, controlo remoto. Esta situação 
é tanto para o administrador de IT – que re-
solve o problema –, como para o colaborador 
que tem uma quebra de produtividade”.

POLÍTICAS DE MOBILIDADE
Mesmo as organizações que não as tinham 
antes da pandemia, contam agora com algum 
tipo de política de mobilidade ou trabalho 
f lexível em prática. Importa perceber quais é 
que foram as principais aprendizagens deste 
período e como é que as empresas estão a me-
lhorar as políticas para garantir que a produti-
vidade dos seus colaboradores se mantém.

Pedro Dias,
Country Manager, Alcatel-Lucent Enterprise

João Justo Gonçalves,
Business Developer Digital Connectivity, 
Claranet

“Vemos que num futuro muito próximo 
voltará a haver por parte das empresas 
um maior investimento em renovar a 
sua infraestrutura do escritório”

“Vamos ver redes mais capazes, mais 
presentes, mais multisserviços que falem 
vários protocolos e que vão tirar partido 
dessa mobilidade adicional”

https://www.linkedin.com/in/pdias23/
https://www.linkedin.com/in/jo%C3%A3o-justo-gon%C3%A7alves-235a733/
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tecnológico que foi dado com o teletrabalho. 
Como as empresas fizeram essa transformação 
num período mais caótico, agora há a hipótese 
de corrigir os erros e, com isto, aumentar a mo-
bilidade que se vai proporcionar aos colabora-
dores. Houve a necessidade de criar novos me-
canismos e f luxos para que as pessoas, em casa, 
tivessem o máximo de produtividade como se 
estivessem no escritório”.
Miriam Brito, Cybersecurity Technical  
Consultant da Ingecom, afirma que “as or-
ganizações foram obrigadas a expandir a sua 
superfície de proteção e a olhar não só para a 
segurança do perímetro interno, como também 
para toda a infraestrutura externa de cloud, 
para as plataformas colaborativas online e dos 
dispositivos. A principal aprendizagem passou 
pela gestão dos processos de segurança da in-
fraestrutura, arquiteturas, processos, colabora-
dores e clientes finais das organizações. Para 
isso, foi necessário implementar novas medidas 
que vieram reforçar a segurança a nível ex-
terno” e que são capazes de mitigar as ameaças 
e fazer análises comportamentais dos utiliza-
dores e dispositivos utilizados.
Rui Pereira, da Logicalis, diz que “as organiza-
ções aprenderam que têm de ser mais f lexíveis 
em relação às condições de atuação dos seus co-
laboradores. Na grande maioria das situações, 
não houve uma mobilidade dinâmica, mas sim 
uma deslocalização do posto local de trabalho 

caso de perda do dispositivo – que acaba por ser 
uma dor de cabeça pela perda de informação 
– a possibilidade de se puder bloquear toda a 
informação é um alívio” para a organização.
Paulo Porto, da Arrow, refere que “cada vez 
mais, as organizações se deparam com uma 
realidade muito mais exigente no que diz res-
peito ao end user computing. Muitas organizações 
também optam por formas de trabalhar f lexí-
veis, preparando os colaboradores para serem 
autónomos e contarem com dispositivos ca-
pazes de entender onde se encontram e como 
se devem comportar consoante a localização. 
Através de tecnologias como SD-WAN e zero 
trust, conseguimos atingir um nível de segu-
rança e, também, entregar a capacidade de 
efetuar o trabalho em qualquer lugar, em qual-
quer hora”.
Paulo Pinto, da Fortinet, indica que “se conse-
guíssemos imaginar uma infraestrutura onde 
os dispositivos fisicamente presentes ou remo-
tamente ligados estão interligados, interagem 
e partilham informação entre si, de modo 
que a informação de uma possa ser utilizada 
para ativar funções noutra de forma integrada, 
temos uma resposta natural para a gestão 
eficaz porque criamos um ambiente propício à 
gestão de segurança dos dispositivos. A chave 
está na homogeneidade com que conseguimos 
ver a infraestrutura, como é que conseguimos 
interagir com os elementos e como é que eles 
interagem entre si”.
Vítor Dias salienta um estudo da Xerox que 
analisou os desafios das PME e explica que 
“85% das empresas afirmaram que nunca, 
como agora, foram tão indispensáveis as tec-
nologias de comunicação, as ferramentas cola-
borativas, o suporte remoto de IT e hardware 
e software de segurança. No terreno, das con-
versas que temos com clientes e colaboradores, 
um dos desafios foi o suporte remoto do IT” 
e de colocar a funcionar um dispositivo que 
deixava de o fazer. “Outro desafio é o espaço 
disponível e a distância física”, acrescenta o 
representante da Xerox, explicando que “tenho 
de ter uma forma de desmaterializar os docu-
mentos, tratá-los e classificá-los”.
Pedro Dias, da Alcatel-Lucent Enterprise, 
afirma que “a cloud – seja ela híbrida ou full 
cloud” é a resposta para garantir a integridade 
aplicacional em mobilidade. “Olhando para 
a componente de infraestrutura, imaginamos 

e a disseminação dos mesmos. Daí que essa 
f lexibilidade foi conseguida, há notas positivas 
nessa condição de teletrabalho, mas as em-
presas também tiveram que aprender sobre essa 
condição para ter novas medidas de medição 
da produtividade e avaliação do colaborador 
em si. O que estamos a ver é uma continuação 
dessa aprendizagem e de uma utilização dife-
rente dos recursos existentes”.

GESTÃO DOS DISPOSITIVOS
Num mundo híbrido – entre o ainda escritório 
clássico e os milhões de novos escritórios – é 
importante garantir a integridade aplicacional, 
dos dados e a usabilidade do espaço virtual de 
trabalho. Assim, uma das questões que as or-
ganizações colocam é como gerir eficazmente 
os dispositivos fisicamente presentes e aqueles 
que estão remotamente ligados à rede da or-
ganização.

Pedro Coelho,
Lead de Computação Pessoal, HP

Paulo Pinto,
Business Development Manager, Fortinet

“O momento atual, com a transição 
para um modelo híbrido, exige a revisão 
do parque informático e dos perfis de 
utilizador”

“Houve este avanço para a 
digitalização, para a transformação 
do negócio em certas áreas, mas há 
vetores de ataque que continuam a ser 
explorados”

Carolina Pereira de Sousa (SOTI) afirma 
que “para uma gestão eficaz dos dispositivos 
presentes ou ligados remotamente à organi-
zação, precisamos que sejam geridos a nível 
de conteúdos e segurança, de forma a evitar 
problemas e falhas nos dispositivos para que 
os colaboradores tenham acesso ao que lhes 
é necessário. A gestão eficaz também ajuda a 
gerir com o mesmo software vários tipos de 
dispositivos e vários sistemas operativos. Em 

https://www.linkedin.com/in/paulo-pinto-865386/
https://www.linkedin.com/in/pedro-coelho-310463/
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Rui Gouveia,
Enterprise Business Manager, Lenovo

“É mais importante do que nunca as 
empresas adotarem as ferramentas e 
as tecnologias certas, investindo em 
infraestruturas que lhes permitam o 
trabalho no escritório, remotamente ou 
em mobilidade”

Miriam Brito,
Cybersecurity Technical Consultant, 
Ingecom

“Existe uma oportunidade de partilha 
de conhecimentos intergerações que 
permitem obter uma sinergia com as 
mais recentes perspetivas e inovações de 
cibersegurança”

que uma empresa quer garantir que os seus 
funcionários tenham em casa as mesmas con-
dições, nível de segurança e regras no acesso 
Wi-Fi que têm no escritório. Imaginando que 
uma empresa tem mil colaboradores, através de 
um ambiente tipicamente híbrido, todos estes 
dispositivos são geridos centralmente e para 
garantir essas condições, segurança e regras”, 
acrescenta.
Miriam Brito, da Ingecom, explica que, “com 
esta nova realidade, foi necessário um shift do 
mindset e aceleração dos processos de transfor-
mação digital das organizações, proporcional 
à adoção de mais dispositivos. Como tal, as 
organizações precisam de ser capazes de efe-
tuar uma gestão eficaz e em tempo real destes 
dispositivos, independentemente da plataforma 
que utilizam. Também temos o conceito de so-
luções que permitem uma camada acrescida 
na gestão dos dispositivos, sendo que aliarmos 
a um MTD conseguimos ter uma segurança 
holística destes dispositivos mobile e a persona-
lização de políticas com base nos comporta-
mentos dos utilizadores”.
António Correia, da WatchGuard, aponta que 
“aquilo que é essencial compreender é que o 
perímetro se mantém, tem é que se gerir um 
sem número de conexões de todos esses mi-
lhares de escritórios que se criaram. É preciso 

garantir a identidade de quem se autentica. 
Cada vez mais, o que se aconselha é que se 
optem por soluções cloud, mas é preciso que 
no momento da autenticação – por exemplo, 
através de multifactor authentication – se consiga 
garantir que quem se está a ligar é de facto o 
colaborador e não é alguém que, através de es-
tratégias de phishing ou malware, tenha con-
seguido ganhar privilégios e fazer-se passar 
pelo colaborador”.

CIBERSEGURANÇA
A cibersegurança é um tema importante para 
as organizações e, durante a pandemia, foram 
várias as que foram atacadas. Neste sentido, as 
organizações devem não só melhorar a ciberse-
gurança das suas infraestruturas, mas também 
sensibilizar os seus colaboradores e clientes fi-
nais para os perigos que daí resultam.
Paulo Pinto (Fortinet) refere que, “do ponto 
de vista mais pragmático, há um conjunto 
de controlos técnicos que devem ser imple-
mentados. Hoje, os endpoints são dos princi-
pais alvos, dos mais vulneráveis e com menos 
atenção porque são utilizados por pessoas 
menos técnicas, em locais em que usualmente 
não estavam. É crucial dar formação a todos 
os colaboradores das organizações; as pessoas 
necessitam de estar no centro da estratégia de 
cibersegurança. A maior parte dos ciberata-
ques bem-sucedidos envolve interação com os 
colaboradores”.
Miriam Brito (Ingecom) explica que “é impor-
tante encararmos a cibersegurança de uma 
forma holística, não basta que as organizações 
reforcem a segurança da infraestrutura interna. 
Com a transformação digital, que foi quase im-
posta nestes últimos dois anos, estamos a assistir 
a uma modernização total de todos os pilares de 
cibersegurança, passando pelas infraestruturas 
internas, externas, dados existentes, aplicações, 
arquiteturas, processos e, ainda mais impor-
tante, as pessoas. É necessário estarmos sempre 
um passo à frente dos atacantes ao realizarmos 
testes de intrusão para perceber o risco real da 
organização”.
António Correia (WatchGuard) diz que “é 
muito importante que as empresas encontrem 
um Parceiro tecnológico que os consiga ajudar, 
que conheça muito bem qual é a sua infraes-
trutura, a sua realidade, atividade e vetor de 
atuação e que, de facto, consiga implementar 

uma solução que se adeque. Em termos tecno-
lógicos, é muitíssimo importante optar sempre 
por uma política de zero trust. Devemos con-
centrar-nos em libertar aquilo que queremos 
que os colaboradores possam ter acesso e não 
fazer a abordagem contrária de ‘aqui não podes 
aceder, ou não podes executar’”.
João Justo Gonçalves, da Claranet, diz que “o 
verdadeiro endpoint é cada um de nós, o utili-
zador da tecnologia, os colaboradores. Temos 
que ver o que está a acontecer e perceber se a 
atividade que está a ter lugar é normal ou não. 
Outra tendência está ligada aos processos, à 
inteligência artificial, ao reporting e dar capaci-
dade a quem está a fazer a gestão da rede – que 
é cada vez mais desmaterializada – ter aqui 

algumas capacidades de análise daquilo que 
está realmente a acontecer. As ideias tornam-se 
mais inteligentes e os processos de autenticação 
permitem assegurar que quem se está a auten-
ticar é de facto legítimo e que está autorizado 
a fazê-lo”.
Pedro Coelho, da HP, acredita que “o PC tem 
de ser a primeira linha de defesa nestes cenários 
híbridos e de mobilidade. Partilhava um dado 
de um estudo recente que indica que 71% dos 
colaboradores admitiam que estavam remo-
tamente a aceder mais a dados corporativos 

https://www.linkedin.com/in/rui-gouv/
https://www.linkedin.com/in/miriambrito/
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Rui Pereira,
Business Development Manager de Digital 
Ready Infrastructure / Enterprise Networks 
& IoT, Logicalis

Carolina Pereira de Sousa,
Channel Specialist Iberia, SOTI

“A oportunidade é criar e implementar 
soluções que ajudem a transformação 
digital das empresas de forma resiliente 
e agnóstica”

“O crescimento exponencial da procura 
por parte de empresas que querem gerir 
todos os seus dispositivos e garantir a 
segurança simples e prática fez com que 
os Parceiros procurassem mais”

e com mais frequência do que acontecia no 
período pré-pandémico. Nesse mesmo estudo, 
76% dos colaboradores reforçavam que a fron-
teira entre a vida pessoal e profissional se tinha 
tornado tão ténue, que frequentemente utili-
zavam o seu portátil corporativo para tarefas 
pessoais”, o que mostra a importância de uma 
boa segurança no dispositivo para proteger a 
organização.
Paulo Porto (Arrow) indica que “o primeiro 
passo devia ser analisar concretamente todos 
os dispositivos antes de retornarem à rede cor-
porativa e garantir que não existem vulnerabi-
lidades ou infeções; vários ataques já ocorreram 
e os atacantes estão apenas a aguardar que 
os dispositivos se liguem às redes corporativas 
para poderem atingir de forma mais eficaz as 
organizações. Também é preciso garantir o 
nível de patching recomendado, trocar as senhas 
de acesso, aplicar um conjunto de regras mais 
restritivas nos postos e fomentar o treino dos 
empregados em normas de segurança”.
Pedro Dias (Alcatel-Lucent Enterprise) refere 
que “é necessário complementar todas as me-
didas com a segurança na infraestrutura. A 
infraestrutura deve ser inteligente, adaptativa, 
conseguir reagir consoante os vários episódios 
que vão acontecendo e, hoje, as ofertas vão 
aprendendo e reconhecendo. Estamos a falar 

muito da componente do utilizador, mas não 
nos podemos esquecer que uma das grandes 
tendências atuais é a evolução dos projetos IoT 
onde o número de devices que são ligados à rede 
é exponencial” e a gestão desses dispositivos 
tem de ser automatizada.

ESCASSEZ DE COMPONENTES
É impossível não falar da escassez de com-
ponentes que existe no mercado, até porque, 
durante o ano passado, o PC – que tão impac-
tado foi por esta escassez – voltou a ganhar 
força no mercado, tornando-se numa peça es-
sencial para continuar a trabalhar durante a 
pandemia.
Pedro Coelho (HP) indica que “temos um de-
safio que não se esgota na escassez de compo-
nentes; há também a questão dos complexos 
desafios logísticos que o aumento da procura 
criou nos últimos meses, com a dificuldade de 
capacidade de rotas logísticas. A verdade é que 
isto obrigou a encetar ações para resolver esta 
situação, esperemos nós, a curto prazo. Esta-
belecemos relações diretas e procurámos, com 
os nossos fornecedores,  garantir o seu compro-
misso para um fornecimento atempado e em 
maior volume a curto e longo prazo”.
Rui Gouveia (Lenovo) explica que “o PC, ob-
viamente, que está vivo e não se confirmam as 
notícias dadas há tantos anos; prova disso é o 
investimento que os fabricantes continuam a 
fazer em inovação e tecnologia. O PC também 
se tem transformado; algumas características 
do empresarial estão a ser adotadas nas linhas 
de consumo e vice-versa. Estas gerações mais 
novas privilegiam mais algumas características 
de entretenimento, de qualidade de construção 
e design e o PC empresarial teve que se adaptar 
a estas novas expectativas”.
Abordando mais o mercado de impressão, 
Vítor Dias afirma que a cadeia de valor atra-
vessa “talvez o momento mais desafiante das 
últimas décadas. Tem sido um número de 
equilibrismo muito grande e só uma grande 
coordenação entre as fábricas, os transportes 
e os distribuidores e também uma entreajuda 
entre empresas. Quando um forecast permitia 
uma companhia de maior dimensão ter um 
excesso de produtos que não escoou com a 
velocidade desejada, ajudavam a suprir e a 
cumprir com fornecimentos críticos de outras 
companhias”.

João Justo Gonçalves (Claranet) diz que, “es-
tando entre os clientes e os fabricantes, tra-
balhamos os dois lados. Junto dos fabricantes 
temos de alinhar as expectativas junto de 
todo o supply chain que está montado. Junto 
dos clientes, gerir expectativas para terem um 
maior planeamento, porque não pode ser tudo 
‘para ontem’, não vai ser possível. Temos de 
gerir expectativas com aquilo que o mercado 
consegue entregar”.
Rui Pereira (Logicalis) refere que “este desafio 
da entrega de equipamento e a colocação do 
mesmo em funcionamento tem sido, porven-
tura, a parte mais difícil dos projetos. Julgo que 
há um esforço muito grande dos integradores 
de cumprirem aquilo que o cliente espera numa 
fase de implementação dos projetos. Temos feito 
essa gestão de uma forma muito próxima, mas 
acarreta custos significativos do ponto de vista 
de logística com soluções provisórias”.

PARA OS PARCEIROS
Como é habitual, o Canal de Parceiros tem vá-
rias oportunidades de negócio neste mercado. 
Com os colaboradores a não terem de con-
finar em casa, é de esperar que as verdadeiras 
políticas de mobilidade comecem agora a dar 
frutos. Para isso, os vários fabricantes presentes 
nesta mesa-redonda partilharam o que é que 
têm para oferecer aos seus Parceiros.

https://www.linkedin.com/in/carolina-de-sousa000/
https://www.linkedin.com/in/ruijvpereira/
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António Correia partilha que “a principal 
oportunidade é de os nossos Parceiros serem 
capazes de ser um pilar na segurança dos 
seus clientes e atuarem como real managed 
service provider. Estou convencido que a  
WatchGuard pode ajudar através de toda 
a formação técnica e comercial que entre-
gamos. É exatamente isso que o nosso Pro-
grama de Canal valoriza em detrimento, até, 
do volume de negócios; a capacidade de o 
Parceiro dominar a tecnologia e ser capaz de 
nos representar no terreno, e isso é win-win 
para todos porque, de facto, tudo funciona 
de uma forma mais eficaz quando há um 

ciona oportunidades aos Parceiros e ao Canal 
não só de expandirem os seus conhecimentos 
e se manterem na vanguarda da inovação, 
mas também de tornarem o seu portfólio de 
soluções cada vez mais rentável para os seus 
negócios”.
Paulo Pinto (Fortinet) transmite que, na área 
da consolidação da tecnologia já com provas 
dadas, “houve este avanço para a digitali-
zação, para a transformação do negócio em 
certas áreas, mas há vetores de ataques que 
continuam a ser explorados e há uma clara 
aposta da tecnologia, como a proteção do 
email, o desenvolvimento de API, de web appli-
cation firewall e o tão referido endpoint, com as 
soluções de EDR. São áreas que podem não 
ser muito sexy quando abordamos o tema da 
segurança, mas são soluções já com provas 
dadas, que continuam a ser exploradas e que 
merecem atenção. Outra área tem a ver com a 
atualização dos modelos de segurança; estão a 
existir atualizações ao nível da infraestrutura 
– com o SD-WAN –, ao nível do modelo de 
segurança – passando da ideia de perímetro 
para uma segurança em zonas dispersas 
através de zero trust network access que é um mo-
delo de segurança mais adaptado aos dias de 
hoje. Também há um conjunto de tecnologias 
novas, ou que estão a ser repescadas e atuali-
zadas, na área de monitorização”.

projetadas para reduzir o custo, a complexi-
dade e o tempo de inatividade relacionados 
com a mobilidade crítica empresarial, aliada 
a um suporte conhecido no mercado como efi-
ciente e de rápida resolução e que acabou por 
ser um fator chave para os negócios. Oportu-
nidades há muitas, daí a SOTI estar a investir 
bastante no mercado ibérico, nomeadamente 
em Portugal”.
João Justo Gonçalves (Claranet) afirma que as 
oportunidades para os Parceiros vão “de en-
contro aquilo que temos estado aqui a dizer. 
O desenvolvimento tecnológico não parou e, 
hoje, temos a capacidade de trabalhar com 
os clientes na perspetiva de implementarem 
projetos que tinham ficado relativamente pa-
rados ao longo da pandemia e que vão agora 
tirar partido desta mobilidade que se instalou. 
Vamos ver redes mais capazes, mais presentes, 
mais multisserviços que falem vários protocolos 
– o Wi-Fi torna-se standard em todas as or-
ganizações, mas vai ser capaz de falar outros 
protocolos – para se interligar com outros tipos 
de aparelhos – como IoT, sensores – que vão 
tirar partido dessa mobilidade adicional e com 
esta camada de segurança que tem de estar pre-
sente para que tudo isto seja feito de forma ra-
cional. Esta é, claramente, uma oportunidade 
que alavanca, também, uma oportunidade ao 
nível dos serviços; esta desmaterialização das 
redes e o facto de tudo se poder ligar a partir 
de qualquer lugar, também pode ser gerida com 
vantagem através de tecnologia que já temos 
disponível através da cloud”.
Miriam Brito, da Ingecom, diz que as opor-
tunidades para os Parceiros e para o Canal se 
“diversificaram significativamente. Hoje, os  
Parceiros podem não só tomar partido do 
extenso portfólio de ciberdefesa e cibersegu-
rança que estamos a oferecer no mercado, 
como também das recentes certificações nesta 
área que permitem desenvolver os conheci-
mentos dos nossos técnicos em prol de um am-
biente híbrido mais seguro, como por exemplo 
através da adoção de metodologias e audito-
rias zero trust. Existe, ainda, uma oportunidade 
neste mercado de partilha de conhecimentos 
intergerações que permite obter uma sinergia 
com as mais recentes perspetivas e inovações 
de cibersegurança que a camada mais jovem, 
recentemente formada, pode trazer para a ci-
berdefesa das organizações. Tudo isto propor-

António Correia,
 Area Sales Manager, Watchguard

Paulo Porto,
Technical Sales Engineer, Arrow

“A principal oportunidade é de os 
nossos Parceiros serem capazes de ser 
um pilar na segurança dos seus clientes 
e atuarem como real managed service 
provider”

“As oportunidades para os Parceiros 
estão diretamente relacionadas com a 
necessidade dos seus clientes”

compromisso por parte do fabricante e do 
Parceiro. Estou convencido que conseguimos 
endereçar todas as principais preocupações 
dos nossos clientes com soluções fáceis de im-
plementar e gerir, assentes em políticas de 
zero trust”.
Carolina Pereira de Sousa indica que as opor-
tunidades neste mercado “são várias. A SOTI 
está no centro da revolução tecnológica que 
surgiu com esta pandemia. O crescimento ex-
ponencial da procura por parte de empresas 
que querem gerir todos os seus dispositivos e 
garantir a segurança simples e prática fez com 
que os Parceiros nos procurassem mais, daí 
termos aumentado a nossa equipa em Portugal. 
A nossa plataforma é um conjunto integrado 
de sete soluções únicas de mobilidade e gestão, 

https://www.linkedin.com/in/ant%C3%B3nio-mel%C3%ADcias-correia-75b1437/
https://www.linkedin.com/in/paulo-porto-79403360/
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necessidade de ir investindo nestas várias tran-
sições e abordagens, seja para permitir que os 
seus colaboradores tenham mais capacidade 
em ambientes de teletrabalho – assegurando 
que são geridos centralmente e com toda a se-
gurança e facilidade –, mas também vemos 
que num futuro muito próximo voltará a haver 
por parte das empresas um maior investimento 
em renovar – que esteve relativamente parado 
nos últimos dois anos – a sua infraestrutura do 
escritório”.
Rui Gouveia indica que, “nesta fase, é mais im-
portante do que nunca as empresas adotarem 
as ferramentas e as tecnologias certas, inves-
tindo em infraestruturas que lhes permitam 
o trabalho no escritório, remotamente ou em 
mobilidade. Os Parceiros podem ser uma ajuda 
fundamental na definição de caminho de trans-
formação digital das empresas adotando um 

Com uma perspetiva necessariamente dife-
rente, Rui Pereira, da Logicalis, afirma que “a 
oportunidade é criar e implementar soluções 
que ajudem a transformação digital das em-
presas de forma resiliente e agnóstica. Isto são 
soluções que têm de ser pensadas em disponibi-
lidade, combinar mobilidade, robustez e segu-
rança e geradas em tecnologia standardizada e 
agnóstica. Tem de existir uma transversalidade 
desta capacidade de puder ligar coisas de dife-
rentes origens e fabricantes. Para a Logicalis, a 
conectividade segura, resiliente e agnóstica é a 
fórmula capaz de combinar o presente e o fu-
turo, é um dos veículos que permite a evolução 
digital das empresas, no que diz respeito às 
otimizações desejadas”.
Vítor Dias diz que “os vários anos que tenho de 
Xerox permitiram-me assistir a uma transfor-
mação muito interessante que foi a passagem de 
uma empresa muito direta para uma empresa 
que – já há alguns anos que o podemos dizer – é 
claramente de Canal. Em Portugal, a faturação 
através dos Parceiros chega a atingir os 90% de 
toda a faturação. A primeira responsabilidade 
que temos para com o Canal é que tudo o que 
desenvolvemos tem como preocupação primor-
dial que seja ‘marketizável’ e comercializada 
através do Canal de Parceiros. Isto proporciona 
um portfólio diversificado com lançamentos e 
atualizações de apps, software e tecnologia que 
colam com as tendências e desafios. Outra res-
ponsabilidade é conhecer esse portfólio. Existe 
uma responsabilidade de o fabricante passar 
o conhecimento para o Canal de Parceiros; 
amanhã serão eles a nossa extensão no face a 
face com os clientes”. 

Vítor Dias,
North Branch Manager, Xerox

“Existe uma responsabilidade de o 
fabricante passar o conhecimento para o 
Canal de Parceiros; amanhã serão eles 
a nossa extensão no face a face com os 
clientes”

CANAL COMO APOIO AO CLIENTE
Paulo Porto, da Arrow, refere que “as oportu-
nidades para os Parceiros estão diretamente re-
lacionadas com a necessidade dos seus clientes. 
Independentemente de existirem soluções de 
A a Z no mercado, os clientes é que ditam os 
timings de adoção das tecnologias. No ime-
diato, as oportunidades estão completamente 
alinhadas com o portfólio da VMware; temos 
soluções relacionadas com virtualização, com 
a proteção de endpoints, workloads virtuais e  
containers, soluções de SD-WAN e, por exemplo, 
a parte de end user computing, onde a VMware 
conta com o Workspace ONE. Esta última so-
lução permite entregar, de forma segura, a ca-
pacidade de controlar todo o parque informá-
tico, ao mesmo tempo que entrega autonomia 
ao utilizador final e facilita, também, a colabo-
ração entre colegas”.
Pedro Coelho (HP) afirma que “o momento 
atual, com a transição para um modelo híbrido, 
exige a revisão do parque informático e, até, a 
revisão dos perfis de utilizador em cada orga-
nização. As empresas precisam de Parceiros 
que sejam capazes de os apoiar neste esforço 
de revisão, que sejam capazes de propor e for-
necer as soluções de mobilidade adequadas – ou 
seja, os portáteis e os dispositivos móveis para 
os colaboradores que são efetivamente móveis 
–, não esquecendo que existem colaboradores 
que estão num posto fixo e não precisam de um 
portátil. Também há a necessidade de comple-
mentar a oferta de dispositivos com soluções de 
segurança. Compete aos Parceiros sensibilizar 
os clientes para os riscos emergentes e para os 
que ainda são desconhecidos a nível de ciber-
segurança e também compete aos Parceiros 
dar uma resposta quanto à necessidade de ter 
no PC a primeira linha de defesa. Há muito 
tempo que a HP integra a segurança de forma 
intrínseca nos seus PC e impressoras e, diria, é 
o fabricante ideal para Parceiros e clientes es-
truturarem as suas soluções a nível do endpoint”.
Pedro Dias partilha que existem muitas opor-
tunidades para os Parceiros, “tanto em quanti-
dade, como diversas. Na Alcatel-Lucent Enter-
prise, 100% do nosso negócio é feito através do 
Canal; não existem vendas diretas e todo o ne-
gócio que alavancamos é feito em conjunto com 
os nossos Parceiros. Dentro do portfólio que 
oferecemos existem possibilidades consoante a 
estratégia de cada uma das empresas e a sua 

RESUMO
• A pandemia não trouxe necessariamente mobilidade, mas antes 
trabalho fora do escritório;
• O período pandémico trouxe várias aprendizagens que, agora, serão 
colocadas em prática numa realidade móvel;
• A gestão eficaz dos dispositivos é crucial para a viabilidade destes 
projetos;
• A cibersegurança continua – naturalmente – a ser um ponto impor-
tante para as organizações;
• A escassez de componentes pode ser um entrave ao crescimento do 
mercado;
• Os Parceiros têm um papel de consultor e conselheiro junto dos 
clientes finais que querem implementar estas soluções.

papel de consultor que, depois, vai alavancar 
e de onde vão chegar algumas oportunidades 
de negócios, por exemplo, nas áreas de co-
laboração, de mobilidade e de segurança. A  
Lenovo, como sempre, conta com o apoio dos 
Parceiros para endereçar essas necessidades 
de mercado, até porque são os Parceiros que 
conhecem as tecnologias que existem, inter-
pretam as diferentes ofertas dos fornecedores e 
vão perceber quais as que se adequam melhor 
aos seus clientes”.

https://www.linkedin.com/in/vitor-dias-6841142/
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As Infraestruturas de Comunicação e as 
Empresas
O mundo está em constante mutação. O acesso tem de ser imediato e 
seguro. A rede tornou-se um elemento crítico para a vida das empresas. 
A complexidade de soluções, existentes no mercado, de infraestruturas 
flexíveis e de elevado desempenho, pode ser um desafio

A GAP nasceu com o foco na área das 
redes de comunicações passivas. Ao 
longo dos últimos anos, devido ao 
seu profissionalismo no desenho, 
implementação e execução de pro-

jetos de renome, tornou-se líder no mercado 
nacional.
Desenvolvendo o seu negócio na área das  
infraestruturas passivas de comunicações, 
desde a cablagem estruturada até ao datacenter 
(salas ITROOM), com competência para  
albergar projetos completos e complexos. Esta 
oferta permitiu a muitos clientes entregarem-
-nos a gestão da sua rede, vendo os benefícios 
práticos da sua operação no dia-à-dia.
Fruto da elevada experiência e dos projetos exe 
cutados nos últimos 10 anos, a GAP em 2017 
redefiniu a sua estratégia no mercado nacional 
e internacional e decidiu de uma forma natural 
evoluir para a área dos equipamentos ativos, 
nomeadamente soluções de voz e comunicações 
unificadas, switching e WiFi.
Neste sentido, devido à oferta de soluções,  
conhecimento do mercado e presença local, a  
Alcatel-Lucent Enterprise foi fundamental 
para o crescimento sustentado da nova área de  
negócio.
Ao longo dos anos os projetos desenvolvidos e 
executados em parceria com a Alcatel-Lucent  
Enterprise, alcançam diversas áreas do nosso 
tecido empresarial, desde:
Implementações de soluções de alta perfor-
mance de voz com os Servidores de Comuni-
cações OXO Connect e OmniPCX Enterprise 
no sector hoteleiro, indústria, administração 
pública e transportes;
Implementações de soluções de Datacenter no 
setor público;
Implementação de redes de dados com Core 
e Acesso OmniSwitch e WiFi Stellar, geridos 
pela plataforma cloud Omnivista Cirrus em 
ambientes públicos e no sector do Turismo.

Mais recentemente, temos o exemplo de um 
Município que nos desafiou para desenhar e 
implementar um novo Datacenter (infraestru-
tura de Datacenter, fibras óticas, e solução de 
ativos de voz/dados) com a centralização de 
todos os seus sistemas das diversas delegações 
existentes no Concelho.
Neste projeto a relevância da Alcatel-Lucent 
Enterprise foi muito significativa, contando 
com todo o leque de soluções até ao apoio no 
desenho e implementação da solução.
No último ano este tipo de projetos tem sido 
recorrente, fruto do know-how adquirido e da 
versatilidade no desenvolvimento de soluções 
que culminem na total satisfação dos clientes.
Fruto dos casos de sucesso, os nossos clientes, 
assim como novos clientes, nacionais e inter-

nacionais, procuram-nos cada vez mais para 
projetos de referência, locais e internacionais.
 Este reconhecimento permite a solidificação 
da GAP como empresa tecnológica e a con-
solidação da relação com a Alcatel-Lucent  
Enterprise, fortalecendo e fazendo jus ao nosso 
slogan #Juntos.
Neste momento, contamos com imensos 
projetos a nível internacional, nas áreas de  
Datacenter, infraestrutura passivas de comuni-
cações e infraestruturas ativas de comunicações 
e dados.
O maior número de projetos instalados é no 
Continente Africano, onde as soluções dese-
nhadas e implementadas foram complexas, 
mas permitiram à GAP fortalecer e desenvolver  
capacidades para nos dias de hoje ser uma re-
ferência na instalação desse tipo de projetos. A 
continuidade que oferecemos aos projetos que 
realizados, juntos dos nossos clientes, permite-
-nos ter equipas de engenharia, diariamente 
a monitorizar as infraestruturas dos nossos 
clientes.
Fruto deste leque de projetos, a GAP caracte-
riza-se por ser “extremamente ágil e f lexível, 
capaz de adaptar e projetar soluções à medida 
de cada cliente”. Esta capacidade também é 
resultado da parceria com a Alcatel-Lucent 
Enterprise, que em conjunto nos permite a 
personalização e os desenvolvimentos neces-
sários para nos adaptarmos às necessidades 
especificas dos clientes. Atualmente contamos 
com recursos, internos, de pré-venda, técnicos, 
gestão de vendas e desenvolvimento de negócio.
O modelo de continuidade de negócio, muito 
implementado e enraizado na estrutura da 
GAP, permite que a empresa esteja em cons-
tante evolução, oferecendo aos seus clientes  
know-how para que as duas infraestruturas, 
passivos e ativos, possam responder às exigên-
cias atuais que o mercado das comunicações 
exige. 

INFO
al-enterprise.com
gaplda.pt

Manuel Soares, Business Area Manager

Alcatel-Lucent
OmniAccess StellarTM 
Arquitetura distribuída.  
Inteligência e analítica integrada.  
A solução ideal para mobilidade  
e projetos de IoT.

Stellar 802.11ax Wi-Fi 6

Contacte-nos para conhecer as soluções da Alcatel-Lucent Enterprise  

Tel: 229 748 083  |  email: manuelsoares@gaplda.pt Accredited
Business Partner

AP1301
AP1311

AP1351

AP1361

https://www.al-enterprise.com/
https://www.linkedin.com/in/manuel-soares-68999a179/
https://www.gaplda.pt/
https://www.gaplda.pt/
https://www.al-enterprise.com/
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Quando falamos de teletrabalho, 
a garantia de produtividade 
pode tornar-se um desafio

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

N
este momento, empresas de todos os setores estão a deixar de apoiar o 
trabalho remoto para adotarem o modelo híbrido. Ainda que seja possível 
as pessoas regressarem com segurança ao local de trabalho, a percen-
tagem de trabalhadores a trabalhar remotamente será muito maior do 
que nos anos anteriores e os modos híbridos de trabalho serão cada vez 

mais comuns. À medida que as empresas repensam onde as equipas deverão trabalhar, 
como trabalham e como podem dar suporte ao cliente de onde que que estejam, o IT 
procura tecnologias e estratégias de longo prazo que ajudem a equilibrar custos e riscos 
e a melhorar o envolvimento e a produtividade dos colaboradores.

Hoje em dia é importante apoiar a força de trabalho que se encontra distribuída e requer 
uma nova abordagem que permita às organizações habilitar o melhor possível os espaços 
de trabalho, sem qualquer tipo de limitação. A VMware acredita que o caminho a seguir 
é através de uma solução integrada de força de trabalho.

Uma solução integrada construída sobre os pilares de uma gestão unificada de endpoint, 
desktop e virtualização de App’s, Secure Access Service Edge e Endpoint Security  
líderes no setor, oferece muitos benefícios, como manter funcionários envolvidos,  
dissolver silos, simplificar as ferramentas anteriormente díspares e reduzir a sobrecarga 
operacional. Ao mesmo tempo, oferece uma maior segurança protegendo os utiliza-
dores, dados e app’s, independentemente de onde se encontrem.

O que é o Workspace ONE da VMware?

O VMware Workspace ONE é uma plataforma de espaço digital que gere de forma simples 
e segura qualquer app em qualquer dispositivo, que integra controlo de acesso, gestão de 
app ś e gestão de terminais de várias plataformas. Inicia com um acesso simples para o 
utilizador, com um único login (SSO) de acesso à cloud, mobile, web e Windows e inclui 
e-mail, calendário, arquivo e ferramentas de interação social integradas que envolvem os 
funcionários. Os colaboradores têm a opção de escolher os seus equipamentos ou utilizar 
os que são facultados pela entidade empregadora sempre com políticas reforçadas de acesso 
condicional baseadas no risco e que estejam de acordo com a informação fornecida pela 
tecnologia de UEM (Unified Endpoint Mangement). A plataforma Workspace ONE é ali-
mentada por inteligência e combina exclusivamente a agregação e correlação de dados do 
espaço de trabalho para fornecer insights integrados e automação, o que ajuda as organiza-
ções a gerir a complexidade e a segurança sem compreender a experiência do utilizador. 

Com o Workspace ONE destacamos os seguintes benefícios:

• Experiência Zero Day Onboarding
• Gestão centralizada dos dispositivos e utilizadores
• Acesso a qualquer aplicação em qualquer dispositivo
• Conetividade sem interrupções e experiências uniformes
• Segurança dos dados em qualquer lugar

INFO
(+351) 218 933 100

vmware.ecs.pt@arrow.com
www.arrow.com/ecs.pt

Qualquer dispositivo Qualquer app

O Workspace ONE da VMware está disponível para qualquer app ou dispositivo de forma simples e segura.
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Mobilidade com mais produtividade: 
uma questão de escolha
Com as ferramentas e as soluções tecnológicas certas, a mobilidade 
geográfica dos colaboradores pode representar um aumento real da 
produtividade para as organizações

O paradigma do trabalho nas em-
presas tem evoluído de acordo com 
as evoluções tecnológicas e com 
as exigências dos mercados. Mas 
existem acontecimentos determi-

nantes que provocam alterações abruptas na 
forma de trabalhar, forçando as organizações 
a adotar soluções e metodologias para se adap-
tarem - e, em muitas situações, sobreviverem.

Estamos, de facto, num desses marcos histó-
ricos. O contexto pandémico acelerou a adoção 
das soluções de mobilidade e mostrou que é 
possível aumentar a produtividade e a renta-
bilidade em contexto de trabalho remoto, até 
como forma de adaptação às novas gerações, 
mais habituadas à virtualização e ao domínio 
online.

No entanto, para potenciar o conceito de  
mobilidade nos negócios e tornar as empresas 
mais móveis, aumentando em paralelo a pro-
dutividade, não basta aproveitar a evolução das 
Tecnologias da Informação (TI). É também 
crucial saber escolher, implementar e usar as 
soluções tecnológicas mais indicadas para cada 
contexto organizacional – sobretudo ao nível 
dos dispositivos e do tipo de ligações adotadas.

NOVAS TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS
A mobilidade de uma empresa deverá começar 
pela definição do tipo de dispositivos dispo-
nibilizados e permitidos - BYOD (Bring Your 
Own Device), CYOD (Choose Your Own Device) 
e COPE (Company Owned Personally Enable). 
Qualquer das opções tem vantagens, desvan-
tagens e desafios para empresas e colabora-
dores, sendo necessário definir os aspetos de 
utilização que mais se adaptam à organização, 
como o tipo de acesso, o perfil dos utiliza-
dores ou a caracterização das aplicações, entre  
outros.

Todos estes dispositivos - ou mesmo o tradi-
cional posto de trabalho baseado num PC 
fixo - podem hoje ser adquiridos em modo  
“as a service” (Daas, PCaas, …), passando a res-
ponsabilidade da gestão e segurança para em-
presas especializadas e transformando os custos 
em OPEX. De todos os modelos, o BYOD é o 
que permite maior f lexibilidade para as organi-
zações, mas também é o que acarreta maiores 
riscos em termos de segurança.   

UNIVERSO SEM FIOS
As comunicações sem fios estão na génese da 
mobilidade empresarial e do trabalho em modo 
remoto, com o Wi-Fi a representar atualmente 
um “bem quase essencial” numa organização. 
Mas até quando irá prevalecer como tecnologia 
dominante face a um 5G que começa a ganhar 
terreno?

A coexistência e integração entre o 5G e o 
Wi-Fi (nomeadamente a versão WIFI6E, que 
assegura comunicações mais rápidas, seguras 
e isentas de interferências) poderá ser a me-
lhor opção para a maioria das empresas, com 
processos de autenticação de acesso únicos 
e baseados, por exemplo, no cartão SIM  
(Subscriber Identity Module). 

Há ainda que contar com soluções emergentes 
como SD-WAN e SD-Branch, para acessos 
seguros baseados em técnicas de encriptação, 
que se poderão estender aos postos de trabalho 
remotos com instalação de pequenos equipa-
mentos com capacidades de firewall e Wi-Fi 
(RAP – Remote Access Point), não obstante a uti-
lização da VPN, que é uma plataforma de ex-
trema importância para acesso, de forma sim-
ples e segura, à infraestrutura de TI da empresa 
e aos seus sistemas. 

Mas esta nova tendência tem criado desafios 
de segurança adicionais, dado a diversidade de 
dispositivos e de ligações, que na maioria dos 
casos é feita através da Internet. Como tal, será 
fundamental as empresas adotarem sistemas de 
autenticação de acesso à rede com soluções de 
NAC (Network Access Control). 

A dispersão e a mobilidade geográfica dos tra-
balhadores, proporcionados pela tecnologia, 
tornou-se numa realidade para muitas em-
presas, possibilitando maiores opções de con-
tratação e reduções de custos significativas.
Resta às organizações estar atentas aos novos 
modelos de negócio e aos portfólios dos fabri-
cantes e integradores, num período claramente 
de transição, de forma a encontrar as soluções 
mais eficientes e duradouras para a continui-
dade das suas operações. 

por Fernando Teixeira, DCN Manager, 
Claranet Portugal
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O
s esforços em manter a competi-
tividade no mercado digital atual 
originaram perímetros de rede 
fraturados e a expansão da super-
fície de ataque. Para enfrentar esses 

desafios, as equipas de TI devem seguir uma 
abordagem de confiança zero para a cibersegurança.

NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DE 
TRABALHO REMOTA E HÍBRIDA COM 
CONFIANÇA ZERO
A pressão sobre as equipas de segurança foi 
agravada durante o teletrabalho massivo, que 
forçou a maioria dos colaboradores a operar 
essencialmente como uma filial. Devido ao au-
mento da complexidade da rede, à necessidade 
de conexões remotas para recursos corporativos 
críticos e à introdução de dispositivos pessoais 
e de trabalho em redes domésticas inseguras, 
as VPNs por si só não eram suficientes para ofe-
recer suporte seguro a todas as necessidades de 
conectividade das forças de trabalho remotas 
e híbridas.

A ABORDAGEM DE CONFIANÇA ZERO 
PARA A CIBERSEGURANÇA
A proteção de redes altamente distribuídas - 
especialmente aquelas com muitos colabora-
dores remotos, ambientes que mudam dinami-
camente e dispositivos IoT - começa com uma 
abordagem de confiança zero. Isso significa 
não confiar em nada e em ninguém, ao mesmo 
tempo que se assume que qualquer utilizador 
ou dispositivo que busca acesso à rede já foi 
comprometido.
Com a confiança zero, nenhum dispositivo 
pode ligar-se a recursos corporativos livre-
mente. Em vez disso, qualquer utilizador ou 
dispositivo que solicite acesso deve fornecer 
credenciais validadas. Mesmo assim, só têm 
permissão para aceder aos recursos minima-

INFO
fortinet.com 
portugal@fortinet.com

mente necessários para realizar o seu trabalho. 
Ao negar todo o tráfego não validado por pa-
drão, agentes mal-intencionados e dispositivos 
comprometidos não podem nem executar um 
simples comando na rede para explorar os seus 
recursos, muito menos o resto da rede.
As organizações devem adotar duas estraté-
gias críticas para implementar uma verdadeira 
abordagem de confiança zero para a cibersegu-
rança: acesso de confiança zero (ZTA) e acesso 
de rede de confiança zero (ZTNA).

ZERO TRUST ACCESS (ZTA)
A forma como o ZTA trabalha é estendendo 
e expandindo os controlos de acesso ao perí-
metro já existente. Isso inclui firewalls, autenti-
cação, autorização e serviços de contabilização 
(AAA), assim como um sign-on único (SSO). 
O ZTA também adiciona níveis extra de ve-
rificação a esta configuração existente, como 
vincular o acesso à função do utilizador, geolo-
calização física ou até mesmo a hora/dia. Todos 
os dispositivos são igualmente examinados para 
determinar se são ativos corporativos ou não 
corporativos, que software estão a executar e se 
possuem os patches mais recentes e as soluções de 
segurança necessárias instaladas e habilitadas.
Para dispositivos conectados à rede sem um 
utilizador final, como impressoras, entradas se-
guras, câmaras de segurança, sistemas HVAC 
e outras soluções de IoT, uma solução ZTA 
também deve incluir tecnologia de controlo de 
acesso à rede (NAC) para descoberta, autenticação 
e controlo, além de também aplicar o mesmo 
princípio de confiança zero de menor acesso.
A autenticação de cada dispositivo e utilizador 
fornece às equipas de TI visibilidade e controlo 
de rede atualizados, permitindo a fácil identifi-
cação de qualquer coisa suspeita e permitindo 
que tomem as medidas adequadas conforme 
necessário.

ZERO TRUST NETWORK ACCESS (ZTNA)
Como uma nova adição ao modelo de con-
fiança zero, o ZTNA foi desenhado para orga-
nizações e utilizadores que dependem de apli-
cações. Com o ZTNA, todos os utilizadores 
que se conectam à rede em qualquer dispositivo 
e em qualquer local - incluindo dentro e fora da 
rede corporativa - são autenticados e têm acesso 
concedido com base na política, com cada uti-
lizador a receber o mesmo nível de proteção.
O ZTNA fornece acesso seguro a aplicações, 
independentemente de serem implementadas 
em centros de dados ou em clouds públicas ou 
privadas. Depois de autenticados, os utiliza-
dores recebem acesso apenas à aplicação solici-
tada. O processo de autenticação é dinâmico, 
contínuo e transparente para o utilizador, a 
menos que lhe seja negado o acesso a algo para 
o qual não tem permissão.

ZERO TRUST É VITAL
Os líderes de TI têm procurado formas de 
manter o controlo e a visibilidade da rede con-
forme o perímetro da rede evolui e o cenário 
de ameaças se expande. As mudanças causadas 
pela pandemia COVID-19 tornaram a neces-
sidade de visibilidade de rede consistente e o 
controlo de acesso ainda mais urgente. Com 
o trabalho remoto provavelmente a vir para 
ficar, mesmo com a abertura de escritórios em 
todo o mundo, e com a complexidade da rede 
sempre em ascensão, as equipas de TI e segu-
rança devem implementar proteções e controlos 
de confiança zero para permitir uma segurança 
cibernética robusta. 

Manter a visibilidade da rede, orquestrar políticas de segurança e aplicar 
controlos de forma consistente tornou-se particularmente desafiador 
devido à inovação digital quase constante nos últimos anos
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A importância de uma abordagem de 
confiança zero para a cibersegurança
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Onde há mobilidade, não pode faltar segurança
Em poucos meses operou-se uma 
transição que, em circunstâncias 
normais, teria acontecido ao longo 
de uma década: o trabalho híbrido 
impôs-se e veio para ficar

S
egundo um estudo recente da 
YouGov1, nos últimos meses 82% 
das pessoas trabalharam mais a 
partir de casa do que o que o faziam 
antes da pandemia. E perspetivando 

o período pós-pandémico, este mesmo estudo 
demonstrava que 23% dos trabalhadores espe-
ravam trabalhar predominantemente a partir 
de casa, enquanto que 16% pretendiam, dividir 
o seu tempo laboral, em iguais partes, entre o 
escritório e casa.
Se já antes da pandemia se falava do valor 
da mobilidade, permitindo aos colaboradores 
trabalhar a partir de qualquer 
lugar, o trabalho híbrido veio 
reforçar a urgência em dis-
ponibilizar o acesso remoto 
aos dados e aplicações corpo-
rativas onde quer que se en-
contre o utilizador. Atualmente 
chega-se mesmo a falar em  
micro-mobilidade analisando 
quais são as condições que os 
colaboradores necessitam, de 
um ponto de vista tecnológico 
e ergonómico, para desenvol-
verem o seu trabalho em dife-
rentes divisões da casa.
Mas trabalho híbrido e mobilidade implicam 
reequacionar as arquiteturas e processos de 
segurança que protegem os ativos corpora-
tivos das crescentes ameaças de segurança. O 
perímetro de segurança deixou de ser a tradi-
cional rede corporativa, com os dados corpo-
rativos a serem acedidos de lugares diversos 
e através de dispositivos pessoais que, na sua 
larga maioria, não estão ainda preparados 
para responderem às mais recentes exigências 
de cibersegurança.
Num relatório recente da HP2, 91% dos res-
ponsáveis de IT que foram entrevistados refor-

çavam que a segurança do dispositivo pessoal 
se tornou tão importante quanto a segurança 
das suas redes corporativas, num momento em 
que 71% dos colaboradores admitiam aceder 
mais a dados corporativos e com maior fre-
quência do que acontecia no período pré-pan-
démico. Em paralelo, 76% dos colaboradores 
reforçavam que a fronteira entre a vida pessoal 
e a vida profissional se tinha tornado tão ténue 
que frequentemente usavam o seu portátil cor-
porativo para tarefas pessoais. 

Para as organizações é prati-
camente obrigatório pensar e 
implementar um ambiente de 
segurança que seja eficaz e re-
siliente, assente em princípios 
de zero trust que fornecem, de 
forma transparente para o uti-
lizador, uma proteção para as 
ameaças atuais e para aquelas 
que ainda são desconhecidas. 
O computador pessoal (PC) 
constitui a primeira linha de 
defesa dos utilizadores e das 
organizações e as soluções de 

segurança implementadas ao nível destes dis-
positivos exigem uma maior atenção da parte 
dos responsáveis de IT. 
São necessárias soluções que, ao nível do PC, 
ofereçam uma proteção reforçada, baseada em 
hardware, com capacidade de autorrecupe-
ração e adaptação a ameaças cada vez mais 
complexas e dinâmicas, e que respondam a 
novos cenários de utilização que se vulgari-
zaram no modelo de trabalho híbrido: por 
exemplo, como bloquear ataques de phishing 
desencadeados por mails pessoais, ou como 
prevenir malwares escondidos em plataformas 
de gaming. 

Para apoiar as organizações neste cenário com-
plexo e exigente de cibersegurança, a HP dis-
ponibiliza atualmente um portfólio integrado 
– HP Wolf Security3 - que incorpora aplicações 
de segurança baseadas em hardware dedicado 
e um conjunto amplo de serviços que ajudam 
o IT na gestão do seu parque informático ao 
longo do respetivo ciclo de vida. 

Com o HP Wolf Security, os departamentos 
de IT podem implementar diferentes camadas 
de segurança, geridas centralmente e distri-
buídas pelos dispositivos pessoais onde quer 
que se encontrem. Em cada PC os utiliza-
dores estarão protegidos pela tecnologia HP 
– Sure Sense - que, por exemplo, incorpora 
algoritmos de machine-learning para detetar 
ameaças ainda desconhecidas (zero day attacks). 
O HP Wolf Security integra ainda tecnologia 
avançada de isolamento da HP que possibilita 
bloquear e conter ataques de malware sejam 
desencadeados por um ficheiro descarregado 
da internet – Sure Click - ou monitorizar pos-
síveis ataques de credenciais despoletados por 
uma navegação menos consciente em sites ma-
liciosos.
O HP Wolf Security constitui uma solução 
completa para suportar uma força de tra-
balho distribuída sem comprometer a segu-
rança corporativa, até porque um mundo 
mais distribuído não deve ser um mundo mais  
vulnerável. 

por Pedro Coelho,
Lead de Computação Pessoal, HP

1Estudo realizado em março de 2021 pela YouGov, para a HP, que in-
cluiu 8.443 inquiridos residentes nos Estados Unidos da América, Reino 
Unido, México, Alemanha, Austrália, Canadá e Japão.
2HP Wolf Security Blurred Lines and Blindspots
3https://www.hp.com/pt-pt/security/endpoint-security-solutions.html
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Computação Pessoal, HP
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Telemóveis, 
alvo de cibercriminosos
Desde cartões de crédito e informações privadas e 
corporativas, até contactos, conversas e e-mails, tudo é 
armazenado em dispositivos móveis, mas que ameaças 
existem e como é possível estar protegido?

O
s telemóveis estão a ser alvo de cibercri-
minosos devido aos dados críticos que 
armazenamos neles, tais como cartões 
de crédito e informações empresariais.  
Uma das ameaças mais recentes a ser 

descoberta foi o Pegasus, um software mali-
cioso que afeta dispositivos iOS, permitindo 
que os hackers roubem dados críticos e pri-
vados, através de chamadas telefónicas, fotos 
e mensagens.  
Este malware de espionagem, direcionado para 
telemóveis, foi originalmente criado contra cri-
minosos e terroristas, contudo, a sua utilização 
espalhou-se por todo o mundo. Inclusivamente, 
foi utilizado recentemente numa enorme  
violação de dados que afetou mais de 50 mil  
jornalistas, ativistas e profissionais legais de 
mais de 50 países.  
A investigação forense do incidente, levada a 
cabo pela Forbidden Stories e pela Amnistia 
Internacional, mostrou que pessoas de inte-
resse público, várias organizações de direitos 
humanos, altos funcionários do governo e 
membros de famílias reais, foram vítimas da 
ameaça. No relatório divulgado, são revelados 
mais de 50 mil números de telemóvel e, embora 
a presença nesta lista não defina vítimas do 
ataque, conclui-se que há uma campanha de 
vigilância em curso.
Não é a primeira vez que a Pegasus é utilizada 
para estes fins e, apesar de as vulnerabilidades 
terem sido corrigidas pela Apple, o malware 
continua a desenvolver e a implementar novas 
formas de explorar estes dispositivos ano após 

ano. É de realçar que, neste último ataque, a 
Pegasus conseguiu comprometer remotamente 
todas as versões anteriores do iOS.
Outra ameaça conhecida que afeta dispositivos 
móveis é o FlutBot. O vírus chega através de 
uma SMS que personifica a identidade de uma 
empresa de correio, onde o destinatário é infor-
mado de que uma aplicação deve ser descarre-
gada para receber um suposto pacote. Assim que 
a vítima o instala, tudo o que escrever no seu 
telemóvel, como senhas bancárias, é gravado.
O FlutBot e o Pegasus são apenas dois exem-
plos, mas a superfície de ataque móvel continua 
a crescer e, com ela, o número de ameaças, 
vulnerabilidades, explorações e campanhas de 
hacking ativas.

COMO É POSSÍVEL PROTEGER-SE 
CONTRA ESTES ATAQUES?
Durante mais de uma década, a gestão de 
dispositivos móveis e a gestão de mobilidade 
empresarial permitiram que as organizações 
gerissem dados corporativos a partir dos dis-
positivos móveis dos colaboradores, enquanto 
computadores e PC eram geridos separada-
mente. Nos últimos anos, tem havido uma 
demanda de IT para combinar a gestão de 
dispositivos móveis e de escritório no Unified 
Endpoint Management.
Cada vez mais existe um maior número de dis-
positivos com vários sistemas operativos, não 
só iOS, MacOS, Android e Windows, mas 
também BYOD, COBO e COPE são incor-
porados na empresa; por isso, a segurança e 

a facilidade de administração tornaram-se as 
principais prioridades. A Ivanti Enterprise 
Mobility Manager permite que organiza-
ções de todos os tamanhos garantam e simpli-
fiquem a gestão dos seus endpoints através de 
uma única solução. Além disso, reduz o custo 
e a complexidade, proporcionando uma expe-
riência nativa tanto para utilizadores como ad-
ministradores.
Por seu lado, a Zimperium, um fabricante 
líder mundial de segurança de dispositivos 
móveis e aplicações, especificamente em tec-
nologia MTD (Mobile Threat Defense), ofe-
rece proteção em tempo real contra ameaças, 
conhecidas e desconhecidas (zero-day), em dis-
positivos móveis com sistemas operativos iOS, 
Android e Chromebook. 
A Ivanti Enterprise Mobility Manager inte-
gra-se com a Zimperium de forma a oferecer 
um sistema de deteção e solução de ameaças 
móveis, utilizando, por um lado, a aprendi-
zagem automática Zimperium e, por outro, o 
motor de segurança e conformidade da Ivanti. 
Esta solução combinada é capaz de detetar 
ameaças em dispositivos, redes e aplicações, e 
permite a realização de ações imediatas para 
proteger os dados empresariais. Ambos os fa-
bricantes são distribuídos em Portugal através 
da Ingecom, Distribuidor de Valor Acrescen-
tado (VAD) especializado em cibersegurança e 
soluções de inteligência cibernética. 
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ThinkShield da Lenovo: plataforma 
de segurança end-to-end
Portfólio inovador de ofertas de vanguarda da Lenovo protege as empresas 
contra os ciberataques mais sofisticados da atualidade, permitindo prevenir, 
detetar e recuperar de ataques à segurança

N
o ano passado, e tendo em conta 
o papel cada vez mais domi-
nante da transformação digital, 
era expetável que o aumento do 
trabalho remoto exigisse que as 

organizações ajustassem a sua abordagem re-
lativamente às questões de segurança. Com a 
rede tradicional a afastar-se repentinamente 
do ambiente corporativo, o perímetro expan-
diu-se atualmente para todos os dispositivos 
conectados remotamente à cloud ou outros 
equipamentos de trabalho - onde até mesmo 
dispositivos domésticos inteligentes podem adi-
cionar riscos às redes corporativas conforme os 
funcionários se conectam a partir de casa. De 
facto, ataques abaixo do sistema operacional, 
onde os hackers se aprofundam na stack de 
computação à procura de vulnerabilidades, 
também são um risco crescente e, já em 2019, 
este tipo de ataques levaram uma média de 23 
dias para serem solucionados, além de terem 
um custo bastante elevado para as empresas. 
Mais infraestruturas remotas e em cloud neste 
novo normal também significa que as empresas 

passam a ter de compreender qual a melhor 
forma de se manterem protegidas com inte-
grações de serviços de segurança. Foi neste 
contexto que, reconhecendo que uma abor-
dagem fragmentada à segurança deixa riscos, a  
Lenovo desenvolveu uma visão holística da se-
gurança. A plataforma ThinkShield oferece aos 
clientes o portfólio mais abrangente de ofertas 
de segurança do setor, uma vez que suporta 
desde os maiores servidores e clusters de arma-
zenamento da Lenovo até dispositivos móveis 
e PCs, sendo que abrange, ainda, todo o ciclo 
de vida de TI, desde o design do sistema até 
ao final da vida útil - incluindo as melhores 
práticas do fornecedor da rede de distribuição, 
monitorização e remediação.

O ThinkShield oferece vários serviços (inte-
grados e opcionais) que ajudam todos os utiliza-
dores a prevenir vulnerabilidades de segurança 
futuras, tudo através de uma base sólida com-
posta por Práticas de Segurança comprovadas 
para corresponder aos requisitos mais rigorosos 
– 100% das auditorias CFIUS foram apro-

vadas sem nenhuma infração; Códigos-fonte 
armazenados, recolhidos e assinados digital-
mente nos EUA; Processos de desenvolvimento 
de segurança transparentes que são revistos e 
aprovados pelo governo dos EUA – um Design 
confiável que ajuda a garantir que o servidor 
não introduza vulnerabilidades de segurança a 
nível de hardware – Segurança integrada ba-
seada em padrões; Ciclo de vida de desenvolvi-
mento de software seguro; Avaliações contínuas 
de segurança do produto e testes de alcance; 
Código de firmware não autorizado impedido 
de iniciar – e uma rede de distribuição segura 
que protege os servidores contra a entrada não 
autorizada em qualquer ponto do processo de 
produção – Maior nível de segurança alcan-
çado para auditoria da rede de distribuição: 
C-TPAT Nível 3; Fornecedores confiáveis com 
avaliações anuais; Unidades produtivas perten-
centes e controladas pela Lenovo; Opção para 
especificar a produção completa nos EUA.

Atualmente, e tendo em conta a preocu-
pação constante com a segurança do disposi-
tivo, da identidade, do online e dos dados, a  
Lenovo disponibiliza, em equipamentos como 
o ThinkPad X1 Carbon (9.ª geração) e X1 Yoga 
(6.ª geração), um conjunto atualizado de so-
luções ThinkShield. Como por exemplo, um 
leitor de impressões digitais ultra seguro que 
está integrado no botão para ligar/desligar 
para que seja possível iniciar sessão e proceder 
ao arranque instantaneamente, o facto de blo-
quear automaticamente ao detetar presença 
humana quando o utilizador se afasta e, a par 
da câmara IV opcional, permitir iniciar sessão 
sem intervenção mesmo a partir do estado hi-
bernado. Além disso, ao selecionar o painel de 
visualização PrivacyGuard é possível assegurar 
que os olhares indiscretos não conseguem ver 
o que está no ecrã. Por fim, além destas solu-
ções, a Lenovo recomenda o Windows 10 Pro 
para empresas, uma vez que estes dispositivos  
oferecem funcionalidades avançadas, desde 
mais ferramentas de segurança, controlo me-
lhorado e dispositivos robustos e inovadores, 
ao mesmo tempo que capacitam recursos para 
que os utilizadores sejam cada vez mais pro-
dutivos. 
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5G: A próxima revolução empresarial
“Game Changer” e “Mudança de paradigma”, são termos frequentemente 
usados na indústria da tecnologia para gerar interesse e entusiasmo sobre as 
inovações mais recentes

E
ste uso excessivo de adjetivos torna di-
fícil identificar quando surge algo que 
realmente faz uma mudança signifi-
cativa em relação a todas as outras 
inovações. No entanto, a tecnologia 

5G é algo que realmente podemos chamar de 
“Game Changer”.

5G é menos de conetividade de alta velocidade 
e mais sobre libertar dados e capacidade de 
computação. Com o potencial de alimentar 
soluções futuras, como carros autónomos, a 
tecnologia 5G pode acelerar o crescimento de 
dispositivos de IoT de baixo custo, pois elimina 
a necessidade do poder de computação e arma-
zenamento em cada dispositivo.

Há uma oportunidade enorme, para o 5G ace-
lerar ainda mais a transformação digital dos 
negócios - uma excelente notícia para empresas 
que se suportam nas tecnologias mais recentes 
para progredir.

MAIOR COMPETITIVIDADE 
EMPRESARIAL COM A ADOÇÃO DE 5G
Prevê-se que com o crescente número de use 
cases de 5G, as empresas que adotem rapida-
mente esta tecnologia possam expandir o seu 
potencial de receitas. De acordo com a PwC, o 
5G deverá impactar em cerca de 1,08 B dólares 
o PIB mundial, já em 2030.

Estima-se que o setor de saúde seja um dos 
maiores beneficiários, prevendo que o 5G 
possa levar a melhores resultados, desde 
a entrega ultrarrápida de equipamentos de 
emergência por drones, até ao aumento da 
monitorização proativa da saúde por meio de 
dispositivos. 

Paralelamente o setor das utilities também sen-
tirá uma grande evolução potenciada pelo 5G, 
sobretudo através da gestão inteligente de utili-
zadores, que se ref letirá numa utilização mais 

eficiente de energia, melhor gestão de resíduos, 
menor desperdício de água, etc.

O seu setor pode beneficiar com o 5G? À me-
dida que a transformação digital se expande 
por todos os negócios, a resposta é sim. O  
número de dispositivos conetados deve crescer 
para 48 biliões nos próximos dois anos. 

O 5G irá tornar-se uma parte fundamental 
dos planos estratégicos das empresas no futuro, 
com a velocidade de adoção, o que significa 
que o momento de começar a agir é agora.

APROVEITAR A OPORTUNIDADE 5G 
O 5G agrega valor como parte de uma jornada 
de transformação digital, com plataformas 
como a Microsoft, adquirindo recursos para 
explorar esta tecnologia e adicionando o seu 
capital aos biliões de dólares que estão a ser 
investidos na construção de redes.

Muitos dos use cases que serão triviais daqui a 
uma década estão ainda em fase embrionária. 
A chave é ser ágil o suficiente para explorá-los 
quando se desenvolverem.

Em breve, aparecerão as primeiras redes de ne-
gócios 5G. Durante a criação destas redes, será 
essencial para as organizações fazerem par-
ceria com um IT service provider inovador, que 
permita que a empresa desbloqueie o potencial 
ilimitado que o 5G possui. O provider certo pode 
garantir o sucesso no aproveitamento da opor-
tunidade 5G, devido a décadas de experiência, 
juntamente com o compromisso de investir no 
mercado 5G e nas suas soluções.

Enquanto parceiro tecnológico que visa manter 
os seus clientes relevantes na economia di-
gital, reconhecemos a possibilidade de liderar 
as oportunidades das jornadas do 5G. É por 
isso que adquirimos a Siticom, uma empresa 
alemã líder em projetos de redes de campus 5G. 
Recentemente, a Siticom e a Metaswitch, da  
Microsoft, criaram uma parceria estratégica 
para co-inovar e produzir soluções de cloud hí-
brida avançadas para redes 5G LTE privadas.

A especialização da Siticom em virtualização, 
cloud e redes de campus, junto com o 5G SA 
Fusion Core da Metaswitch, coloca a empresa 
na vanguarda das implementações de rede pri-
vada 5G em muitos locais estratégicos euro-
peus. Esses desenvolvimentos 5G com a Siticom 
e Metaswitch são apenas o começo.

No futuro, a Logicalis levará esses recursos e 
soluções 5G a todos os mercados onde atua, 
para continuar a fornecer velocidade e agili-
dade a uma escala global. Infraestruturas de 
rede modernas, baseadas em tecnologias 5G 
serão a base de todos os negócios digitais, e 
serão essenciais para a resiliência e vantagem 
competitiva dos mesmos. 

Fale connosco e saiba como poderemos ajudar 
a sua organização: rui.pereira@pt.logicalis.com  

INFO
pt.logicalis.com

Rui Pereira, Business Development Manager de Digital 
Ready Infrastructure / Enterprise Networks & IOT

mailto:rui.pereira%40pt.logicalis.com?subject=
https://www.logicalis.com/
https://www.logicalis.com/
https://www.linkedin.com/in/ruijvpereira/
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SOTI reforça presença em Portugal

A SOTI reforça a presença em Portugal após resultados de sucesso na Europa 
e, especificamente, na Península Ibérica, focando-se no desenvolvimento do 
mercado português e dos seus Parceiros

F
undada há 26 anos no Canadá com 
base nos conceitos visionários do CEO 
Carl Rodrigues, foi pioneira no mer-
cado de gestão da mobilidade muito 
antes de os smartphones e BYOD se 

tornarem predominantes. Tornou-se o forne-
cedor mais fiável do mundo na gestão da mo-
bilidade empresarial EMM Enterprise Mobility  
Management, solução concebida para qualquer 
dispositivo ou sistema operativo. 
Esta solução revelou-se particularmente re-
levante nos últimos 18 meses da pandemia, ao 
permitir o trabalho remoto e minimizando 
simultaneamente o tempo de inatividade e a 
perturbação da produtividade. Acresce ainda 
a segurança do dispositivo, visto que até as 
maiores empresas de tecnologia e de espírito 
digital sofreram falhas de segurança e fraudes 
de cibersegurança.
Numa altura em que o trabalho remoto e os 
dispositivos conectados à Internet atingiram o 
seu auge, a SOTI pode ajudar na continuidade 
e segurança do negócio através da plataforma 
SOTI ONE.

1. PROTEÇÃO DE DISPOSITIVOS 
REMOTOS
Devido à COVID-19, os trabalhadores 
passaram a trabalhar a partir de casa. A  

SOTI MobiControl permite configurar remota-
mente dispositivos, criando grupos de disposi-
tivos para cada localização e gerindo-os com 
atualizações de software e recurso a aplicativos 
e patches de software de segurança mais recentes. 
Além disso, a solução EMM reduz a exposição 
das redes corporativas, diminuindo a colocação 
de dados confidenciais em risco, especialmente 
relevantes para empresas que adotam o Bring 
Your Own Device (BYOD).

2. CRIAÇÃO DE UM DISPOSITIVO 
SEGURO 
A utilização de aplicações pessoais em disposi-
tivos que dão acesso a dados corporativos pode 
criar um risco agravado de segurança para a 
rede corporativa se não for devidamente ge-
rida. Da mesma forma, o risco de phishing de 
e-mails ao trabalhar em casa pode acelerar os 
riscos de segurança. 22 % de todas as violações de 
dados em 2020 envolveram ataques de phishing. De 
acordo com um relatório recente da Deloitte, 
47 % dos indivíduos que trabalham em casa são 
vítimas de phishing.
Aliada a um programa eficaz de formação em 
segurança, a funcionalidade de bloqueio na 
SOTI MobiControl garante o controlo dos sites 
que os funcionários não devem visitar durante 
o horário de trabalho. 

3. GESTÃO REMOTA DA 
ESCALABILIDADE DOS DISPOSITIVOS
Perante uma enorme variedade de dispositivos 
disponíveis, as empresas procuram uma so-
lução que esteja preparada para o futuro. 
A equipa de TI vê este processo simplificado 
com a funcionalidade da SOTI de arrastar e 
soltar. Da mesma forma, os dispositivos per-
didos e roubados provocam graves problemas 
de proteção de dados, especialmente quando 
os funcionários estão em atendimento ao cliente 
ou lidam com dados do cliente no seu disposi-
tivo. A solução é limpar os conteúdos de um 
dispositivo remotamente sem precisar de o 
localizar fisicamente, o que proporciona uma 
enorme paz de espírito, para além de mini-
mizar os riscos legais. 

4. APOIAR REMOTAMENTE OS 
TRABALHADORES PARA MINIMIZAR O 
TEMPO DE INATIVIDADE E FRUSTRAÇÃO
Quando os funcionários estão em teletrabalho, 
pode ser um desafio detetar um problema num 
dispositivo que não está a funcionar correta-
mente. Os departamentos de TI não podem es-
perar que os funcionários conheçam o sistema 
operacional do seu dispositivo, a versão que 
estão a utilizar, o software atual ou outras áreas 
específicas que uma equipa de assistência soli-
citaria naturalmente. Muitas vezes a solução é 
a deslocação ao posto de trabalho para análise 
do problema – o que, em tempo de pandemia, 
não é produtivo nem seguro. A funcionalidade 
de controlo remoto da Plataforma SOTI ONE 
presta apoio aos funcionários quando se de-
param com tais problemas.
Entender o que os funcionários precisam não só 
para serem bem-sucedidos, mas também para 
serem cumpridores e seguros ao trabalhar a 
partir de casa, terá um impacto positivo em 
qualquer ramo de negócio. 

Para receber um teste gratuito, entre em contacto 
connosco aqui.

https://soti.net/solutions/enterprise-mobility-management/
https://soti.net/lp/soti-commitment-during-covid-19/?query=covid
https://soti.net/
https://soti.net/
https://soti.net/
https://soti.net/one
https://soti.net/mobicontrol/
https://securityboulevard.com/2020/12/staggering-phishing-statistics-in-2020/
https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/risk/articles/impact-covid-cybersecurity.html
https://soti.net/products/soti-mobicontrol/mobicontrol-trial/


UMA PLATAFORMA 
TUDO CONECTADO

VISITE SOTI.NET

A SOTI ONE Platform é um conjunto 
integrado soluções únicas de mobilidade 
e gestão de IoT projetadas para reduzir 
o custo, complexidade e tempo de 
inatividade relacionados com a 
mobilidade crítica empresarial

FAÇA O DOWNLOAD DE UMA DEMONSTRAÇÃO GRATUITA

https://soti.net/
https://soti.net/
https://soti.net/
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A importância da identidade 
num mundo em mobilidade
Num mundo dinâmico, onde a mobilidade do utilizador tem um impacto 
significativo na segurança, a autenticação multifatorial (MFA) baseada no 
perfil de risco dos utilizadores tornou-se imperativa e fundamental para 
implementar uma cultura de confiança zero

A forma como as empresas operam 
está a mudar a um ritmo acelerado, 
algo que se tornou ainda mais vi-
sível desde o início da pandemia. 
Tudo o que aconteceu neste último 

ano e meio fez com que fosse necessário aban-
donar o modelo de segurança tradicional cen-
trado na rede.
Como costumamos referir frequentemente, a 
segurança por camadas é essencial para pro-
teger ativos valiosos, porque não existem solu-
ções à prova de balas no campo da proteção da 
informação. É aqui que entra a autenticação 
multifatorial (MFA), já considerada uma das 
mais importantes defesas de segurança. E esta 
autenticação multifatorial, quando baseada 
no perfil de risco dos utilizadores, tornou-se 
mesmo imperativa e fundamental para im-
plementar uma cultura de confiança zero nas  
empresas.
A autenticação baseada em risco permite clas-
sificar os recursos a serem protegidos com base 
no nível de risco e no tipo de utilizador. Possi-
bilita, ainda, a criação de regras únicas para 
a estrutura de segurança da empresa, o que 

garante mais f lexibilidade e proteção sempre 
que necessário.
Além disso, tem em consideração os fatores de 
risco, indo assim para além da autenticação 
estática, permitindo que os administradores 
criem regras que podem modificar o comporta-
mento da autenticação, por vezes facilitando o 
acesso se o risco for baixo ou solicitando etapas 
adicionais para garantir que este é o utilizador 
certo.
E, muito importante ainda, permite bloquear o 
acesso se o risco for muito elevado, mesmo se o 
utilizador proporcionou uma password de uso 
único (OTP) correta.

4 RAZÕES PARA ATIVAR POLÍTICAS 
DE AUTENTICAÇÃO DE RISCO NAS 
EMPRESAS

1. Melhora a proteção de recursos
A autenticação baseada em risco permite clas-
sificar os recursos que deseja proteger com 
base no nível de risco e tipo de utilizador que 
necessita de aceder a eles. Criar regras perso-
nalizadas específicas para as necessidades da 

empresa é a forma mais correta de implementar 
MFA nas organizações.

2. Um passo para a adoção de zero-trust
O primeiro passo para a implementação de 
confiança zero é “identificar utilizadores e  
dispositivos”. E identificar apenas com nome de 
utilizador e senha é suficiente para se garantir 
a confiança necessária -  MFA é a base para se 
estabelecer a confiança necessária e proteger o 
acesso aos recursos contra uso indevido.

3. Segurança avançada para acesso  
remoto
As políticas de autenticação podem ajudar a 
otimizar a segurança, especialmente para co-
laboradores remotos, uma vez que estes estão 
a aceder a dados e redes da empresa de vários 
locais. Além disso, o trabalho remoto aumentou 
o uso de serviços na cloud e de plataforma-co-
mo-serviço, que são cenários-chave onde ter 
políticas de risco pode garantir o acesso apenas 
a utilizadores autorizados, bem como garantir 
a deteção de tentativas não autorizadas.

4. Experiência do utilizador simplifi-
cada
A autenticação baseada em risco também me-
lhora a experiência do utilizador, removendo 
autenticação extra quando se verifica que a 
segurança é suficiente. Por exemplo, se um uti-
lizador estiver a aceder a um recurso a partir de 
um local seguro conhecido, pode-se eventual-
mente eliminar o MFA.

Em resumo, nestes tempos em mobilidade que 
atravessamos é necessária uma cibersegurança 
mais inteligente para impedir ataques contí-
nuos e cada vez mais sofisticados. No entanto, 
é preciso analisar bem o quão integrada é a 
solução de segurança que se vai escolher. 
As empresas devem avaliar como se adapta às 
suas necessidades de segurança e escolher a 
opção que pode proporcionar uma abordagem 
unificada ao mesmo tempo que permita que 
os utilizadores tenham uma experiência ideal. 
Devem, por isso, optar pela proteção de endpoint 
que traga mais automatização e múltiplas de-
fesas para lhe permitir tomar ações rápidas e 
limitar a sua exposição a ameaças conhecidas 
e desconhecidas. 

https://www.watchguard.com/
https://www.watchguard.com/


PROTEÇÃO INTELIGENTE

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

TECNOLOGIA DE CIBERSEGURANÇA 
INOVADORA E PIONEIRA HÁ MAIS DE 25 ANOS

SEGURANÇA INTELIGENTE E SIMPLIFICADA

VISIBILIDADE ACIONÁVEL

Ferramentas de visibilidade acionáveis permitem 
identificar ameaças de forma proativa, ao mesmo 
tempo que oferece ações corretivas contra 
problemas conhecidos.

GESTÃO SIMPLIFICADA

A nossa plataforma de gestão baseada na cloud 
implementa, configura e mantém a sua segurança 
de forma rápida e fácil em múltiplos produtos de 
segurança, empresas e locais.

SEGUR ANÇ A DE REDE AUTENTIC AÇ ÃO MULTIFATORIAL WI-FI  SEGURO SEGUR ANÇ A ENDPOINT

210 414 400 portugal@watchguard.com  © 2021WatchGuard Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.
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Modelo de trabalho flexível é sinónimo de 
mobilidade, segurança e produtividade
Quando falamos de modelos de 
trabalho híbrido, já não podemos 
falar em tendência

S
egundo uma pesquisa global da  
Salesforce feita a mais de 20.000 
pessoas em todo o mundo, 60% dos 
entrevistados exigem maior mobili-
dade e esperam puder continuar em 

trabalho remoto, mesmo após o levantamento 
do confinamento.
De acordo com um outro estudo recente da 
Xerox, 81% das Pequenas e Médias empresas re-
conhecem que a crise pandémica as tornou mais 
dependentes da tecnologia - e entendem que esta 
dependência irá continuar a fim de apoiar as 
equipas com modelos de trabalho híbrido.
Por outro lado, 64% demonstram-se bastante 
otimistas com o futuro e preveem mesmo 
sair da pandemia mais fortes com a a aposta 
em soluções de automação, digitalização e  
segurança.

MODELO DE WORKPLACE DIGITAL
O desafio está cada vez mais na capacidade 
de implementar corretamente um Workplace 
Digital assente na disponibilização de recursos 
tecnológicos que garantam tanta ou mais pro-
dutividade, tanta ou mais segurança, quando 
comparamos o trabalho no escritório ou em 
mobilidade.
Não existem dúvidas de que o foco está na pro-
cura de elementos de inovação que tornem o 
trabalho mais produtivo, seja qual for o local 
onde é realizado.
Desta forma, as empresas quando avaliam a 
seleção de um fornecedor de soluções e serviços 
de impressão e de gestão de documentos, têm 
que passar a dar a mesma valoração quer ao 
TCO (Total Cost of Ownership) quer a outras 
métricas qualitativas como a f lexibilidade para 
se adaptarem às mudanças, e não menos im-
portante, à capacidade de a tecnologia apresen-
tada, se adaptar ao local de trabalho de cada 
trabalhador: seja no escritório, em casa ou em 
mobilidade.

Todos trabalhamos de forma diferente por 
isso as soluções tecnológicas mais adaptadas 
ao local de trabalho moderno necessitam de 
funcionar como ponto de entrada e saída para 
o acesso à cloud e a cloud services.
Segundo o estudo da Xerox “Future of Work”, 
67% das empresas estão a aumentar os seus or-
çamentos de tecnologia, tendo como premissa 
que os escritórios físicos continuarão a ser lo-
cais de encontro para trabalho colaborativo e 
onde devem prevalecer aplicações de trabalho  
touchless, software baseado na cloud, ferra-
mentas de colaboração digital e soluções de 
automação de processos.
Mas quando se fala de mobilidade, há alguns 
paradigmas que muitas empresas ainda têm 
enraizados.

AS EMPRESAS AINDA NÃO 
COMPREENDERAM QUE PEQUENOS 
ELEMENTOS DE AUTOMAÇÃO NÃO 
SÃO SINÓNIMO DE UMA EMPRESA 

DIGITAL

A verdadeira transformação digital envolve a 
criação de uma solução end-to-end que inclui 
digitalização, indexação, armazenamento, par-
tilha, conversão, impressão (caso necessário) de 
documentos e automatização de f luxos de tra-

balho e de documentos, simples e complexos, 
assente nos mais exigentes níveis de segurança.

WAAS – WORKPLACE AS A SERVICE
Mas porque os projectos de transição digital 
não têm que ser complexos e onerosos, tem 
ganho relevância o conceito de Workplace 
as a Service (WaaS), como uma extensão do  
conceito de Software as a Service (SaaS), e é a 
resposta aos clientes que adiaram os seus pro-
jectos de transição digital, por não conseguirem 
desfazer os silos internos que têm entre Har-
dware, Software, processos e agora modelos 
híbridos de trabalho.

Muitas vezes a tecnologia de que os clientes 
precisam para implementar um Workplace 
Digital, com gestão e partilha na cloud,  
workflows documentais digitais ou até mesmo 
com conversão de documentos de papel para 
digital (áudio, tradução, conversão); essa tec-
nologia está já dentro das organizações e no 
centro da forma como se trabalha: Impressoras 
e Multifuncionais inteligentes (Smart MFP’s).
O investimento base (Workplace) está assim 
realizado, sendo apenas necessário capacitar os 
equipamentos com as App’s adaptadas à forma 
como se trabalha e às necessidades dos traba-
lhadores (Service).

Com a Tecnologia Xerox baseada na Plata-
forma ConnectKey, as empresas estão a des-
cobrir que podem ir muito além da impressão 
com os SMART MFP’s, garantindo que a sua 
infraestrutura de impressão, agrega valor às 
rotinas de trabalho e está tão conetada como 
os colaboradores exigem, sem sacrificar a con-
veniência, a segurança ou o controlo de custos.

Trabalhar de forma mais inteligente, é a res-
posta ao paradigma do aumento da produtivi-
dade. Não porque se trabalha mais. Mas 
porque se trabalha melhor. 

As empresas líder de mercado estão
a dar prioridade a investimentos
em teconolofia e software completos
que conjugam produção e digitalização,
gestão de documentos, plataformas
cloud seguras, e tudo isto para oferecer
uma experiência de trabalho mais
integrada, móvel e produtiva.

Os Intelligent Workplace Services
da Xerox, vão ainda mais além com a
capacidade de extrair informação de
dados, automatizar workflows,
personalizar em larga escala e 
capacitar equipas em modelos de
trabalho cada vez mais flexíveis.

http://www.xerox.pt/
http://www.xerox.pt/
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em foco

A capacidade de processar e interpretar informação visual complexa é uma das aptidões 
cognitivas humanas mais difíceis de substituir com recurso a tecnologia – e, como tal, uma 

das áreas da inteligência artificial com maior potencial disruptivo 
por Margarida Bento

Computer Vision: 
de olhos postos na IA

À medida que as tecnologias de 
analítica e inteligência artificial 
ganham maturidade, as orga-
nizações cada vez mais adotam 
soluções que lhes permitem tirar 

partido dos seus dados para tomar decisões 
mais informadas, melhorar a eficiência dos 
processos e oferecer serviços inovadores. En-
quanto isto começou com soluções mais simples, 
baseadas em dados estruturados, os resultados 
positivos começam a gerar confiança para expe-
rimentar soluções mais avançadas, baseadas em 
dados não estruturados, como é o exemplo do  
Computer Vision.
O mercado de Computer Vision está a crescer 
a nível global e em Portugal, apesar de haver 
sempre algum atraso face a países maiores, não 
é exceção.  
“Neste aspeto, Portugal e o resto do mundo 
estão alinhados e a tendência é comum”,  
garante Luís Gregório, Technical Partner  
Architect, IBM Portugal. “Dado o vasto campo 
de aplicação desta tecnologia, já observamos em 
Portugal projetos experimentais, académicos e 

empresariais, de aplicações de Computer Vision 
para endereçar problemas de negócio de forma 
mais eficaz e eficiente”
“A evolução e disseminação de tecnologias 
como machine learning, inteligência artificial 
e a maior capacidade e velocidade de proces-
samento das novas gerações de microproces-
sadores e controladores embebidos tem dado 
grande impulso e viabilizado o crescimento de 
diversas aplicações na área da visão computa-
cional”, acrescenta Sérgio Salústio, Responsável 
de I&D da Bosch Ovar.

APLICAÇÕES
As tecnologias de Computer Vision já estão em 
uso nas mais diversas aplicações, desde a ima-
giologia ao controlo de qualidade na indústria, 
passando por aplicações mais experimentais 
como a condução autónoma.
Contudo, o potencial mais óbvio está, natural-
mente, na videovigilância. Devido ao volume de 
dados gerados pelos sistemas de CCTV, o uso 
dos mesmos estava até agora restrito a medidas 
reativas ou a níveis rudimentares de automação. 

Através de tecnologias de Computer Vision, não 
só é possível detetar eventos em tempo real com 
precisão como reagir aos mesmos atempada-
mente.
Permite, também, integrar novas capacidades 
nestes sistemas, desde a deteção de infrações de 
trânsito até soluções sofisticadas de reconheci-
mento facial. 
“As soluções de segurança associadas à de-
teção de intrusos, proteção de perímetro e 
rastreamento de pessoas e veículos são as que 
têm atualmente mais aplicação na indústria”, 
explica Alberto Alonso, Solutions Engineer 
Southern Europe na Axis. “Visto que estas já 
fazem parte do portfólio de muitos fornece-
dores, outros tipos de analítica, como a aná-
lise de comportamento, reconhecimento facial,  
reconhecimento de atributos e classificação 
de objetos irão permitir diferenciar a oferta,  
gerando novas oportunidades de negócio.
O reconhecimento facial, seja no contexto do 
CCTV ou em aplicações mais especializadas, 
apresenta, assim, grande potencial, e encon-
tra-se entre as tecnologias atualmente mais bem 



setembro | 2021 | 55 

Bruno Bento, 
Key Account & Business 

Development Manager da 
Hikvision Portugal

Alberto Alonso, 
Solutions Engineer 

Southern Europe na Axis

Francisco Teixeira, 
Partner Technology 

Manager da Microsoft 
Portugal

Sérgio Salústio, 
Responsável de I&D da 

Bosch Ovar

Luís Gregório, 
Technical Partner 

Architect, IBM Portugal

estabelecidas – afinal, muitos smartphones pro-
duzidos nos últimos anos vêm equipados com 
esta tecnologia. Outras aplicações mais com-
plexas já podem ser encontradas em diversos 
contextos, como no controlo de acesso a edifí-
cios, pagamentos automáticos, e como substi-
tuto do boarding pass em aeroportos.
Outra aplicação em rápido crescimento, 
 refere Francisco Teixeira, Partner Technology 
Manager da Microsoft Portugal, está na mo-
nitorização de áreas vastas e remotas, como 
na deteção de incêndios e monitorização da 
infraestrutura elétrica.

DESAFIOS PARA PARCEIROS
A área de Computer Vision apresenta grandes 
oportunidades para os Parceiros, em particular 
durante este período de crescimento. Contudo, 
por ser uma tecnologia complexa e relativa-
mente recente, traz também consigo um con-
junto de desafios acrescidos.
Devido à natureza desta tecnologia, o de-
safio mais óbvio são as considerações éticas e 
legais relativas à privacidade e segurança de 
dados – garantir que a recolha, processamento,  
armazenamento e uso dos dados está em total 
concordância com o RGPD deve ser a primeira 
preocupação do Parceiro.
Por outro lado, nem todas as organizações se 
encontram num estado de maturidade digital 
para adotar soluções de inteligência artificial, 
e os Parceiros devem tê-lo em mente quando 
propõem e implementam soluções de Computer 
Vision – por muito boa que seja uma solução, o 
valor dela extraído será em muito reduzido se 
a organização não tiver a maturidade digital 
adequada.
Além disso, outro desafio é a necessidade de 
conhecimento e especialização dos Parceiros, 
que precisam de compreender em profundidade 
como é que a analítica de cada solução tra-
balha, como foi desenvolvida e com que propó-
sito. Os modelos fazem exatamente aquilo para 
que foram programados e existe a possibilidade 

de isto não estar alinhado com os objetivos do 
projeto, mesmo que o tipo de aplicação seja a 
mesma. Segundo Alberto Alonso “existe um 
grande risco de prometer demasiado ao vender 
soluções, criando muita frustração e resultados 
indesejados”.
Bruno Bento, Key Account & Business  
Development Manager da Hikvision Portugal, 
destaca ainda a desconfiança e resistência face 
a novas tecnologias como o Computer Vision, 
requerendo que os Parceiros saibam explicar 
em detalhe ao cliente como funcionam as  
soluções e que mudanças trazem face ao vídeo 
tradicional.
“Mas é verdade que, quando se verifica o seu 
funcionamento e as enormes vantagens que pro-
porciona – agilidade, imediatismo, eficiência, 
redução de custos –, é evidente que oferece 
outro nível de serviço, muito superior ao que 
estávamos habituados”, acrescenta.

BOAS-PRÁTICAS
Luís Gregório explicita quatro áreas essenciais 
a ter em conta ao implementar um projeto desta 
natureza. Em primeiro lugar, garantir se já 
existem algoritmos aplicáveis ao estudo de caso, 
dispensando o desenvolvimento dos mesmos 
para o projeto. Em segundo, os insights extraídos 
devem ser integrados nos processos da organi-
zação, de forma a retirar valor da solução. Por 
outro lado, deve haver uma constante monito-
rização do desempenho dos modelos, devendo 
evoluir constantemente para acompanhar os 
seus alvos de atenção.
Por sua vez, Alberto Alonso acrescenta que, de-
vido à natureza avançada da tecnologia, sujeita 
ainda a algum hype, deve ser dada atenção à 
gestão das expectativas.
“É importante ter cuidado no posicionamento 
e promoção das soluções, evitando confusões 
e falsas expectativas por parte dos clientes”,  
explica Alberto Alonso. Realça também a  
importância de realizar updates regulares, visto 
que está é uma tecnologia em evolução, na qual 

os algoritmos estão constantemente a ser melho-
rados pelos fornecedores através de treino com 
imagens reais.
Adicionalmente, é também necessário garantir 
que o software de analítica seja aberto e possível 
de integrar ou ser utilizado por outros sistemas 
e soluções: “a abertura e f lexibilidade são tão 
importantes como a performance do software”, 
completa.
O Parceiro deve, ainda, ter em mente a arqui-
tetura do sistema, nomeadamente o poder de 
computação necessário, se este vai ser feito no 
edge, na cloud, ou numa combinação de ambos. 
“Isto vai afetar os custos de aquisição, imple-
mentação e manutenção”, conclui.
 
TENDÊNCIAS
À medida que a tecnologia evolui e amadu-
rece, vão existir cada vez mais casos de uso – e 
oportunidades – de Computer Vision. No curto 
prazo, prevê Luís Gregório, o foco vai estar na 
otimização de despesas, como por exemplo no 
controlo de qualidade. “Contudo a longo prazo 
iremos observar novos casos de uso que poten-
ciam os processos de negócio das organizações, 
como por exemplo a análise do comportamento 
dos clientes”, refere.
Vai, também, existir maior escrutínio por 
parte das entidades reguladoras, resultante da 
regulação formal destas tecnologias, garante  
Francisco Teixeira, o que eventualmente deverá 
reger o desenvolvimento das próprias soluções.
Alberto Alonso reforça o eminente crescimento 
dos modelos Analytics-as-a-Service, bem 
como a melhoria da performance da analítica,  
tornando-se mais confiável e usável ao longo 
do tempo.
“Contudo, o grande desafio será conseguir usar 
a informação fornecida pelos dispositivos de 
vídeo, combiná-la com os dados provenientes 
de outros sistemas e dispositivos, e criar um 
sistema verdadeiramente inteligente onde todos 
os dispositivos partilham dados num ambiente 
ciberseguro”, conclui. 

https://www.linkedin.com/in/bruno-bento-0764b123/
https://www.linkedin.com/in/franciscoteixeira
https://www.linkedin.com/in/lgregorio/
https://www.linkedin.com/in/albertoalonso/
https://www.linkedin.com/in/sergio-salustio-b3705b12/
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Analítica de Vídeo, Inteligência Artificial e Deep 
Learning: Oportunidades na Videovigilância 
O conceito de Edge Analytics na área da videovigilância refere-se à 
capacidade de se fazer uma análise do vídeo captado pela câmara utilizando 
apenas os recursos disponíveis na câmara

E
m 1996, há precisamente 25 anos 
atrás, lançámos a primeira câmara 
IP do mercado. Em 1999 o primeiro 
chipset Axis, Artpec1, que nos per-
mitiu desenvolver desde o início uma 

plataforma aberta facilitando a integração nos 
mais diversos sistemas. Começaram-se a desen-
volver as primeiras analíticas de vídeo na câ-
mara e com o tempo, a AXIS lança a plataforma 
aberta ACAP que disponibilizava a capacidade 
de terceiros desenvolverem aplicativos e utili-
zá-los nas próprias câmaras. Mas qual é a sua 
real vantagem?
Utilizar a câmara para processamento de ana-
líticas permite-nos gerar eventos/meta dados e 
notificar o operador apenas quando necessário. 
Quando a análise é feita no servidor, os f luxos 
de vídeo são transmitidos para um servidor cen-
tral de analíticas, resultando numa largura de 
banda superior, capacidade de processamento 
bastante elevada e maior risco uma vez que é 
responsável por toda a análise vídeo. Analisar o 
vídeo na câmara permite que o processamento 
seja distribuído, diretamente na câmara, sem 
qualquer compressão ou degradação de vídeo 
resultante da transmissão tornando o algoritmo 
mais rápido e preciso.
Os novos processadores, Artpec7, a evolução 
da computação e dos algoritmos permitiram 
realizar analíticas avançadas recorrendo à  
inteligência artificial (IA) com o uso de Ma-
chine Learning e Deep Learning dentro da pró-
pria câmara. 
A oferta Axis na área das analíticas tem vindo 
a crescer e tem como mais recente solução o 
AXIS Object Analytics, uma analítica ba-
seada em algoritmos Machine e Deep Learning 
e que permite a classificação de objetos para a 
criação de regras. Esta solução vem pré-ins-
talada num conjunto de câmaras com o mais 
recente processador, Artpec7. 

Para o parque instalado Axis, foi disponibili-
zado igualmente sem custos o AXIS Guard 
Suite, permitindo ter todo o portfólio coberto 
por soluções de analítica Axis. Recentemente 
através do Onvif Perfil M, estão também dis-
ponibilizados meta dados provenientes tanto 
dos novos modelos de câmaras como dos mais 
antigos o que permite aos Clientes que tenham 
parque instalado Axis rentabilizar e tirar mais 
proveito sem necessidade de troca de equipa-
mento.
Para a proteção perimetral a solução passa pela 
combinação de câmaras térmicas com o AXIS 
Perimeter Defender que oferece uma solução 
robusta e bastante fiável permitindo combinar 
até 4 cenários de deteção totalmente distintos, 
classificando objetos e com uma calibração bas-
tante simples. Aliás um dos pontos comuns a 
todas as soluções de analítica Axis é a facilidade 
de calibração o que torna a solução simples de 
colocar em serviço.
A Axis disponibiliza também um con-
junto de analíticas para retalho, Axis Store  
Optimization e Axis Loss Prevention, solu-
ções que vão desde a contagem de pessoas, taxas 
de ocupação, direção e sentido e gestão de filas 
que permitem aos Clientes ter maior controlo 
sobre a utilização dos seus espaços baseando as 
suas decisões em dados concretos obtidos pelas  
câmaras.

Visto que as câmaras são instaladas nos mais 
diversos locais, públicos, privados de utilização 
pública, garantir um equilíbrio entre segurança, 
operações e privacidade é um desafio. O AXIS 
Live Privacy Shield permite mascarar dina-
micamente objetos móveis, pessoas ou fundos, 
em tempo real, antes da transmissão do vídeo 
o que garante máxima proteção e privacidade 
na fonte do vídeo. 

Cada vez mais solicitado, quer em parques de 
estacionamento privados ou públicos, indústrias 
ou mesmo na via pública, o controlo de viaturas 
e registo de matrículas pode igualmente ser feito 
diretamente na câmara com o AXIS License 
Plate Verifier seja para viaturas paradas ou 
até velocidades que podem ir até aos 70km/h.  

Mais informações em www.axis.com

INFO
axis.com 
Ricardo Pereira, Portugal Sales Manager 
ricardo.pereira@axis.com
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Com mais de 30 anos de exis-
tência, a Escola Profissional 
Val do Rio (EPVR), sentiu a 
necessidade de renovar a sua 
infraestrutura, aumentando a 

capacidade de acesso móvel por VPN, refor-
çando a filtragem de conteúdos da internet e 
centralizando a gestão da rede dos seus dois 
polos (Oeiras e Estoril).
O objetivo era contar com uma rede Wi-Fi  
dimensionada às necessidades do centro e adap-
tada ao tipo de utilização e à densidade de uti-
lizadores. Além da elevada densidade de utili-
zadores da rede, que motivou a necessidade de 
proporcionar um acesso mais rápido e f luido, 
havia ainda a importante questão de garantir 
que esse mesmo acesso é feito de forma ade-
quada e segura por parte dos utilizadores, res-
peitando as políticas de acesso preestabelecidas. 
Paralelamente, era um fator-chave contar com 
uma segurança de rede Wi-Fi capaz de detetar 
e impedir automaticamente as categorias de 
ataques mais comuns sem nunca comprometer 
o desempenho.

A SOLUÇÃO
A EPVR confiou à SysOne, Parceiro Silver da 
WatchGuard em Portugal, a implementação 
deste projeto devido ao seu profundo conheci-
mento do mercado, à sua experiência e com-
provada expertise técnica. 
A aquisição contemplou uma solução de alta 
disponibilidade WatchGuard, composta por 
duas unidades da appliance firewall Firebox 
M370 configuradas para redundância, e que se 
destinam à substituição da atual WatchGuard 
modelo M300.
Estas appliances fazem parte da plataforma de 
segurança premiada Firebox da WatchGuard. 
A plataforma não só oferece um conjunto mais 

completo de controlos de segurança unificados 
do mercado, como também disponibiliza so-
luções que permitem lidar com ameaças de 
rede novas e em evolução, incluindo malware 
e ransomware avançados. A sua arquitetura 
de produto exclusiva permite que pequenas e 
médias empresas beneficiem dos melhores ser-
viços de segurança da categoria - da filtragem 
URL e prevenção de intrusões ao controlo de 
aplicações e prevenção de ransomware, sem o 
custo e a complexidade de possuir várias solu-
ções endpoint.
Foi também feita a aquisição de 16 novos  
Access Points WatchGuard, modelo AP325, um 
access point interno equipado com MIMO de 
vários utilizadores (MU-MIMO), permitindo 
conectar vários dispositivos ao mesmo tempo, 
o que melhora a experiência de todos os que se 
ligam à rede Wi-Fi protegida. 
“A WatchGuard tem como preocupação cen-
tral a segurança dos seus clientes e, quando 
falamos de alunos, essa preocupação é ainda 
mais premente. Queremos também que os 
nossos clientes tenham implementadas soluções 
que ‘andem sozinhas’, de gestão simplificada,  

automatizada e centralizada, para que se 
possam focar no que é o seu core”, refere Carlos 
Vieira, Country Manager da WatchGuard para  
Portugal.

OS RESULTADOS
Com as soluções implementadas, a escola conta 
agora com funcionalidades de segurança avan-
çadas, como parte da subscrição de três anos da 
Total Security Suite, nomeadamente serviços 
de prevenção de intrusões, controlo de aplica-
ções, antivírus, bloqueio de spam, bloqueio de 
conteúdos web maliciosos, defesa reputacional, 
prevenção de perda de dados, bloqueador 
de ameaças persistentes avançadas (APT) e  
deteção e resposta a ameaças, entre outros, pro-
tegendo a escola 24x7 do sofisticado panorama 
de ciberameaças atual. 
A rede Wi-Fi fornecida pela WatchGuard veio 
proporcionar mais estabilidade e escalabilidade 
à infraestrutura IT wireless, melhorando no-
tavelmente o nível de segurança das ligações.
“A WatchGuard advoga e proporciona um am-
biente wireless fiável, um recurso que funciona 
como um guia de orientação que as organi-
zações e os fornecedores de soluções podem 
usar para desenvolver serviços Wi-Fi que ofe-
reçam desempenho líder de mercado, gestão 
escalável e recursos de segurança comprovados 
e abrangentes”, sublinha Hugo Tomé, Owner 
da SysOne.
Para Pedro Rebelo, Diretor Técnico da Escola  
Profissional Val do Rio, “temos uma rede 
preparada não só para o processo de transfor-
mação digital que o ensino tem hoje obriga-
toriamente que abraçar, como também para 
o atual panorama das ciberameaças, assegu-
rando a proteção de colaboradores e alunos”.  

RESUMO
• A EPVR sentiu a necessidade de aumentar a capacidade de acesso 
móvel por VPN;
• A EPVR confiou à SysOne, parceiro Silver da WatchGuard em 
Portugal, a implementação deste projeto;
• A solução é composta por duas unidades da appliance firewall 
Firebox M370 configuradas para redundância.

WatchGuard otimiza rede Wi-Fi da Escola 
Profissional Val do Rio
A Escola Profissional Val do Rio está agora equipada para fazer frente ao uso 
intensivo de recursos da rede, garantindo ainda a segurança e a velocidade de 
ligação necessária para operações de e-learning e acesso remoto de utilizadores  
por Diana Ribeiro Santos
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Com mais de 75 anos de história, 
a Unicol embarcou no trilho 
da digitalização há vastos anos 
e nos últimos tempos viu-se 
confrontada com um desafio 

adicional: a complexidade dos seus sistemas  
implicava a existência de um Parceiro em per-
manência para tarefas de apoio. 
A segurança e a disponibilidade, e consequen-
temente a monitorização dos sistemas, assu-
miam-se como uma preocupação fulcral para a 
empresa açoreana. A este argumento somou-se 
a maior complexidade de sistemas, que impli-
cava uma Parceria com uma empresa com uma 
visão mais abrangente, capaz não apenas de fa-
cultar as respostas tecnológicas assertivas, mas 
também de sugerir alterações a implementar na 
infraestrutura.

A SOLUÇÃO
Após uma consulta ao mercado e sob recomen-
dação de outros Parceiros, a Unicol contactou a 
Eurotux, explicando as necessidades prementes 
de continuidade no apoio à manutenção da 
estrutura informática e ainda o contínuo de-
senvolvimento da mesma para fazer frente aos  
desafios técnicos que o mercado coloca. Depois 
de um período de avaliação da infraestrutura 

e de definição de prioridades, a Eurotux con-
cebeu uma solução específica para a Unicol 
com permanente monitorização.
Essa solução passa pela criação de uma plata-
forma tecnológica que integra vários serviços, 
e em que a segurança é primordial, nomea-
damente através da implementação de uma 
solução de disaster recovery que garante uma 
rápida recuperação dos sistemas em caso de  
desastre, avaria ou falha. Neste campo, des-
taque para o facto de todo o ambiente de pro-
dução estar replicado em sistemas de disaster 
recovery, em duas instalações da ilha terceira. 
Além de equipamentos IBM a infraestrutura 
de disaster recovery conta ainda com produtos 
para a implementação de alta disponibilidade 
da Rocket Software.
Segundo Tiago Sacadura Leitão, IBM Server 
Sales Leader e IBM Global Markets “a Unicol 
é um cliente de longa data da IBM, que confia 
na IBM, e que demonstra uma enorme preo-
cupação na disponibilidade e na segurança dos 
seus sistemas. A Unicol tem alojado o seu ERP 
em sistemas IBM Power, que são plataformas 
extremamente fiáveis, e encontrou na Eurotux 
um Parceiro multidisciplinar que lhe permite 
tirar o melhor partido das soluções IBM, inte-
grando-as no seu ambiente heterogéneo”.

OS RESULTADOS
José Teixeira, responsável informático da 
Unicol, indica como principal vantagem da 
implementação da solução da Eurotux “a mo-
nitorização em tempo real dos sistemas”, que 
permite ter conhecimento imediato de pro-
blemas que ocorrem na infraestrutura e ga-
rante “uma resposta em tempo útil”. O mesmo 
responsável sublinha que a implementação da 
solução de disaster recovery “proporciona à Unicol 
uma maior segurança na operacionalidade dos  
sistemas e da própria organização” e assegura 
uma “diminuição muito significativa nos cons-
trangimentos” sempre que possa suceder uma 
situação de desastre no data center.
Com a implementação de soluções de segu-
rança de dados da Eurotux, a Unicol tem agora 
a sua informação protegida de forma mais  
robusta contra roubo ou adulteração de dados 
e os níveis de prevenção contra malware – seja 
de que natureza for (phishing, ransomware, 
entre outros) – com soluções de segurança 
e encriptação que protegem cerca de 80 en-
dpoints, entre desktops, portáteis e equipamentos  
móveis. 
“É com enorme orgulho que olhamos para 
um cliente como a Unicol. Iniciamos a nossa  
relação em 2014 e os progressos na vertente do 
IT têm sido contínuos, seja pelo investimento 
nas infraestruturas, seja na evolução dos ser-
viços e dos processos. A enorme preocupação 
pela segurança demonstra o cuidado que a 
Unicol tem com os seus sistemas e com os seus 
dados, o que significa um alinhamento perfeito 
com as prioridades que a Eurotux define para 
os seus clientes”, revela Jorge Paiva, Diretor 
Comercial da Eurotux.  

RESUMO
• A Unicol uniu-se à Eurotux com o objetivo de dar apoio à manu-
tenção da estrutura informática;
• Foi implementada uma solução de disaster recovery;
• A Unicol tem agora informação mais protegida contra roubo ou 
adulteração de dados e os níveis de prevenção contra malware.

Eurotux implementa soluções de segurança 
e Disaster Recovery na Unicol
A Unicol renovou as suas soluções de proteção e monitorização de sistemas e 
atualizou o parque informático do data center 
por Diana Ribeiro Santos

case study
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parceiro do mês

“O nosso objetivo é tornar 
o IT mais simples”
A CPCEcho pertence ao grupo CPCis e tem como principal objetivo simplificar o IT 
e tornar as organizações mais eficientes  
por Diana Ribeiro Santos

A CPCEcho foi criada no início 
de 2021 e é parte integrante do 
grupo CPCis, um grupo com 
mais de 30 anos de história. Ab-
sorve as áreas de negócio tradi-

cionais da SVDI e acrescenta um portfólio de 
soluções e serviços que permitem responder 
a todas as necessidades de IT de uma orga-
nização ao nível dos sistemas e do workplace. 
Além disso, acrescenta um layer de segurança 
e serviços de gestão da operação onde o foco é 
simplificar o IT e tornar as organizações mais 
eficientes.
Nos últimos tempos têm sentido uma forte 
procura de soluções que ofereçam aos clientes 
ambientes de trabalho híbrido. Com a necessi-
dade de mobilidade e o aumento na utilização 
de redes domésticas ou públicas, nota-se um 
acréscimo de preocupação do mercado em so-
luções de segurança, bem como a externali-
zação de áreas de IT por parte dos clientes para 
as equipas de serviços geridos.
“A inovação estará sempre presente nas so-
luções que apresentamos ao mercado, já que 
faz parte do nosso ADN, quer na forma como 
prestamos os nossos serviços, quer na escolha 
do ecossistema de Parceiros que complementa 
a nossa oferta. O nosso objetivo é tornar o 

IT mais simples”, afirma José Carlos Silva,  
Executive Board - Head of Sales na  
CPCEcho.
 
PLANO DE CRESCIMENTO E 
ESTRATÉGIA DE EXPANSÃO
O plano de crescimento da empresa prevê fortes 
níveis de investimento e compromisso em áreas 
como a formação e certificação das equipas, 
contratação de novos talentos, desenvolvimento 
de plataformas para clientes com elevado nível 
de automação e analítica.
A equipa CPCEcho é constituída, atualmente 
por 20 colaboradores e conta com três polos 
(Porto, Gaia e Lisboa), mas vai continuar a 
apostar na ampliação e renovação das suas 
instalações para garantir maior dimensão na 
operação, maiores níveis de recrutamento e, 
consequentemente, garantir proximidade junto 
dos seus clientes em todo o território.
“Faz parte do nosso plano para este ano fiscal o 
crescimento em cerca de 50% da nossa equipa, 
duplicar as receitas e resultados como uma 
consequência de uma crescente dedicação ao 
mercado. Fechamos o primeiro semestre deste 
ano francamente acima dos objetivos definidos 
o que nos coloca numa posição otimista em 
relação à segunda metade de 2021”.

Em termos de volume de negócio, a  
CPCEcho fechou o primeiro semestre acima 
do que estava planeado, o que traduz a  
confiança dos clientes. 
“Foi um semestre que serviu para testar o  
modelo de negócio montado e é com uma satis-
fação enorme que constatamos que o mercado 
nos reconhece desde o momento zero”.

COM QUEM TRABALHAM?
A trabalhar, por enquanto, apenas o território 
português, a CPCEcho partilha a opinião de 
que as Parcerias são fundamentais para com-
plementarem os seus serviços, e por isso uma 
relação de Parceria garante que as equipas 
tenham know-how e consequentemente o nível 
máximo de formação e certificação em cada 
um dos Parceiros.
Na unidade de negócio de Hybrid IT os  
Parceiros estratégicos da CPCEcho são a  
Hewlett Packard Enterprise, Aruba, Microsoft 
e Nutanix. Já no pilar de Modern Workplace 
contam com Parcerias como a HP, Microsoft, 
Avaya, Lenovo, Genesys e Ribbon. A Fortinet, 
Veeam e Commscope complementam as solu-
ções que endereçam nestes dois pilares das IT. 
Na área de Digital Security têm Parcerias que 
complementam a sua plataforma de simulação 
de ataques, baseada em Penetration Testing, 
que permite aos clientes avaliarem o seu nível 
de exposição a ciberameaças.
Nas ofertas de Enterprise Apps conta com a 
Parceria da CPCIT4All, Goready e Craftere. 
Este ecossistema de Parcerias em várias áreas 
do IT permite desenhar e conceber soluções 
ímpares no mercado, complementadas com os 
serviços Echo Services.
“Queremos ter Parcerias para as competências 
onde vemos Parceiros com avançado know-how, 
não queremos fazer tudo, queremos focar no 
que somos bons e desta forma asseguramos as 
melhores soluções e a melhor experiência dos 
nossos clientes”, conclui José Carlos Silva. 

RESUMO
• A CPCECHO foi criada no início de 2021 e é parte integrante 
do grupo CPCis;
• Responde a todas as necessidades de IT de uma organização ao 
nível dos seus sistemas, workplace e com um layer de segurança e 
serviços de gestão da operação;
• O plano de crescimento prevê fortes níveis de investimento em áreas 
como a formação e certificação das equipas.
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Finding the 
time and act
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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®

Processador Intel® Xeon® Platinum

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

https://www.fujitsu.com/pt/
https://www.fujitsu.com/pt/
mailto:business.center%40ts.fujistu.com?subject=
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 ADVERtORIAL

Gestão de Energia: uma oportunidade em 
franca expansão para os integradores de 
soluções de TI
A rápida expansão do Edge 
Computing está a criar uma 
necessidade premente de gestão 
remota de instalações que não 
contam com operadores no local

Ana Carolina Cardoso, Channel Director Iberia, APC by 
Schneider Electric

T
al representa uma oportunidade feita 
à medida para os fornecedores de 
serviços geridos (MSP, na sua sigla 
em inglês) ou para os integradores de 
soluções de TI com experiência em 

serviços remotos, mas também abre um novo 
potencial de negócio para os integradores que 
procuram simplesmente revender serviços de 
gestão remota.

O QUE SÃO OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE 
ENERGIA?
Tipicamente, a gestão remota foca-se nas redes, 
na segurança e nos dados, mas cobrem apenas 
parte do hardware em que se alicerça uma ins-
talação fiável e resiliente. As fontes de alimentação 
ininterrupta (UPS) e outras infraestruturas rela-
cionadas tendem a não contar com operadores 
no local, e nem remoto, ainda que desempe-
nhem uma função crucial em instalações de 
missão crítica. À medida que mais localizações 
de Edge Computing se tornam mais críticas e 
são colocadas online para suportar as funções 
de negócio, requerem a mesma disponibilidade 
e resiliência que os grandes Data Centers.
Isto abre uma oportunidade significativa para 
os integradores de sistemas – os Serviços de 
Gestão de Energia, compostos por duas funções 
primárias: a monitorização e gestão remotas 

de UPS e infraestruturas físicas, e a utilização 
de dados e análises avançadas para melhorar a 
fiabilidade e a rentabilidade dos ativos.
Abre-se, então, uma oportunidade atrativa 
para que os MSPs e fornecedores de solu-
ções de TI possam ampliar a sua oferta de 
serviços remotos para o mercado de Edge  
Computing, cujo crescimento anual está nos 
12,5%, segundo a IDC. Atualmente, estima-se 
que apenas 27% dos MSPs oferecem Serviços 
de Gestão de Energia.

UMA OCASIÃO OPORTUNA
A gestão de energia agrega um tremendo valor 
ao negócio, porque suporta o objetivo último de 
todos os serviços geridos: maximizar o tempo 
de operação. Ela é particularmente importante 
num ambiente de TI distribuída com diversas 
localizações de Edge Computing, que muitas 

https://www.se.com/pt/pt/
https://www.apc.com/shop/pt/pt/categories/power/uninterruptible-power-supply-ups-/N-13quq79
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46878020
https://www.linkedin.com/in/ana-carolina-cardoso-guilhen-71587130/


setembro | 2021 | 63 

INFO
se.com/pt/pt

vezes não conta com operadores no local, e 
porque geralmente os clientes não querem 
alocar os seus próprios recursos para gerir a 
energia, pelo que se veem obrigados a procurar 
apoio externo adicional. Assim, ao oferecer este 
tipo de serviços, os integradores de soluções 
de TI podem ajudar os clientes a enfrentar os 
desafios que lhes são colocados pela rápida 
expansão das redes Edge, muitas das quais 
contam com implementações de IoT que geram 
enormes volumes de dados. Do ponto de vista 
dos clientes, os integradores de soluções estão 
a aumentar a sua disponibilidade, garantindo 
que os sistemas de alimentação ininterrupta 
não falhem quando necessários.
Estas localizações de TI distribuídas e re-
motas necessitam de uma gestão adequada, 
que garanta uma fonte fiável de alimentação 
de energia, algo especialmente importante 
em áreas com redes elétricas menos estáveis. 
Através dos Serviços de Gestão de Energia, é 
possível oferecer:

• Gestão de UPS e infraestrutura física, que in-
clui a monitorização de alertas sobre potenciais 
falhas e o aumento da fiabilidade do ciclo de 
vida dos ativos. Também inclui atualizações de 
firmware, reparação no local quando necessário 
e substituição de baterias.

• Capacidades de modelagem de dados e gestão 
preditiva, que consiste em analisar dados de 
dispositivos e condições ambientais para oti-
mizar operações e estruturas de custos. Isto 
inclui a distribuição e gestão de cargas, a de-
sativação virtual de servidores, redes e arma-
zenamento, e simulação de cenários para per-
mitir a monitorização preditiva e a otimização.

Contudo, apesar do crescimento do mercado, 
os CIOs não têm orçamento extra para gerir 
o maior volume de localizações de TI distri-
buídas e remotas – razão pela qual as em-
presas recorrem aos MSPs para gerir os seus 
ambientes de Edge Computing. Os fornece-
dores de serviços de TI podem tirar partido da  
Calculadora para Comparação de Gestão de UPS 
Edge da Schneider Electric e conseguir uma 
justificação comercial para o outsourcing deste 
serviço e ajudar os clientes a avaliar diferentes 
modelos de serviços.

BENEFÍCIOS PARA OS INTEGRADORES 
DE SOLUÇÕES DE TI
Os Serviços de Gestão de Energia vêm preen-
cher uma necessidade crescente dos clientes, 
pelo que os integradores de soluções de TI 
podem beneficiar deles de diversas formas: 
geram novas fontes de receita com clientes 
novos e existentes; reduzem os custos operacio-
nais através da gestão e automação remotas; 
envolvem os clientes num modelo eficaz e de 
longo prazo; e garantem estabilidade pois pro-
porcionam uma experiência positiva.
Como já vimos, este tipo de serviços apre-
senta uma excelente oportunidade para ga-
rantir novos modelos de receitas recorrentes. 
A plataforma EcoStruxure IT™ da Schneider 
Electric oferece diversas abordagens de oferta, 
para além do suporte total de um programa de 
formação e vantagens. Efetivamente, o recém-
-lançado Programa de Software & Serviços Digitais 
em Edge da Schneider Electric oferece as ferra-
mentas, certificações e incentivos financeiros 
necessários para que os parceiros construam 
a sua oferta de Serviços de Gestão de Energia.
A Schneider Electric desenvolveu diversas 

ofertas “chave na mão” que lhe permitem 
avançar de imediato quando os clientes optam 
por Serviços de Gestão de Energia – podendo 
escolher a opção que faz mais sentido para a 
atual maturidade do seu negócio e o nível de 
investimento desejado. Para além disso, os par-
ceiros podem escolher como preferem gerir esta 
nova oferta – podendo assumir a sua proprie-
dade total ou deixar a Schneider Electric tratar 
de tudo em seu lugar, ou optar por uma solução 
intermédia. Também é possível escolher um 
modelo para começar, e alterá-lo mais tarde 
com facilidade se os objetivos de negócio se 
alterarem. 
Saiba mais sobre as oportunidades de Serviços 
de Gestão de Energia e aceda ao nosso novo guia 
eletrónico, “O Guia Essencial para Expandir o seu 
Negócio com Serviços de Gestão de Energia”.  

Por Ana Carolina Cardoso, 
Channel Director Iberia, APC by Schneider Electric

https://www.se.com/pt/pt/
https://www.se.com/pt/pt/
https://www.se.com/ww/en/work/solutions/system/s1/data-center-and-network-systems/trade-off-tools/edge-ups-fleet-management-comparison-calculator/
https://www.apc.com/pt/pt/partners-alliances/partners/edge-software-digital-services-program.jsp
https://www.apc.com/pt/pt/solutions/business-solutions/edge-computing/partners/management/
https://go.schneider-electric.com/WW_202103-Essential-guide-to-managed-power-services_EA-LP.html?utm_source=blog&utm_term=Essential-guide-to-managed-power-services_WW
https://ecostruxureit.com/
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what’s new

Fujitsu lança workstations e desktops adaptados 
ao futuro do trabalho

PHILIPS CONTA COM NOVO MONITOR SUPER WIDE

P
ara atender às necessidades de profissio-
nais que sentem a necessidade de dispor 
de mais espaço de ecrã para obter uma 
melhor visualização de todas as apli-
cações, o novo monitor de última ge-

ração Philips 498P9Z de 32:9 e 48,8 polegadas  
(124 cm diag.) apresenta um painel curvo VA, 
com alta qualidade e fiabilidade, uma taxa de 
atualização de 165 Hz e sincronização adap-
tável para uma visualização confortável du-
rante todo o dia.

Este display SuperWide 32:9 de 49 polegadas, 
com resolução 5120x1440, foi projetado para 
substituir as configurações de vários monitores, 
permitindo usufruir de uma visão verdadei-
ramente ampla. É como ter dois monitores 
QuadHD 16:9 de 27 polegadas lado a lado. 
A curva 1800r do monitor garante uma expe-
riência mais imersiva e confortável, refletindo o 
campo de visão natural e reduzindo o brilho e 
a distorção. Arquitetos, designers gráficos, cria-
dores de vídeo, programadores e todos aqueles 

que trabalham em finanças precisam de um 
espaço que permita que as várias aplicações 
operem ao mesmo tempo, apoiando a sua cria-
tividade e aumentando a sua produtividade.
O DisplayHDR 400 com certificação VESA 
oferece um avanço significativo em relação aos 
displays SDR normais, conferindo brilho, con-
traste e cores superiores. Tem uma vasta pa-
lete de cores vivas e variadas, enquanto a taxa 
de atualização de 165 Hz e a sua tecnologia  
Adaptive-Sync proporcionam ações suaves e 
sem esforço.
Criado a pensar em profissionais e utiliza-
dores frequentes, a visualização é muito agra-
dável. Com antirref lexo e baixo ref lexo do 
monitor, as imagens são cristalinas com cores 
puras e clareza. As tecnologias de proteção 
ocular, como FlickerFree, EasyRead mode e  
LowBlue mode, trabalham juntas para uma 
experiência de visualização mais confortável, 
filtrando as emissões de luz azul nocivas e re-
duzindo a tremulação.
O Philips 498P9Z estará disponível a partir 
de agosto de 2021 por um preço de venda ao 
público recomendado de 1.149 euros. 

O trabalho remoto pede agilidade, f lexibili-
dade, produtos e sistemas potentes. Nesse 
sentido, a Fujitsu anunciou o lançamento 
de uma nova geração de workstations 
e desktops desenhados para as necessi-

dades dos ambientes de trabalho remoto – Fujitsu  
ESPRIMO G5011 e CELSIUS 25011. Segundo a 
empresa, a nova geração de dispositivos “consome 
menos energia e é mais silenciosa, sem compro-
meter o desempenho”.
A gama atualizada de desktops Fujitsu ESPRIMO 
e workstations CELSIUS inclui o recente chipset 
Intel e processadores Intel Core de 11.ª geração, 
que proporcionam um melhor desempenho e um 
menor consumo de energia. Os novos dispositivos 
estão disponíveis para encomenda imediata, com 
diferentes preços, consoante as especificações e o 
mercado.
Um dos destaques da gama é o FUJITSU  
ESPRIMO G5011, um mini desktop PC ultracom-

pacto que ocupa um espaço de 0,86 litros. A empresa 
conta que é “ideal para ficar escondido atrás de um 
ecrã ou debaixo de uma secretária” e “excelente” para 
os vários espaços de trabalho, com salas de conferên-
cias e reuniões colaborativas, quer seja no escritório 
quer seja em casa, e ainda para salas de aula.
A empresa apresenta também o CELSIUS W5011, 
que conta estar “preparado para cenários exigentes a 
nível de aplicações, incluindo CAD, CAE, multimédia, 
design e visualização”. O desempenho é garantido 
através dos processadores Intel Xeon W-1300, a par de 
melhorias na memória e na velocidade de I/O. Além 
disso, o desempenho gráfico é assegurado com a inte-
gração de uma placa gráfica dual-slot RTC completa 
ou da NVIDIA RTX A5000. O novo modelo possui, 
ainda, uma elevada capacidade de armazenamento 
de dados e “um trabalho ininterrupto” com grandes 
ficheiros de dados, devido a SSD PCIe Gen4 NVMe, 
que asseguram uma “transferência de dados de alta 
velocidade”.  
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A Qnap lançou a unidade de expansão de armazenamento SAS 
12Gb/s 3U de 16 baías com controlador duplo TL-R1620Sdc. 
Suportando SAS 12Gbps, tecnologia de otimização de largura 
de banda Broadcom SAS DataBolt e um design mini-SAS de 
caminho duplo com fonte de alimentação redundante, as em-

presas podem beneficiar do melhor desempenho possível e fiabilidade 
de sistema melhorada.

Até sete unidades TL-R1620Sdc podem ser ligadas entre si para ex-
pandir a capacidade de NAS Qnap com controlador duplo e servidores 
Windows, fornecendo escalabilidade e alta fiabilidade para armazena-
mento crítico de servidores de ficheiros, virtualização, vigilância, centros 
de dados de tamanho médio, multimédia e mais.
O TL-R1620Sdc usa um SAS Expander de baixo consumo e ambos os 
controladores têm três portas Mini-SAS HD (SFF-8644). Cada porta 
SAS combina quatro canais SAS 12Gb/s para uma largura de banda 
de até 48Gbps. O design compacto de profundidade curta torna mais 
fácil a instalação em bastidores de servidor standard ou pequenos. O 
TL-R1620Sdc pode acomodar dezasseis unidades SAS 12Gb/s ou 6Gb/s 
e suporta o adaptador QDA-SA2 da Qnap para instalar unidades SATA 
de 2,5 polegadas que podem partilhar as vantagens da porta dupla SAS, 
fornecendo às empresas uma opção acessível para expansão de armaze-
namento em ambientes de armazenamento tolerantes a falhas.
O TL-R1620Sdc pode ser usado com NAS Qnap com controlador duplo 
baseados em QES e gerido através do Storage Manager para gestão de 
armazenamento JBOD, definindo grupos RAID, pools de armazena-
mento e instantâneos. A capacidade de armazenamento do hospedeiro 
NAS pode facilmente crescer juntamente com as necessidades empresa-
riais para acomodar dados massivos ou ficheiros de backup.
Servidores Windows hospedeiros com placas PCIe SAS HBA podem 
ser ligados ao TL-R1620Sdc e configurar clusters failover S2D (Storage 
Space Direct) para permitir o escalamento de capacidades de compu-
tação/carga de trabalho.  

A Acer anuncia a disponibi l i-
dade imediata dos seus primeiros  
chromebooks especif icamente des-
tinados ao mercado português, 
com quatro modelos distintos: o  

Acer Chromebook Spin 513 (CP513-1H), 
Acer Chromebook 315 (CB315-3HT),  
Acer Chromebook 314 (CB314-2HT) e Acer 
Chromebook 311 (CB311-11H). 
Trata-se de uma gama completa, desde dis-
positivos de 11 polegadas, como o Acer  
Chromebook 311 (CB311-11H) para estudantes 
K12; dispositivos de 14 e 15 polegadas Acer  
Chromebook 315 (CB315-3HT) e Acer  
Chromebook 314 (CB314-2HT) para uma 
maior produtividade; e o convertível Acer 
Chromebook Spin 513 (CP513-1H). Estes são 
equipamentos baseados em processadores 
ARM de oito núcleos e Intel Pentium Silver 
N5000, com uma grande autonomia de até 15 
horas. 

O Chromebook Spin 513 (CP513-1H) é um 
produto baseado num processador ARM 
octa-core Qualcomm SC7180 com 
conectividade celular integrada 
e cujo ecrã de 13,3’ polegadas 
está equipado com uma dobra-
diça de 360 graus, a qual permite 
a sua utilização em quatro modos 
— tent, laptop, tablet e display — de 
forma a melhor se adaptar ao cenário de 
utilização.
O Acer Chromebook 311 é um computador 
extremamente compacto, baseado num pro-
cessador ARM de oito núcleos a 2 GHz e equi-
pado com um ecrã HD de 11,6 polegadas. Foi 
concebido para aulas, projetos e atividades diá-
rias. O Acer Chromebook 311 combina uma 
portabilidade extrema com um processador 
que oferece poder de processamento suficiente 
para passar um dia de trabalho, mesmo quando 
em movimento.

O Acer Chromebook 315 é um notebook com 
ecrã de 15,6 polegadas Full HD com um pro-
cessador Intel Silver N5030 de quatro núcleos e 
gráficos integrados UHD Graphics 605. A sua 
bateria oferece até 12,5 horas de autonomia. 
Pouco maior do que uma folha de papel, o 
Chromebook Spin 513 é um dois-em-um ul-
traportátil, baseado num processador ARM 
Qualcomm de oito núcleos, que permite aos 
utilizadores comutar sem problemas entre pro-
jetos de trabalho, casa e hobbies.  

Chromebooks Acer disponíveis 
em Portugal

QNAP LANÇA UNIDADE DE 
EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO
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A empresa do amanhã: 
o elemento-chave para o sucesso

Na t u r a l m e n t e , 
este impacto foi 
também sentido 
no tecido empre-
sarial, o que gerou 

um grande desequilíbrio e teve 
um peso bastante diferente para 
os diversos setores. De acordo 
com a Informa D&B, cerca de 
200 mil entidades empresariais, 
em Portugal, foram afetadas pela 
COVID-19, destacando-se, no 
topo da lista, setores como o Aloja-
mento e Restauração, Transportes 
e Retalho.  Este fenómeno pode 
ser facilmente explicado pelas me-
didas de restrição impostas pelo 
Governo, bem como pelas ca-
racterísticas do próprio negócio. 
Por outro lado, os dados indicam 
que as empresas mais orientadas 
para o mercado externo conse-
guiram ser mais resilientes. Esse 
efeito foi particularmente visível 
em empresas de IT, pois, muitas 
delas estão focadas no mercado in-
ternacional (cerca de 58%) e con-
seguem funcionar em plenitude, 
mesmo com os seus colaboradores 
em teletrabalho. 

Parece que nem tudo são más 
notícias! Com o surgimento da 
pandemia, criaram-se novas ja-
nelas de oportunidade para a ino-
vação. De acordo com a OCDE, 
em abril de 2020, foram criadas 
mundialmente cerca de 148 solu-
ções diferenciadoras de combate à 

O ano de 2020 foi marcado por grandes mudanças, exigindo 
de todos nós capacidade de adaptação e resiliência, de 
modo a sermos capazes de enfrentar os desafios impostos 
pela situação pandémica

COVID-19, das quais, 11% foram 
desenvolvidas em Portugal. 

De modo geral, o cenário das 
startups em Portugal tem vindo a 
crescer, especialmente em Lisboa 
e Porto, uma tendência nos  
últimos 2 anos. De acordo com a 
Scaleup Portugal, quando compa-
radas as “TOP25 Startups 2019” 
com as “TOP25 Startups 2020”, 
observamos que houve um decrés-
cimo de 39,3% do dinheiro inves-
tido, mas por sua vez, houve um  
aumento de 60,1% do Revenue. 
Estes resultados devem-se, em 
parte, a um crescimento das em-
presas de e-commerce e fintechs, du-
rante o ano de 2020. Podemos 
ainda verificar que na lista das 
“TOP25 Startups 2020”, desta-
ca-se o vertical de “Consumer & 
Web”, com 44% de representativi-
dade, seguindo-se “Information and 
communication technolog y” (28%), 
“CleanTech & Industry 4.0” (16%), 
e por último “MedTech & Health 
IT” (12%). Com base nos resul-
tados, podemos verificar que, de 
facto, alguns setores para além 
de não terem sido negativamente 
afetados, ainda conseguiram tirar 
partido das mudanças provocadas 
pela pandemia.

Sugiro uma breve ref lexão. Será 
que os dados apresentados serão 
representativos da nossa realidade 
daqui a 5 ou 10 anos? Provavel-

mente, não. Existem múltiplos fa-
tores externos que podem influen-
ciar o sucesso de uma determinada 
empresa, independentemente da 
sua dimensão ou setor no qual atua. 
Por isso, vamo-nos focar naquilo 
que podemos controlar. 

O que poderá ser determinante 
para o sucesso de qualquer em-
presa? A resposta é: Uma lide-
rança de sucesso! 

Existem várias teorias sobre lide-
rança, diferentes modelos e me-
todologias. No entanto, parece 
ser consensual que o fator-chave 
para o sucesso de qualquer líder, 
mais do que o seu QI (inteligência 
intelectual), é a inteligência emo-
cional. Como sabemos, o mer-
cado está em constante mudança 
e, por isso, as competências que 
serão necessárias para os líderes 
do próximo século poderão ser ra-
dicalmente diferentes das que são 
valorizadas nos dias de hoje. Posto 
isto, só os líderes emocionalmente 
inteligentes serão capazes de apre-
sentar bons níveis de resiliência 
quando confrontados com a mu-
dança e a adversidade. 

De acordo com Daniel Goleman, a 
inteligência emocional assenta em 
5 competências principais. Em pri-
meiro lugar, é fundamental termos 
“autoconsciência” dos nossos sen-
timentos, logo de seguida, vem o 
“autocontrolo”, que é uma compe-
tência que nos permite criar estra-
tégias para regularmos as nossas 
emoções e comportamentos. Outra 
componente-chave é a “moti-
vação”, que consiste na capacidade 
de usarmos as nossas preferências 

mais profundas e intrínsecas para 
alcançarmos os objetivos. A “em-
patia” é também fundamental e 
permite-nos criar relações de con-
fiança e ambientes de trabalho 
mais positivos. Por último, mas não 
menos importante, as “aptidões so-
ciais” – comunicação assertiva e 
transparente, capacidade de nego-
ciação e persuasão. 

Embora não haja uma fórmula 
mágica, a Inteligência Emocional 
pode ser aprendida e potenciali-
zada. Deixo aqui algumas dicas:
- Experimente praticar mindfullness.  
Deste modo, irá aprender a gerir 
os seus pensamentos e emoções. 
Esta prática irá promover a sua 
autoconsciência, autocontrolo e, 
até mesmo, a sua capacidade de 
empatizar com os outros.

- Torne-se um melhor comuni-
cador, aprenda a negociar e a per-
suadir através de role-plays e sessões 
de feedback. 

É importante termos líderes emo-
cionalmente inteligentes, mas as 
empresas também se devem preo-
cupar em potencializar esta com-
petência a nível organizacional. 
Há diversos estudos que indicam 
que todas as organizações efi-
cientes têm uma dose saudável de 
inteligência emocional e as em-
presas que não tenham esta com-
petência desenvolvida ficam numa 
posição de maior vulnerabilidade 
perante variáveis externas que não 
podem controlar.  

por Filipa Barros, 
Senior Consultant na Michael Page, 

Information Technology

https://www.linkedin.com/in/filipaclbarros/
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por Rita Trabulo, 
Coordenadora da Startinnovation 

Team da CCA

legal

TECH VISA – Próximo destino: Portugal

As crises e as condi-
ções sociais e econó-
micas enfrentadas 
pelos portugueses 
marcaram várias 

épocas de êxodo, sendo comum 
ver o talento partir só com um bi-
lhete de ida na mão. 

Até que um dia, Portugal voltou a 
estar perto do centro do Mundo. 
A mala de cartão que partia foi 
substituída pelo laptop e pelas 
novas tecnologias que entram 
pelas nossas portas adentro. Com 
a aposta no empreendedorismo e 
na inovação, estamos de braços 
abertos à entrada de empreende-
dores e profissionais altamente 
qualificados, sendo lançados pro-
gramas de atração e retenção de 
talentos, como o Tech Visa. 

Segundo o European Innovation 
Scoreboard, Portugal integra pela 
primeira vez, em 2020, o grupo 

Era uma vez… um país em que a emigração se encontrava 
cravada na sua História

dos Inovadores Fortes, entre os 
países mais inovadores da União 
Europeia (UE), destacando-se no 
setor das PME. E do que precisam 
as nossas PME para continuar a 
criar negócio e desenvolver as 
áreas de investigação, desenvol-
vimento e inovação? De recursos 
humanos. Sabemos, todavia, que 
nem sempre é fácil encontrá-los e 
contratá-los. A procura revela ní-
veis elevadíssimos e a competição 
é aguerrida. 

É aqui que entra o Tech Visa, um 
programa que teve início em 2019 
e que visa permitir às empresas 
inovadoras portuguesas a contra-
tação de talento tech qualificado e 
não residente na União Europeia 
(EU), facilitando a sua entrada no 
país e, consequentemente, o pro-
cesso de recrutamento. Estas em-
presas devem ser certificadas pelo 
IAPMEI e o sucesso da certifi-
cação depende principalmente do 

seu nível de inovação e de interna-
cionalização, atual ou projetada.

E porque os trabalhos de casa 
não nos abandonam desde a es-
cola primária, é importante per-
ceber como pode uma empresa 
obter a certificação. Para além de 
estar legalmente constituída, não 
ter dívidas à Segurança Social e 
à Autoridade Tributaria, não ter 
salários em atraso nem estar em 
reestruturação, deve ter, para as 
constituídas há mais de 3 anos, 
uma situação líquida positiva. A 
empresa deve ainda desenvolver 
uma atividade de produção de 
bens e serviços internacionalizá-
veis e demonstrar o “potencial de 
mercado” - aferido pelo potencial 
de aumento de volume de negó-
cios expectável nos próximos 2 a 
5 anos - e a “orientação para os 
mercados externos” - através da 
identificação dos mercados atuais 
e futuros e da relevância dos mer-
cados externos para onde pretende 
dirigir a sua atividade.

O Tech Visa não serve, porém, 
para todas as contratações. Ao 
abrigo deste programa, o traba-
lhador deve ser um cidadão de Es-
tado fora da UE e não residir de 
forma permanente no território, 
ter 18 anos ou mais, não ter dí-
vidas à Segurança Social nem à 
Autoridade Tributária, não ter an-
tecedentes criminais, possuir um 
nível de qualificação mínima ou 
demonstrar competências técnicas 
especializadas adquiridas por ex-
periência mínima de 5 anos, e 
dominar a língua portuguesa, in-
glesa, francesa ou espanhola. Deve 
ter ainda um contrato de trabalho 
ou promessa do mesmo com du-
ração mínima de 12 meses, com 
um vencimento mínimo equiva-

lente a 2,5 vezes o Indexante de 
Apoios Sociais, o que, em 2021, 
perfaz o total de EUR 1.097,03.

Após a certificação da empresa, 
emitem-se os termos de respon-
sabilidade para os trabalhadores 
estrangeiros contratados ou a con-
tratar, que são apresentados junto 
das autoridades competentes para 
simplificar o processo de obtenção 
de visto e entrada no país. 

O Tech Visa pretende assim 
captar e agilizar a contratação de 
talento tech, contudo, o céu nem 
sempre é o limite, e as empresas 
certificadas não podem ter mais 
do que 50% de trabalhadores con-
tratados em simultâneo ao abrigo 
do Tech Visa, sendo que, no caso 
de empresas que desenvolvam 
maioritariamente a sua atividade 
nos territórios do interior, defi-
nidos legalmente enquanto tal, o 
limite é de 80%.

Portugal continua assim a dar 
cartas no mundo do empreende-
dorismo, a apostar na inovação e 
na captação de talento para aqui 
desenvolver negócio, e essa aposta 
não passa apenas por receber 
eventos como o Web Summit, 
mas também por criar programas 
e medidas, como o Tech Visa, 
que incentivem à compra de um 
só bilhete de ida, com destino a 
Portugal. 
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Tecnológicas: Porque é que os conteúdos 
de Marketing B2B precisam de evoluir num 
contexto de transformação digital

Qual a primeira coisa que fazemos 
quando queremos comprar um pro-
duto ou serviço? Vamos à Internet 
pesquisar opções, ver características 
e fazer comparações.

E o que fazemos quando selecionamos os produtos 
ou serviços que queremos avaliar melhor? Vamos à 
Internet procurar opiniões, recomendações, experiên-
cias positivas ou negativas. 
Na verdade não fazemos as coisas de forma muito 
diferente do que há alguns anos. O “passa a palavra” 
continua a ser a referência que mais valorizamos, a 
diferença é que hoje em dia ela já não vem do vizinho, 
ou do primo do amigo, mas de uma comunidade com 
milhões de utilizadores, cenários e experiências com 
as quais facilmente nos relacionamos. 
Esta nova dinâmica cria um mandamento capital 
para qualquer mercado: Quem não está na Internet, 
não existe!
E existir na Internet não é ter um site com uma breve 
descrição e contactos. Vivemos num mercado global 
com uma dinâmica impressionante. Já não existem 
concorrentes locais ou nacionais. A competitividade é 
global, e isto significa que os desafios também o são, 
especialmente se estivermos a falar das tecnológicas.
As tecnológicas enfrentam vários problemas: a forte 
concorrência, a volatilidade do mercado, o ritmo de 
inovação da tecnologia e o facto de este ser um setor 
sem fronteiras.
Como podem chegar primeiro ao cliente? Simples: 
quando o cliente pesquisar, elas têm de estar lá. 
Com quê? Com tudo! – Informação, experiências, re-
ferências, apoio. Têm de oferecer o que o cliente pro-
cura, não procura, ou se calhar nem sabe que procura.    
É aqui que entra o poder os conteúdos.  
Hoje somos todos consumidores com mais educação 
digital, com mais expectativas em relação à expe-
riência de compra e, por consequência, mais exigentes. 
Um estudo da Gartner indica que os compradores B2B 
passam 27% do seu tempo a fazer pesquisas, e 5% 
do tempo a falar com representantes de vendas. Os 
comerciais continuam a ser importantes pontos de 
contacto, e imprescindíveis para um relacionamento 
forte e saudável com os clientes, mas há muito que dei-
xaram de ser a montra das empresas. Os conteúdos de 

Marketing são, atualmente, os vendedores que estão 
na linha da frente. 
Mas tal como a presença online, um conteúdo é algo 
mais do que um simples texto.  
Um conteúdo tem de ser informativo, formativo e 
criativo. Tem de vender e captar a atenção, mas sem 
ser comercial ou superficial. Deve criar valor, dar 
credibilidade à empresa, enriquecer a sua reputação, 
fidelizar, transmitir confiança, comprovar a quali-
dade. Mas tem de ser real, porque “o gato por lebre” 
pode ter um custo muito elevado.
Muitas regras? Ainda há mais!
Tem também de ser direcionado. Já não podemos as-
sumir que estamos a falar para alguém sentado numa 
secretária, num escritório. O mais provável é que o 
nosso cliente esteja ao telemóvel e que haja dezenas 
de notificações a competir pela sua atenção. E falamos 
para um CEO da mesma forma que para um CTO 
ou para um CFO? Todos eles procuram a mesma 
informação ou referências? Têm as mesmas dúvidas?
Muita informação pode ser contraproducente. É im-
portante que seja clara e “digerível”. O conteúdo é 
eficaz quando é relevante (para a persona), oportuno 
(para o momento da jornada de compra) e estratégico 
(de acordo com os objetivos definidos a prazo). 
Então basta um bom texto no site? Não. 
Os conteúdos devem ser diferenciadores e personali-
zados. O conteúdo é tão eficaz quanto a sua capaci-
dade de provocar uma interação num determinado 
contexto. E se são tecnológicas, porquê ficar apenas 
pelo texto? As empresas podem recorrer a ferramentas 
de automação e personalização para criar diferentes 
f luxos de conteúdo, podem fazer demonstrações de 
produto com Realidade Aumentada ou Realidade 
Virtual, vídeos de 360º, páginas web imersivas, vídeos, 
podcasts ou demonstrações de produto mais ricas que 
permitem ao cliente sentir que está a experimentar o 
software antes mesmo de chegar à fase de “trial”. Todo 
este conteúdo pode dar-lhe mais segurança e gerar 
a derradeira conversão: prosseguir para a compra. 
Se estamos na era da transformação digital, porque 
não transformamos a forma como comunicamos? Não 
basta existir online, e esta importante ferramenta de 
marketing – o “Conteúdo 4.0” – precisa  fazer parte 
do ADN das empresas Tecnológicas. 

por Ana Barros,
CEO Martech Digital  

https://www.gartner.com/en/sales/insights/b2b-buying-journey
https://www.linkedin.com/in/anarochabarros/
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Tom Gores, CEO da Platinum Equity, o fundo de investi-
mento que acaba de adquirir a Ingram Micro, classificou 
o momento presente como de “tempos f luidos”.

Na verdade, o que está a acontecer a nível global no setor 
da distribuição do IT, é mais do que f luidez. É uma total revolução.

Com abundante liquidez, o mercado de capitais e sobretudo os equity 
funds, olham para a distribuição de tecnologia com o mesmo interesse 
que no passado olharam para a banca ou para as seguradoras; são igual-
mente empresas financeiras, mas atualmente muito mais rentáveis, e ao 
contrário das primeiras não tem o modelo de negócio em risco a prazo.

A Tech Data, do fundo de investimento Apollo Global Management, 
completou este mês a fusão com a Synnex para se constituir como o maior 
distribuidor mundial em volume de vendas, a TD Synnex. Um gigante 
com um volume de neócios equivalente a um trimestre do P.I.B. nacional.

A f luidez referida por Tom Gores é o terreno propício para o investi-
mento, e a pandemia acabou por dar à tecnologia a exposição e publici-

tação, junto dos investidores, como só tinha conhecido no final dos anos 
90- a economia foi salva pelo digital.

Paradoxalmente, não é na “distribuição” que o crescimento dos mega 
distribuidores globais vai assentar, sobretudo o crescimento das suas  
margens operacionais.
É no imaterial, no valor acrescentado, nos serviços, na cloud, na IA, na 
analítica e na cibersegurança que se fazem as grandes apostas de inves-
timento.

Mas este conjunto de inovações vem com uma alteração do papel do 
próprio distribuidor. Estes no modelo tradicional sempre foram players 
invisíveis para o cliente final, uma “firewall” que separava a logística do 
Parceiro, com novos modelos de serviços especializados e plataformas, 
dos grandes distribuidores as fronteiras ficam considerávelmente mais 
f luídas, e o Parceiro poderá agora interrogar-se quantas empresas vão 
estar na “sala de reuniões” do seu cliente.

São, de facto, tempos f luídos estes que vivemos.   
por Jorge Bento

A linha de telefones Pixel da Google é um dos mais interes-
santes paradoxos da área atual da mobilidade. A Google 
tem, com o Android, a quota de mercado maioritária 
nos sistemas operativos para smartphone, mas os seus 
próprios dispositivos Pixel passam praticamente desper-

cebidos, a não ser entre os utilizadores mais dedicados. E no entanto, os 
Pixel seriam supostos ser os bastiões da inovação no mundo Android. 
Com o Pixel 6, prestes a ser lançado, a Google espera retomar algum 
deste espaço copiando uma página da estratégia da Apple e acres-
centando os seus próprios pozinhos mágicos. E que página é essa? É 
usar processadores desenvolvidos em casa, ao invés de comprados no 
mercado, como acontece com os fabricantes mais generalistas. É certo 
que a Samsung e a Huawei, por exemplo, já o fazem. Mas a Google 
desta vez decidiu usar os seus significativos recursos em Inteligência 
Artificial para criar um conjunto de circuitos integrados que promete 
um novo patamar de capacidade nas áreas do processamento de voz, 
imagem e segurança.

Introduz, paradoxalmente, um novo fator na equação sempre em plena 
mudança entre o que é feito no dispositivo local e o que é feito na cloud.  

A menos dos dados transmitidos e da latência (que não são aspetos se-
cundários a ter em conta) tudo ou quase o que os novos processadores 
permitem poderá ser feito na cloud. Mas o debate da privacidade da 
cloud é cada vez mais polarizado e ao disponibilizar estas capacidades 
no dispositivo, a Google está efetivamente a evitá-lo, a criar um caminho 
para o futuro semelhante ao que a Apple também está a fazer, ao asse-
gurar que pode detetar padrões de utilização no dispositivo, antes mesmo 
dos dados serem carregados para a cloud. 

Naturalmente que a Google pretende ter maior controlo da experiência 
que entrega ao utilizador como a Apple já o faz. Já agora, também 
a Amazon o faz, numa perspectiva diferente, uma vez que desenha 
também os seus circuitos de datacenter. Temos, portanto, a génese de 
uma situação interessante, uma mudança das regras de jogo. Empresas 
que nos habituamos a associar a software estão cada vez mais a virar-se 
para a criação dos seus próprios circuitos integrados. Imitando, dir-se-ia, 
não apenas o modelo da Apple, mas sobretudo o da IBM, antes desta. 
Nada se cria, diria Lavoisier, e pleno de razão.   

     por Henrique Carreiro

Os tempos fluídos da distribuição

Mudança de regras de jogo

https://www.linkedin.com/in/jorbento/
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TP-LINK APRESENTA SOLUÇÕES OMADA PARA UM SETOR HOTELEIRO CONECTADO

A TP-Link desenvolveu uma solução para ajudar na modernização de redes 
inteligentes, concebendo uma nova rede de conectividade unificada sob um 
gestor de rede conhecido como Omada Cloud. O Omada da TP-Link oferece a 
possibilidade de gerir através de uma aplicação, remotamente e em tempo real, 
todo o equipamento ligado entre si. Assim, foi desenvolvida uma plataforma de 
Software Defined Networking (SDN) que integra dispositivos de rede, propor-
cionando uma gestão de cloud 100% centralizada e gerando uma rede escalável, 
tudo controlado a partir de uma única interface.

01

02

03

04

05

MICROSOFT ALERTA CLIENTES PARA EXPOSIÇÃO DAS SUAS BASES DE DADOS

A Microsoft terá alertado milhares dos seus clientes de serviços cloud de que é 
possível a um intruso conseguir ler, alterar ou apagar as suas bases de dados. A 
vulnerabilidade é encontrada no Cosmos DB, na Microsoft Azure. A notícia, 
avançada pela Reuters, dá conta de que uma equipa de investigação da empresa 
de segurança Wiz descobriu que conseguia aceder a chaves que controlam o 
acesso a bases de dados de milhares de empresas. Aos clientes, a Microsoft in-
formou de que não encontrou nenhuma prova de que esta falha tinha sido explo-
rada por entidades externas para além da equipa de investigação que a descobriu.

COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS DEPENDE DO TIPO DE CLOUD ADEQUADA

Um relatório da Accenture identificou um pequeno grupo de organizações que 
estão a tratar a cloud como um novo modelo operacional para reinventar os seus 
negócios através de recursos inovadores e multicloud e obter maior valor para o 
seu negócio. O relatório explica porque é que olhar para a cloud como uma mi-
gração única para um destino estático limita a organização. Na verdade, o foco 
na economia de custos pode colocar as organizações em desvantagem competitiva 
em comparação com aquelas que usam a cloud de forma mais estratégica nas 
suas variadas formas.

LENOVO LANÇA CHROMEBOOKS NO MERCADO PORTUGUÊS

A Lenovo, em Parceria com a Google, tornou-se na primeira fabricante a  
disponibilizar equipamentos com sistema operativo Chrome OS no mercado 
português. 
Para proporcionar experiências rápidas, simples e seguras a todos os consumi-
dores portugueses, a Lenovo vai disponibilizar, até ao final deste ano, quatro 
computadores portáteis: IdeaPad Duet Chromebook de 10,1 polegadas, IdeaPad 
Chromebook 3 de 14 polegadas e 15,6 polegadas, bem como o IdeaPad Flex é a 
duração de bateria de até 12 horas com uma única carga.

ESPRINET CONTRATA MAIS COLABORADORES PARA PORTUGAL

A Esprinet contratou 22 colaboradores em Portugal no primeiro semestre de 
2021, a juntar aos 16 membros que já integravam a equipa em Portugal. Estas 
novas contratações serão integradas, especialmente, nas áreas de vendas e de 
marketing. Perspetiva-se, ainda, a inclusão de mais oito pessoas até ao final do 
ano. No seu todo, a Península Ibérica pode contar com 56 novos profissionais, 
distribuídos entre as sucursais de Madrid, Saragoça, Porto, Lisboa, Barcelona e 
Bilbau. A nível global, o grupo avançou este ano, e até à data, para a contratação 
de 110 colaboradores, entre Itália e a Península Ibérica. 
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A NOVA MOBILIDADE

Ligue o data center à cloud 
com a Microsoft e o 
“PRIMEFLEX for Microsoft 
Azure Stack HCI” da Fujitsu 
Um sistema operativo numa infra-estrutura hiperconvergente 
(HCI) à medida para modernizar as operações on-premises 
com gestão e capacidades nativas da cloud.  

As vantagens da computação cloud podem parecer difíceis de 
concretizar quando tem de manter a maior parte dos dados 
on-premises, e ligar à cloud não é assim tão fácil. Foi por isso 
que a Microsoft e a Fujitsu se uniram para lhe fornecer um data 
center on-premises com capacidades nativas da cloud e que 
lhe permite criar um verdadeiro ambiente hybrid cloud.

Ligue o data center à cloud 
com a Microsoft e o 
"PRIMEFLEX for Microsoft 
Azure Stack HCI da Fujitsu"
Um sistema operativo numa infra-estrutura hiperconvergente (HCI) à 
medida para modernizar as operações on-premises com gestão e 
capacidades nativas da cloud. 

As vantagens da computação cloud podem parecer difíceis de 
concretizar quando tem de manter a maior parte dos dados on-
premises, e ligar à cloud não é assim tão fácil. Foi por isso que a 
Microsoft e a Fujitsu se uniram para lhe fornecer um data center 
on-premises com capacidades nativas da cloud e que lhe 
permite criar um verdadeiro ambiente hybrid cloud. 

VEM COM A CLOUD 
Hybrido por design
O Azure Stack HCI é disponibilizado enquanto serviço de 
subscrição Azure, o que significa que pode ligar os seus 
volumes de trabalho virtualizados a serviços de backup, 
monitorização, gestão de identidades para acesso, 
segurança e muito mais com base na cloud. Terá 
automaticamente as versões mais recentes.

FIABILIDADE CERTIFICADA

PRIMEFLEX for Microsoft Azure  
Stack HCI é um nó de hardware validado da Fujitsu e
certificado pela Microsoft, e é a forma mais fácil e mais 
rápida de estender o seu datacenter on-premises para a 
cloud com Azure Stack HCI. A Fujitsu também fornece 
serviços de consultoria, instalação e suporte para nós 
Fujitsu HCI pré-testados e certificados.

• Concebido para gestão remota

• Construída com disaster recovery
nativa

• Fornece stretch clustering em salas,
edifícios ou cidades

• Powered by Fujitsu PRIMERGY com
servidores x86 standards

• Preço/desempenho líder e taxas de
falha extremamente baixas, abaixo
da média do mercado

• Ponto único de contacto para
suporte do conjunto tecnológico
completo

HCI é a forma moderna de 
instalar servidores em data 
centers, em escritórios remotos 
e na edge. 

80porcento 
dos clientes Microsoft 
inquiridos planeia aumentar o 
seu investimento em HCI
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PAY AS YOU GO
Escale com custos previsíveis
Com os nós validados Fujitsu Azure Stack HCI, pode 
optimizar os seus custos com base nas suas 
necessidades. O serviço é facturado mensalmente a 
uma taxa de subscrição previsível que tem por base o 
número de cores físicos de processamento.

Comece com dois nós para a edge e uso local, e escale à 
medida das necessidades da sua empresa.

• Virtualização e armazenamento 
escaláveis

• $10/core/mês de taxa de subscrição

AS FERRAMENTAS QUE CONHECE E ADORA

A forma mais fácil de ser híbrido
Não tem tempo para aprender a trabalhar com novas 
ferramentas ou para remodelar as operações? Ninguém 
tem. Com Azure Stack HCI, pode continuar a usar as 
ferramentas e processos que conhece e aproveitar as 
competências existentes.
Instale controladores de hardware e actualizações de 
software com um clique no Windows Admin Center, que 
está sempre ao seu dispor para gerir a infra-estrutura.
O Azure Portal permite escalar com base na cloud, 
obtendo uma visibilidade global sobre todos os clusters 
cloud e on-premises. Gira o seu anfitrião HCI, máquinas 
virtuais e recursos Azure lado a lado com uma 
ferramenta: PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI.

• Use scripts e automatização Windows 
PowerShell

• Controle tudo com o System Center 
Operations  Manager e Virtual Machine 
Manager

• Mantenha as suas soluções de terceiros 
favoritas para volumes de trabalho 
virtualizados

WHEN TO USE AZURE STACK HCI

Modernize o seu datacenter
e as suas filiais

Melhor desempenho do 
sector para bases de 

dados SQL

Infra-estrutura de ambiente 
de trabalho virtual com 

acesso local

Windows Server 2019: The operating system that bridges on-premises and cloud

PAY AS YOU GO
Escale com custos previsíveis
Com os nós validados Fujitsu Azure Stack HCI, pode 
optimizar os seus custos com base nas suas 
necessidades. O serviço é facturado mensalmente a 
uma taxa de subscrição previsível que tem por base o 
número de cores físicos de processamento.

Comece com dois nós para a edge e uso local, e escale à 
medida das necessidades da sua empresa.

• Virtualização e armazenamento 
escaláveis

• $10/core/mês de taxa de subscrição

AS FERRAMENTAS QUE CONHECE E ADORA

A forma mais fácil de ser híbrido
Não tem tempo para aprender a trabalhar com novas 
ferramentas ou para remodelar as operações? Ninguém 
tem. Com Azure Stack HCI, pode continuar a usar as 
ferramentas e processos que conhece e aproveitar as 
competências existentes.
Instale controladores de hardware e actualizações de 
software com um clique no Windows Admin Center, que 
está sempre ao seu dispor para gerir a infra-estrutura.
O Azure Portal permite escalar com base na cloud, 
obtendo uma visibilidade global sobre todos os clusters 
cloud e on-premises. Gira o seu anfitrião HCI, máquinas 
virtuais e recursos Azure lado a lado com uma 
ferramenta: PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI.

• Use scripts e automatização Windows 
PowerShell

• Controle tudo com o System Center 
Operations  Manager e Virtual Machine 
Manager

• Mantenha as suas soluções de terceiros 
favoritas para volumes de trabalho 
virtualizados

WHEN TO USE AZURE STACK HCI

Modernize o seu datacenter
e as suas filiais

Melhor desempenho do 
sector para bases de 

dados SQL

Infra-estrutura de ambiente 
de trabalho virtual com 

acesso local

Windows Server 2019: The operating system that bridges on-premises and cloud

VEM COM A CLOUD
Hybrido por design
O Azure Stack HCI é disponibilizado enquanto serviço de 
subscrição Azure, o que significa que pode ligar os seus 
volumes de trabalho virtualizados a serviços de  
backup, monitorização, gestão de identidades para 
acesso, segurança e muito mais com base na cloud. 

FIABILIDADE CERTIFICADA 
PRIMEFLEX for Microsoft Azure
Stack HCI é um nó de hardware validado da Fujitsu e
certificado pela Microsoft, e é a forma mais fácil e mais
rápida de estender o seu datacenter on-premises para a
cloud com Azure Stack HCI. 

AS FERRAMENTAS QUE CONHECE E ADORA  
A forma mais fácil de ser híbrido  
Não tem tempo para aprender a trabalhar com novas
ferramentas ou para remodelar as operações?  
Instale controladores de hardware e actualizações de
software com um clique no Windows Admin Center, que
está sempre ao seu dispor para gerir a infra-estrutura.
Faça a gestão HCI, máquinas virtuais e recursos Azure lado 
a lado com uma ferramenta: PRIMEFLEX for Microsoft Azure 
Stack HCI.

PAY AS YOU GO  
Escale com custos previsíveis  
Com os nós validados Fujitsu Azure Stack HCI, pode
optimizar os seus custos com base nas suas
necessidades. O serviço é facturado mensalmente a
uma taxa de subscrição previsível que tem por base o
número de cores físicos de processamento.
Comece com dois nós para a edge e uso local, e escale à
medida das necessidades da sua empresa.

Windows Server 2019: The operating system that bridges on-premises and cloud

Para saber mais acerca da integração do seu datacenter com a cloud através
da implementação do PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI, visite

https://www.fujitsu.com/emeia/pf4ashci ou contacte-nos para o 800 10 40 40  
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IBM Power Systems
• Virtualização e particionamento de HW (PowerVM)
• Configuração de sistemas operativos (AIX, IBM i e Linux)
• Implementação de soluções de HA e DR
• Segurança e controlo de ligações TCP/IP, incluindo soluções de SSO

Switching, Routing and Security
• Configuração de LAN Switches, Routers, Firewalls e Wifi Controllers
• Configuração de soluções de acesso remoto (utilizador ou site)
• Implementação de soluções de HA e DR
• Vulnerability Assessments

Monitoring, Performance, 
Auditing and Consulting
• Configuração de sistema de monitorização integrado e abrangente 
(Crtl-R)
• Auditorias de não conformidades
• Auditorias de performance
• Consultadoria a nível das TI

x86 Servers
• Implementação de soluções de virtualização Vmware (tradicionais,
HCI ou SDDC)
• Configuração de sistemas operativos (Microsoft e Linux)
• Implementação de soluções de HA e DR
• Configuração, otimização e proteção de Microsoft Active Directory,
Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server e Office 365
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