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Programa Club #1*
A Dell Technologies e a Databox disponibilizam um
programa comercial de venda de servidores para parceiros
que seja simples, previsível e lucrativo, capaz de agregar o
valor e suporte de que necessita para vender com sucesso
as soluções de centro de dados líderes de mercado.

*
*Part of the RISE Program

Saiba mais em www.databox.pt

O nosso compromisso
consiste em agregar valor
à sua empresa através de:

Programa de incentivos
RISE para parceiros
autorizados

Innovation Built-in

Servidores PowerEdge
com todas as
características que se
pode esperar

Beneecie de uma vasta
gama de promoções e
incentivos

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

Processo simpliicado
com o PowerBid

Maximize as suas
oportunidades de vendas
com o PowerQuote

Order Code

Protocol

Chassis

Capacity

Service

PS_500T

iSCSI / FC / NVMeFC

2U 25 x 2.5” NVMe
Chassis

10 x 1.92TB NVMe
SSD

3Yr ProSupport NBD
Onsite Service
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IBM PORTUGAL NOMEIA
NOVO PRESIDENTE

Protagonistas A IBM Portugal
nomeou Ricardo Martinho como
o novo presidente da empresa.
Ricardo Martinho substitui José
Manuel Paraíso, que foi anunciado
como presidente da empresa em janeiro de 2020, e que agora vai liderar
a Kyndryl, a empresa que resulta do
spin-off da unidade de gestão de serviços de infraestrutura tecnológica.
Ricardo Martinho começou a sua
carreira como consultor na IBM em
1998 e, ao longo do seu percurso
profissional, desempenhou vários
cargos de liderança em Portugal,
tendo sido responsável de Software
e de Global Markets.

SCHNEIDER ELECTRIC ELEGE
NOVO COUNTRY MANAGER
PARA PORTUGAL

como novo responsável de data
center para a Península Ibérica.
Esta nomeação, diz a empresa
em comunicado, tem como objetivo “impulsionar o negócio da
Eaton Electrical, reforçando um
dos seus principais segmentos, os
centros de dados, numa altura de
pleno crescimento e expansão da
indústria”. O executivo conta com
formação em engenharia e business intelligence, mais de 19 de anos
de experiência internacional em
marketing e vendas e liderou
equipas multidisciplinares, assegurando que as necessidades dos
clientes são satisfeitas e fazendo
crescer o negócio.

DECUNIFY ANUNCIA NOVO
DIRETOR DE VENDAS

novo responsável para a área de
Data & Analytics. Pedro Martins
irá liderar uma área estratégica
no seio da companhia, composta
por uma equipa de profissionais
especializados em dados e analítica avançada, que assumem cada
vez mais importância dentro das
organizações e nos processos de
tomadas de decisão.

DATABOX ASSINA ACORDO
DE DISTRIBUIÇÃO COM A
DELTA

Parcerias A Databox celebrou
um acordo de distribuição com a
Delta passando a disponibilizar os
produtos da marca na sua rede de
Parceiros e revendedores. O negócio da Delta UPS está centrado
na conceção, fabrico e comercialização de UPS a nível global.

EXCLUSIVE NETWORKS
EXPANDE PORTFÓLIO COM
ARMAZENAMENTO CLOUD

Protagonistas A Schneider Electric anunciou a nomeação de
Victor Moure como novo Country
Manager para Portugal. O executivo está há mais de onze anos na
empresa e assume esta nova etapa
“com o objetivo de promover a inovação e competitividade no país”,
diz a empresa em comunicado.

Protagonistas A Decunify anunciou Miguel Figueiredo como
o novo Diretor de Vendas.
Figueiredo sucede a Bruno Santos,
que passa agora para o cargo de
Chief Process Executive e integra
a Direção Executiva da empresa
do Grupo Decsis, informou a própria empresa em nota enviada ao
IT Channel.

EATON IBÉRIA NOMEIA NOVO
RESPONSÁVEL DE DATA
CENTER

EVERIS NTT DATA TEM NOVO
HEAD OF DATA & ANALYTICS
EM PORTUGAL

Protagonistas A Eaton nomeou
Ricardo Ambrona González
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Protagonistas A Everis NTT Data
apresentou Pedro Martins como

Parcerias A Exclusive Networks
anunciou um acordo de distribuição para a região EMEA com
a Wasabi Technologies. Em comunicado enviado às redações, a
Exclusive Networks explica que a
Wasabi “oferece uma solução de
armazenamento em nuvem a um
custo mais económico”, uma vez
que tem “um modelo de preços
simplificado e acessível, sem níveis
adicionais ou taxas para pedidos
de saída ou API”.

CLARANET PORTUGAL
ADQUIRE NOVA EMPRESA
NACIONAL

Aquisições A Claranet Portugal
concluiu a aquisição da consultora e fornecedora de serviços

de TI OutScope Solutions, consolidando a posição no mercado
de TI em Portugal, alargando o
seu portfólio de soluções no mercado nacional e aumentando a
exposição a mercados internacionais. Em comunicado, a empresa
explica que a operação prevê a
aquisição de 100% da OutScope
Solutions e das suas subsidiárias OutScope Madeira e Hashtag
People - e prevê a manutenção da
marca OutScope.

SAP ADQUIRE PROPRIEDADE
INTELECTUAL DA
SWOOPTALENT

Aquisições A SAP anuncia que
adquiriu a propriedade intelectual da SwoopTalent através de
uma aquisição de ativos. Em comunicado, a empresa explicou
que a incorporação da tecnologia
de dados e de machine learning
da SwoopTalent nas soluções de
SAP SuccessFactors dará impulso à visão da SAP na Gestão
da Experiência Humana (HXM),
que prioriza as experiências individualizadas dos colaboradores
e as oportunidades dinâmicas,
que aumentam o compromisso,
melhoram a agilidade organizacional e, em última instância, impulsionam a transformação dos
negócios.

RECEITAS DA ESPRINET
CRESCEM 22% NO PRIMEIRO
SEMESTRE

Resultados A Esprinet anunciou
os seus resultados financeiros
para o conjunto dos territórios
onde está presente, incluindo em
Portugal, e o destaque vai para o
crescimento de 22% nas receitas
para os primeiros seis meses do
ano. Em Portugal, o mercado movimentou 736 milhões de euros no
primeiro semestre, registando um
crescimento de 13% face ao período homólogo de 2020, estando
o segundo trimestre de 2021 quase
em linha com a tendência dos primeiros três meses.

notícias

TECH DATA ASSINA ACORDO PARA SOLUÇÕES
DE CIBERSEGURANÇA NA ÁREA DA SAÚDE
O acordo com a Cynerio vai permitir
à Tech Data comercializar soluções
que protegem dispositivos médicos
e IoT em instalações de saúde para
garantir a segurança do paciente,
a confidencialidade dos dados e a
continuidade operacional

A

Tech Data anunciou um acordo
europeu com a Cynerio, fornecedora de soluções de cibersegurança de IoT para o setor
da saúde. A IoT Cybersecurity
Platform da Cynerio permite que as organizações de saúde aproveitem insights clinicamente

contextualizados e em tempo real para identificar e gerir riscos, otimizar a funcionalidade
do dispositivo e garantir a segurança do paciente e de operações simples.
Em comunicado, a Tech Data indica que vários
estudos mostram que houve um aumento significativo nos ataques de ransomware a entidades
de saúde nos últimos 12 meses. Dispositivos
médicos e de IoT conectados não protegidos
aumentam as oportunidades de ciberataques e,
no setor de saúde, representam um grande risco
para a segurança do paciente e da continuidade operacional dos hospitais. A plataforma
Cynerio oferece aos clientes uma visão abrangente da atividade do dispositivo e correlações
entre a telemetria do dispositivo, fluxo de trabalho clínico e feeds de ameaças externas.

“A rápida aceleração da digitalização e a
conectividade nos serviços públicos trazem
enormes benefícios, mas também traz riscos
com maiores oportunidades para ciberataques
e violações de dados”, refere, em comunicado,
Craig Smith, vice-presidente, Analytics & IoT,
Europa, Tech Data. “As soluções da Cynerio
ajudam os hospitais a manter os seus dispositivos médicos e IoT conectados seguros, permitindo que estes se foquem no cuidado e no bem-estar do paciente. É uma missão importante e
estamos ansiosos para estender o seu alcance
pelos nossos Parceiros”.

REVIL DIVULGA ACIDENTALMENTE CHAVE UNIVERSAL DE
DESENCRIPTAÇÃO DO ATAQUE À KASEYA
Depois de um hiato de atividade, o
REvil voltou a publicar no fórum
Exploit e explicou que o grande
volume das chaves geradas criou um
erro que enviou a chave universal
aos clientes comprometidos no
ataque

N

uma publicação no fórum ilícito de língua russa Exploit, o
conhecido grupo cibercriminoso REvil revelou que a chave
universal de desencriptação
para todas as vítimas do ataque ransomware à
Kaseya foi acidentalmente divulgada às vítimas
por um codificador.
O REvil explicou que tinha de gerar entre 20
e 500 chaves de desencriptação para cada um
dos cerca de 1.500 clientes comprometidos no
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ataque à Kaseya, uma vez que todas as vítimas
tinham redes de diferentes tamanhos. Contudo,
o grande volume de chaves levou a um erro em
que as vítimas que pagaram o resgate descobriram que a chave tinha sido divulgada entre
as chaves individuais do desencriptador relevante para a sua organização.
“O nosso processo de encriptação permite-nos
gerar uma chave universal de desencriptação
ou chaves individuais para cada máquina”, escreveu o REvil, explicando que “um dos nossos
codificadores clicou erradamente e gerou uma

chave universal de desencriptação juntamente
com uma série de chaves para uma máquina”.
Segundo a Flashpoint – que traduziu a publicação do REvil – citada pela CRN, “quando
as vítimas descobriram que tinham a chave
universal do desencriptador, enviaram-na à
Kaseya e às autoridades. Segundo o REVil, os
pagamentos totalizaram mais de “10kk” – dez
milhões de dólares – mas não é claro se o post
se refere aos pagamentos feitos pelas vítimas.
“Ninguém foi enganado” e “não estamos a esconder nada”, afirmam.
Um ator ameaçou abriu um processo contra
um porta-voz do REvil, alegando que lhe devia
dinheiro e que quer ser compensado agora que
o grupo está novamente operacional, depois
de desaparecer em julho. Segundo o post feito
mais tarde no fórum, o assunto terá sido resolvido, explica a Flashpoint. Um alegado representante do grupo disse que o REvil conseguiu
voltar a estar online utilizando as suas cópias
de segurança.

HUAWEI IdeaHub — uma ferramenta de produtividade em
smart office - bundle de gravação inteligente, vídeo de alta
definição (HD) conferência e partilha sem fios. Vencedor de
um prémio Red Dot em 2020, o IdeaHub foi projetado para se
adequar a qualquer ambiente.
Transforme facilmente salas de conferência, escritórios
executivo e open spaces em espaços inteligentes.

HUAWEI IdeaHub Board — uma tela de luz suave 4K e placa
inteligente projetada para colaboração e criação: um espaço
onde pensamentos renovados e novas ideias podem ser
trazidos à vida.

Promoção Fast Track
Entrega rápida de Switches e WiFi6 da Huawei!
A Arrow e a Huawei Enterprise garantem a entrega de Switches
Cloud Engine e Air Engine WiFi 6 em apenas 2 semanas!
A Arrow e a Huawei Enterprise, 2º fabricante a nível mundial de switches,
apresentam-lhe a nova promoção Fast Track de Switches e Wi-Fi 6, com
processadores de Inteligência Artificial incorporados, para construir
redes centradas nos serviços que aceleram a transformação digital e o
preparam para a chegada do 5G… com apenas 2 semanas de tempo de
entrega!

CONDIÇÕES:
• Promoção válida até 31 de outubro de 2021;
• Promoção limitada ao stock existente;
• Entrega em 2 semanas a partir da data de realização do seu pedido.

Arrow Portugal
Tel. +351 21 893 31 00
www.arrow.com/ecs/pt/
Mais informações:
huawei.ecs.pt@arrow.com

notícias

UM TERÇO DOS RETALHISTAS ACREDITAM QUE
‘NOVO NORMAL’ DO COMÉRCIO É PERMANENTE
Entre 50 empresas inquiridas, 90%
julga que o e-commerce vai manter
o atual nível de crescimento ou
aumentar exponencialmente nos
próximos anos

N

a sequência das mudanças acentuadas que a pandemia provocou, as empresas de retalho
estão focadas na mudança permanente dos hábitos dos consumidores, que passaram para canais de retalho
digitais e online, conta novo estudo da Taulia,
fornecedora fintech de soluções de capital de
trabalho. Em comunicado, Alexander Mutter,
Head of EMEA Sales da Taulia, comentou que
os últimos dois anos “colocaram uma enorme
pressão em muitos retalhistas, quer a tensão

tenha sido causada por uma necessidade súbita
de se concentrar no retalho digital ou pressões
que impactam a sua cadeia de fornecimento”.
A Taulia inquiriu mais de 50 das maiores empresas de retalho a nível mundial para compreender as tendências, sentimentos e pontos

de vista atuais do ecossistema de retalho após
a pandemia num novo trabalho de investigação. Os resultados indicam que um terço
dos grandes retalhistas globais acreditam que
o impacto da pandemia na sua indústria é permanente. Além disso, sugere que as empresas
devem priorizar a construção dos seus canais
de retalho online e investir nas tecnologias digitais necessárias para facilitar estes canais.
Por outro lado, os investigadores concluíram
que os vários retalhistas ou têm conseguido ou
planeiam adaptar-se ao novo mundo do comércio. “O nosso inquérito salientou que não
só a indústria retalhista está a aceitar a necessidade de se adaptar e de ser flexível, como
também encontra o apoio necessário para o
fazer. As ações da indústria retalhista estão a
garantir que a cadeia global de fornecimento
responda às dificuldades em vez de se partir
sob a pressão”, explica Mutter.
Adicionalmente, 90 % acredita que as transações online vão manter o atual nível de crescimento ou aumentar exponencialmente nos próximos anos. Outros 90% disse que a retenção
dos fornecedores era de importância crucial
para a sua estratégia de negócio.

NAUTA COMERCIALIZA AX PRO DA HIKVISION
EM PORTUGAL
A Nauta iniciou a comercialização do AX Pro, um sistema de alarme de
última geração para PME e uso residencial, da Hikvision em Portugal

A

Hikvision e a Nauta anunciaram
um acordo que leva o Parceiro
português a comercializar a
solução inteligente AX Pro de
Hikvision, o sistema de alarme
de última geração para uso residencial e em
pequenas e médias empresas, no território nacional.
Em comunicado, a Hikvision explica que o AX
Pro é um sistema de alarme sem fio de última
geração, que oferece segurança, proteção e automação. Esta solução inteligente reinventou os
sistemas tradicionais de verificação de alarme,
incorporando a tecnologia de vídeo no ADN
do próprio sistema, tornando-se uma solução
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completa que oferece o máximo de tranquilidade e sem interrupções. Com múltiplas vias de
comunicação e protocolos de integração com
terceiros, oferece a f lexibilidade necessária,
principalmente exigida em ambientes residenciais, lojas e escritórios, entre outros.
Bruno Bento, Key Account & Business
Development Manager de Hikvision em
Portugal, refere, em comunicado, que “esta
Parceria vai ao encontro da estratégia de crescimento da Hikvision, como Total Solution
Provider. Ao adicionar a AX Pro ao seu portfólio de produtos, acreditamos que a experiência da Nauta, como um distribuidor de referência do mercado de segurança português, irá

potenciar o crescimento de ambas as empresas
como líderes de mercado e ainda proporcionar
uma experiência única ao utilizador final”.
Carlos Dias, Diretor Geral da Nauta, destaca a importância do acordo que permite a
comercialização desta solução inteligente em
Portugal, destacando que o “AX Pro oferece
uma vantagem única de que, uma única app, o
utilizador ou o instalador podem ter uma gestão
total de dois sistemas de intrusão profissionais,
intercomunicadores e CCTV. A programação
rápida e fácil via código QR e conexões IP, 4G
e Wi-Fi permitem total liberdade e flexibilidade. Por fim, a verdadeira convergência”.

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.

brother.pt

Para mais informações contacte-nos através do 808 223 000 ou do email assistencia.comercial@brother.pt
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PHC

PHC GO lançado oficialmente no mercado
O software de gestão para pequenas empresas PHC GO, anunciado em 2020,
passa agora a ser comercializado no mercado português, contando com um
conjunto de recursos para ajudar os Parceiros a trazer valor a esta nova base de
clientes
por Margarida Bento

A

PHC lançou oficialmente o seu
software de gestão completo na
cloud, PHC GO, com vista a dar
resposta à crescente necessidade
de rapidez e produtividade das
pequenas empresas.
Anunciado no PHC Open Minds 2020, e disponibilizado para novas instalações e migrações a partir de setembro desse ano, o software
de gestão PHC Go é agora lançado oficialmente para o mercado.

DEMOCRATIZAR AS FERRAMENTAS DE
GESTÃO

Hoje, as pequenas empresas deparam-se cada
vez mais com as mesmas necessidades de agilidade e produtividade das grandes organizações,
sem disporem, contudo, dos mesmos recursos.
O PHC Go vem democratizar o acesso das
pequenas empresas às ferramentas de gestão
com uma solução preparada para se adaptar
às necessidades de cada negócio. Operando
exclusivamente na cloud, o PHC GO permite
uma gestão completa da empresa a partir de
qualquer dispositivo, com todos os benefícios
da cloud e de um modelo aaS:
• Alta disponibilidade – Por ser uma ferramenta cloud, está disponível 24/7 a partir de
qualquer dispositivo;
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• Segurança - firewall avançada, monitorização e backups distribuídos;
• Custos reduzidos - com infraestrutura
partilhada, dispensa investimento inicial, com
pagamento mensal ou anual;

• Sempre atualizado - Updates regulares com
novidades constantes e sempre a par das novas
regras fiscais;
• Um ecossistema de Parceiros e recursos que
garantem o apoio e o aconselhamento que cada
empresa necessita.
As principais vantagens deste software centram-se na eficiência e na poupança de tempo,
já que gere todas as áreas da empresa, integrando todas as áreas de negócio e workflows
no mesmo software para agilizar ao máximo
os processos. Exemplo são os novos templates de

HOUSE OF DIGITAL BUSINESS
A PHC inaugurou, em abril deste ano, a sua
nova sede, intitulada de House of Digital Business, um projeto de três anos pensado de raiz
para impulsionar o bem-estar e a produtividade dos colaboradores.
Localiza-se no Tagus Park, em Oeiras, este
novo espaço conta com mais de oito mil metros quadrados, divididos por cinco pisos. Para
além das áreas de trabalho dedicadas aos diferentes departamentos, a nova sede conta com
diversos espaços concebidos para responder
a diversas necessidades de produção, de salas
de demonstração de software até instalações
de multimédia para a produção in-house dos
diversos conteúdos e eventos da empresa, passando por espaços de reunião, salas à prova
de som e um novo espaço de incubação de
startups.
Para lá do aspeto operacional, estas novas
instalações destacam-se pelo ênfase posto na
experiência dos colaboradores. Para além dos
vários espaços de recreação e bem-estar, os
espaços de trabalho foram desenvolvidos com
base na experiência dos próprios colaboradores, que sabem, melhor que ninguém, como
construir o ambiente mais propício à sua produtividade. Assim, não só existem diferentes
salas de trabalho por onde os colaboradores

podem escolher com base no ambiente que
favorecem, como também os espaços colaborativos foram concebidos com base no tipo de
atividade a desempenhar. Por exemplo, uma
sala dedicada a reuniões de brainstorming
será propositadamente desenhada para desfavorecer o conforto e complacência, de forma a
fomentar a criatividade. Este desenvolvimento
colaborativo não só beneficia a produtividade
como também contribui para a cultura empresarial que a PHC procura fomentar. E
porque o trabalho flexível é a ordem do dia,
todos estes espaços são reservados numa plataforma dedicada – no local ou através de uma
aplicação.
Apesar de anteceder a pandemia e subsequente revolução dos novos modelos de trabalho, o projeto já havia sido concebido com
o trabalho híbrido e flexível em mente, por
exemplo com o desenho de salas de reunião
preparadas para a participação física e virtual
em simultâneo. Foi apenas no mês passado que
a PHC regressou ao trabalho presencial – ou
seja, passou do remoto forçado pela pandemia
ao modelo híbrido que já havia sido concebido
na génese deste projeto, com vista a favorecer
a flexibilidade e produtividade ao conjugar o
ritmo do negócio com o dos colaboradores.

email, que permite automatizar a criação de
emails e identificação dos clientes na base de
dados a contactar.
Porque a eficiência depende sempre da facilidade de uso, o PHC GO beneficia também
de uma interface inteligente e intuitiva para
evitar que o utilizador perca tempo em tarefas
rotineiras, libertando tempo para funções mais
críticas.
Adicionalmente, a PHC Go é certificada pela
Autoridade Tributária para ajudar os clientes a
garantir que estão em cumprimento com a lei,
permitindo-lhes maior liberdade e autonomia
na criação de relatórios, e garantindo que estão
sempre a par da legislação atual com updates
automáticos.
O PHC Go oferece também escalabilidade em
quatro modalidades, consoante as necessidades

da empresa: Grow, focada apenas na faturação,
Star, com gestão simplificada, Pro, com gestão
completa e sofisticada e Expert, para gestão
complexa com grande volume de dados.

CAPACITAÇÃO DOS PARCEIROS

Para ajudar os Parceiros a levar estas mais-valias aos clientes, a PHC anunciou durante
a edição deste ano da PHC Open Minds, que
decorreu no passado mês de março, uma segunda categoria de Parceiros, os Developer
Partners, com vista a criar uma rede de Parceiros especializados em adaptar as funcionalidades deste sistema às necessidades dos
seus clientes, de forma tirar o máximo partido
do mercado e, ao mesmo tempo, oferecer aos
clientes exatamente a solução de que o seu
negócio necessita.

Tinha também já sido anunciado o lançamento
do site Dev Go, no qual a PHC disponibiliza
um conjunto de recursos para democratizar
o desenvolvimento de aplicações, independentemente das habilitações de programação do
Parceiro.

RESUMO
• O novo PHC GO foi pensado para democratizar o acesso às
ferramentas de gestão sem necessidade de investir em infraestrutura
e recursos humanos internos
• Sendo uma ferramenta cloud e aaS, oferece alta disponibilidade,
segurança e compliance ao mesmo tempo que reduz custos e maximiza a eficiência
• Este lançamento foi acompanhado por recursos de capacitação
dos Parceiros

Saiba mais em www.databox.pt

O Windows 11 aproxima-o
do que mais gosta
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HP

“A impressão de jato de
tinta faz parte do nosso
ADN”
Paulo Matos, Category Manager Inkjet Solutions na HP Portugal, revela que a HP
está a apostar cada vez mais no mercado de jato de tinta, tendo equipamentos
que vão de encontro às necessidades de cada mercado
por Diana Ribeiro Santos

O

mercado empresarial passou
por momentos complicados
com o confinamento e o teletrabalho. Na perspetiva
de Paulo Matos, Category
Manager Inkjet Solutions na HP Portugal,
houve um momento de retração por parte das
empresas, mas não há dúvidas de que, “a partir
de agora, estão criadas todas as condições para
que o negócio de impressão empresarial volte
aos níveis pré-pandemia ou que os supere”.
Ainda que tenha existido um ligeiro abrandamento durante a pandemia na impressão
empresarial, a impressão doméstica atingiu
números nunca antes vistos e que, de alguma
forma, compensaram o negócio empresarial.

“A injeção de tinta é o único segmento de impressão empresarial que tem experienciado um
crescimento nos últimos anos, e consideramos
que a decisão da HP é muito vantajosa para
o nosso potencial de crescimento e para o dos
nossos Parceiros de Canal”, explica.
“Somos líderes no mercado de consumo com
65% de impressoras de jato de tinta. A HP não
se retirou do mercado de jato de tinta. Queremos, cada vez mais, consolidar a nossa posição”, acrescentou Paulo Matos.

OFERTA NO SEGMENTO DE JATO DE
TINTA

A HP tem equipamentos que vão de encontro
às necessidades de cada mercado, mas existe
um conjunto de produtos que estão direcionados cada vez mais para múltiplos mercados.
Para o mercado empresarial de grandes dimensões, a oferta da HP é variada e baseia-se na
tecnologia laser. Já no segmento doméstico e
das PME, a HP tem uma oferta muito abrangente não só de laser, mas também de jato de
tinta.
Recentemente, a HP comunicou ao mercado
que iria retirar um pequeno segmento com que
trabalham, os HP PageWide, apenas do mercado empresarial, uma vez que achavam não
ser, neste momento, suficientemente diferenciador e por existirem outras opções que fazem
mais sentido.
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com planos com cada vez mais páginas, o que
revela o interesse da HP em ir ao encontro das
necessidades das PME e de profissionais que
têm necessidades de impressão superiores aos
clientes domésticos.
Há cerca de meio ano, a HP começou a renovar
toda a sua gama com equipamentos que permitem ter a solução de impressão HP+, que oferece benefícios adicionais ao cliente, um ano de
garantia adicional face ao que é obrigatório por
lei, segurança adicional e, simultaneamente,
seis meses de Instant Ink gratuito, caso o cliente
pretenda.
“Lançámos a solução de impressão HP+ que
vai complementar o serviço que temos de
Instant Ink, um serviço de páginas. São duas
coisas independentes, mas que de alguma
forma se completam tornando a impressão de
jato de tinta numa tecnologia cada vez mais
importante e mais forte para a empresa. A
impressão de jato de tinta faz parte do nosso
ADN”, reforça Paulo Matos.
“Não podemos dissociar o negócio de jato de
tinta daquilo que é o after market do mercado
de jato de tinta. O negócio que fazemos de
consumíveis nunca será descurado, tendo em
conta a importância que ele tem no negócio de
impressão da HP”, explica.
Foi anunciado que a impressão estava a morrer
e que cada vez se iria imprimir menos, mas
Paulo Matos não concorda com esta ideia e
acrescenta que “cada vez são necessárias menos
impressoras, sim. No passado, cada secretária
tinha uma impressora e, hoje, as empresas
precisam de menos de impressoras, mas isso
não significa que se imprima menos, até pelo
contrário. Percentualmente, face ao conteúdo
existente, imprime-se menos, mas em números
absolutos imprime-se mais porque cada vez há
mais de informação”.

Paulo Matos, Category Manager Inkjet Solutions na HP
Portugal

A ATUAL ESTRATÉGIA

A HP está a apostar cada vez maior no mercado
de jato de tinta. “Reflexo disso é que lançámos,
há cerca de quatro anos, pelo menos aqui em
Portugal, o serviço Instant Ink, um serviço de
páginas para o segmento doméstico”, reforça.
Recentemente, a HP começou a alargar a
oferta desse serviço a clientes empresariais,
sendo que as ofertas que disponibilizam contam

RESUMO
• O mercado empresarial passou por momentos complicados devido
à pandemia;
• A impressão doméstica atingiu números nunca vistos e compensou
o negócio empresarial.;
• A HP está a apostar cada vez maior no mercado de jato de tinta;

Somos o
Parceiro Chave
O Parceiro certo para
para fazer
fazer crescer o seu negócio
crescer o
seu Negócio

análise

surface

O início da era do Windows 11
A Microsoft apresentou os novos produtos para a sua linha Surface, focada na
mobilidade, e que já conta com o seu novo sistema operativo, o Windows 11,
lançado oficialmente a 5 de outubro
por Rui Damião

dade e permite adaptar-se ao modelo de trabalho de cada utilizador. Além disso, o Laptop
Studio dispõe de espaço de armazenamento
e carregamento sob o teclado para a caneta
digital, a Surface Slim Pen 2. Ao contrário do
Surface Go 3, o Laptop Studio só estará disponível no início de 2022 no mercado nacional.

SURFACE PRO 8

D

esde há uns anos que a linha
Surface, da Microsoft, é sinónimo de mobilidade. Foi esta
linha que ajudou a democratizar os dois-em-um e que
agora são tão populares no mercado.
A mais recente atualização desta linha levou
a Microsoft a introduzir um total de quatro
produtos e mais alguns periféricos, como o
Ocean Plastic Mouse – um rato feito a partir
de 20% de plástico reciclado dos oceanos –, a
Slim Pen 2 – uma ‘caneta’ para ser utilizada
nos dispositivos Surface que dão mais controlo
e precisão ao utilizador –, o Adaptive Kit –
um pack para maximizar a acessibilidade dos
dispositivos Surface, permitindo adaptar às
necessidades específicas de cada utilizador – e
o Modern USB-C Headset – um auricular desenvolvido para obter a “melhor experiência de
áudio no Microsoft Teams”, como diz a própria
Microsoft.

SURFACE GO 3

De acordo com a própria Microsoft, o
Surface Go 3 conta com “o ecrã tátil mais portátil da família” Surface até à data e foi reno-
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vado no seu interior para ser até 60% mais
rápido, mantendo o seu design. Esta nova geração, que permite escolher entre processadores
Intel Core i3-10100Y ou Pentium Gold 6500Y
e até 8 GB de RAM, tem uma bateria que
fornece até 11 horas de autonomia e diferentes
funcionalidades focadas em maximizar a segurança do dispositivo e dos seus dados.
O ecrã PixelSense de 10,5 polegadas está otimizado para uso tátil e através de caneta digital,
oferecendo versatilidade e portabilidade que o
tornam ideal para as tarefas do dia-a-dia, tanto
para lazer, como para maximizar a produtividade no setor da educação ou empresarial.
O Surface Go 3 já está disponível em Portugal
com um preço de venda ao público recomendado a partir dos 449 euros.

SURFACE LAPTOP STUDIO

O Surface Laptop Studio é uma evolução do
Surface Book. Desenvolvido em conjunto com
o Windows 11, a Microsoft refere que o Surface
Laptop Studio é “o Surface mais potente até à
data”.
Com três modos de trabalho diferentes – laptop,
stage e studio –, o dispositivo recria a versatili-

O Surface Pro 8 constitui um salto significativo face às versões anteriores do icónico dois-em-um da Microsoft. Este dispositivo estreia
um ecrã de 13 polegadas de alta resolução, bem
como um chassis com contornos mais curvos
que mantém o seu formato ultraportátil.
O dois-em-um da Microsoft conta com processadores Intel Core de 11.ª geração, uma nova
seleção de portas – entre as quais se destacam
duas ligações Thunderbolt – e uma melhoria
nas suas câmaras e colunas.
O Surface Pro 8 vem com uma nova capa de
teclado Type Cover que inclui espaço de armazenamento e carregamento sem fios para a
Surface Slim Pen 2. Este dispositivo vai chegar
ao mercado nacional apenas no início de 2022.

SURFACE PRO X

O Surface Pro X também foi renovado com
um novo modelo, focado em diferentes tipos de
público. Este dispositivo conta com uma opção
exclusivamente de Wi-Fi e que tem um preço
de entrada mais acessível, ainda não revelado
pela Microsoft.
Este dispositivo é, segundo a própria empresa,
indicado para utilizadores que procuram flexibilidade e mobilidade num dispositivo leve
e fino, com suporte a aplicações nativas e
emulação X64 que dá vida ao ecossistema do
Windows. O Surface Pro X estará disponível
em Portugal no início de 2022.

RESUMO
• A linha Microsoft Surface foi atualizada com novos produtos
focados na mobilidade e que já incluem o novo Windows 11;
• A Microsoft anunciou um total de oito novos produtos que aumentam a linha Surface;
• A maioria dos dispositivos só estará disponível em Portugal a
partir do início de 2022, mas o Surface Go 3 e Ocean Plastic
Mouse já estão disponível no mercado nacional.

ADVERtORIAL

Netapp: A importância do cloud computing para a
transformação digital

J

ordi Botifoll supervisiona a LATAM
e a Região Ibérica na NetApp e é um
dos executivos espanhóis de maior sucesso internacional. Durante os seus
mais de 20 anos na Cisco, tem desenvolvido e implementado a estratégia da gigante da tecnologia a partir de vários cargos de
responsabilidade, como Vice-Presidente Sénior
das Américas, gerindo 45 países e territórios
diferentes e, antes disso, como Vice-Presidente
Sénior para a EMEA Sul e Diretor Executivo
da CISCO para Espanha e Portugal. No início
da carreira, ocupou também cargos de responsabilidade para o mercado ibérico em organizações líderes em TIC como a Lotus, a IBM
e Grupo Auna, parte da France Telecom. A
sua experiência no setor IT, combinada com
o seu estilo único de liderança, também lhe
rendeu prestigiados prémios do setor, como
The Hispanic IT Executive Council’s “HITEC
50”, que reúne os 50 líderes de vendas mais
influentes da indústria IT.
Com a pandemia a acelerar a transformação digital nas empresas em
Portugal, como é que isso impactou
a procura por soluções centradas em
dados da NetApp?
A pandemia deu um impulso à digitalização.
Para as empresas que veem a transformação
digital como uma oportunidade e não como
um desafio, a situação criou muitas oportuni-

cloud como o centro da iniciativa da transformação digital de uma organização. A cloud vai
continuar a ser a plataforma que a maioria das
organizações vão escolher para administrar os
seus negócios digitais e para se envolver com
clientes e colaboradores, sem interrupções. O
nosso foco é viabilizar as empresas com a sua
jornada na cloud - seja ela pública, privada,
híbrida ou multicloud.

Jordi Botifoll, Vice-Presidente LATAM e IBERIA na NetApp

dades para serem inovadoras e criativas e para
alcançarem ou mesmo melhorarem as metas
comerciais. As empresas estão mais dispostas
a investir em inovação técnica. Ser capaz de
manter a continuidade dos negócios - que hoje
está no topo das prioridades das empresas numa época de disrupção sem precedentes, está
a ser em grande parte atribuída à adoção da

A NetApp é o único fornecedor
de armazenamento em cloud
híbrida nativa nas maiores
clouds do mundo
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Está a liderar a região Iberoamerica
dentro da NetApp que foi criada no
início deste ano. Qual é a sua estratégia?
A criação da nova região da Iberoamérica
dentro da NetApp visa aproveitar as sinergias entre mercados tão bem alinhados como
Espanha, Portugal e América Latina. E destaca o claro compromisso da NetApp com a
região e o seu potencial de crescimento nos próximos anos. A estratégia de cloud computing da
NetApp é fundamental para a transformação digital de empresas e organizações em
todo o mundo - e assim será também para a
Iberoamerica e Portugal. As tecnologias de
cloud vão mudar o futuro dos negócios. Apoiaremos todos os nossos Clientes e Parceiros
para desfrutarem do melhor da cloud. E como
vamos fazer isso? Com as nossas ofertas e soluções exclusivas, como o ONTAP, ajudamos
os clientes a construir um data fabric com serviços de dados consistentes integrados em toda
a sua escolha de on-prem, híbridos e cloud pública. Isto permite que os negócios forneçam os
dados e aplicações adequadas no lugar e horas
certos, com os recursos ideais para alimentar
a inovação. Além disso, temos uma posição
única no mercado, já que temos Parcerias e relacionamentos com os maiores fornecedores de
cloud computing como Amazon Web Services,
Google Cloud e Microsoft Azure. Os nossos
clientes podem escolher o que melhor se adequa
às suas necessidades.
Pode partilhar alguns exemplos de clientes que já
estão a utilizar as soluções em cloud da NetApp?
DreamWorks, Ducati, Aston Martin,

Astra-Zeneca... para citar alguns dos nossos
clientes satisfeitos que usufruem das nossas soluções para maximizar a utilização dos seus
dados, independentemente do local onde residem, enquanto capitalizavam da sua jornada
para a cloud. Com o suporte da tecnologia da
NetApp, a DreamWorks está a avançar o seu
data fabric e a estender dados e aplicações fora
do perímetro físico da empresa e para a cloud
pública. A Ducati trabalhou com a NetApp
para construir uma estrutura de dados, explorando os dados gerados por mais de 60 sensores físicos instalados nas motas da MotoGP.
A AstraZeneca está a acelerar o processo de
descoberta de tratamentos que salvam vidas
graças a uma estratégia de dados atualizada,
baseada em computação híbrida e multicloud
e no movimento dinâmico dos dados.
Como é que a NetApp está a apoiar os
Parceiros de Canal regionais para aumentar os seus níveis de habilidade e
oportunidades para a cloud?
Ouvimos constantemente o feedback dos nossos
Parceiros e, por isso, o nosso Programa de
Parceiros unificado continua a evoluir para incluir todas as componentes de especialização
necessárias, desde a capacitação, vendas, pré-vendas, pós-vendas, serviços, até à elaboração
de incentivos de recompensa. Este ano estamos
mais focados em especializarmo-nos em cobrir
áreas específicas, assim um Parceiro pode trabalhar connosco enquanto se foca na cloud,
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IA, aplicações empresariais e DevOps. Para
Parceiros com uma ampla experiência em migração e gestão de workloads de clientes em
ambientes de cloud pública com o portfólio
NetApp Cloud Data Services, nós introduzimos
um novo nível de Cloud Preferred Partner. Está
simplificada a forma como os Parceiros interagem com o nosso portfólio de Cloud Data
Services, expandindo o suporte, as ferramentas
e os incentivos para Parceiros de cloud computing em todo o mundo. Todos os Parceiros
podem vender e ganhar descontos no portfólio
de Cloud Data Services.
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para o mercado português?
Temos visto uma tendência muito positiva nos
últimos dois anos, e confiamos no nosso forte
ecosistema de parceiros. Isto torna-nos flexíveis
para adaptar as nossas soluções perfeitamente
ajustadas ao mercado português. A continuidade é fundamental para o relacionamento
com o cliente e vamos maximizar os nossos
esforços para apoiar os nossos clientes portugueses na sua jornada de transformação digital
para capacitá-los a lidar com os dados. Estamos
muito satisfeitos com a confiança que os clientes
portugueses têm na NetApp. À medida que
a estratégia de cloud híbrida pós-pandémica
evolui, ajudamos as organizações a construir
a sua própria estrutura de dados e a fornecer
com segurança os dados, serviços e aplicações
certos, a qualquer altura e em qualquer lugar.
Por Jordi Botifoll,
Vice-Presidente LATAM e IBERIA
na NetApp

INFO
ARROW PORTUGAL
Tel. +351 21 893 31 00
www.arrow.com/ecs/pt/
NetApp
netapp.ecs.pt@arrow.com
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tem a palavra

“OS SERVIÇOS NÃO SÃO UMA
COISA QUE SE ESTALAM OS
DEDOS E SE TEM DE UM DIA
PARA O OUTRO”

CARLOS GONÇALVES, COUNTRY MANAGER DA INGRAM MICRO EM PORTUGAL

C

arlos Gonçalves, Country
Manager da Ingram Micro em
Portugal, tem este mês a palavra
e aborda os últimos anos da empresa e de como, agora, a operação vai mudar em Portugal.
Como é que está a correr o ano para a
Ingram Micro em Portugal?
O nosso ano está a correr bastante bem. Temos
a felicidade de nos últimos anos termos um
crescimento sustentado e somos o único distribuidor que tem crescido, nos últimos anos,
acima dos dois dígitos, claramente acima do
mercado. Este ano tem estado a correr dentro
dessa linha; é um ano que está a correr bastante
bem, na senda do ano passado, que foi – por incrível que pareça, em contraponto com a pandemia – talvez o nosso melhor ano dos quatro
ou cinco anos em que levamos de atividade.
Há aqui um fenómeno que, por vezes, as pessoas não têm essa noção; em Portugal – embora
seja uma empresa que existe juridicamente
desde 2001– estamos a operar no universo IT
há menos de cinco anos e estamos a competir
com os nossos concorrentes diretos que estão
no mercado há mais de 30 anos; se olharmos
só para isto que acabei de dizer, é possível ver
que nos está a correr espetacularmente bem.
Se olharmos para a questão que nos interessa a
todos, que são os números que estamos a conseguir alcançar este ano, diria que está a correr
bastante bem e as nossas perspetivas para o
quarto trimestre são bastante animadoras.
Acreditamos que fecharemos este ano fiscal
de 2021 claramente acima do ano anterior e
claramente acima daquilo que eram os nossos
objetivos há um ano; como sabem, empresas

como as nossas fazem, no mínimo, budgets a um
ano de vista e estaremos acima daquilo que
seriam os objetivos.
Atualmente, quais são os principais
mercados da Ingram Micro no país?
Fruto daquilo que disse anteriormente, vimos
quase do zero e não existia, até à data, uma
estruturação por compartimentos. Avaliamos o
negócio no momento e vamos definindo a nossa
estratégia no momento e não pelo status quo
instalado. Existe muito – não sei se por haver
uma distribuição muito estável e muito igual há
muitos anos, há décadas – não estratificamos
dessa forma, embora a Ingram Micro no seu
todo e conceptualmente tenha estratificado
toda essa questão por áreas de Retail, B2B, etc..
O que estamos a fazer é ir aos mercados indistintamente, criar equipas próprias para cada
um dos mercados, especializar e avançarmos.
Temos uma forte presença no retalho – isso
é notório. Estamos com uma presença muito
grande na área do B2B e estamos a desenvolver algo que entronca a questão de Value
Added Distributor; tudo o que é serviços de valor
são cada vez mais a nossa aposta, só que isto
é um lugar-comum de todos. Esta história de
dizer que somos todos Value Added é quase um
lugar-comum, mas isto não é algo que se diga e
que se tenha no dia seguinte. Temos essa particularidade que é sermos uma empresa que, em
termos globais e há mais de 15 anos, apostámos
nesta migração, do famoso box mover para um
distribuidor de valor acrescentado; as compras
que a Ingram Micro tem feito do ponto de vista
da empresa são exatamente sempre nessa direção. O nosso background enquanto companhia
já nos permite dizer, desde há muito tempo, que

somos não um box mover, mas um distribuidor de
valor acrescentado e é isso que estamos a fazer
em Portugal.
Na nossa estratificação, vamos a todos os canais
da mesma forma. Para dar um exemplo daquilo
que temos vindo a fazer, este ano vamos crescer
cerca de 50% em termos de recursos humanos
em relação ao ano anterior e a perspetiva do
recrutamento destes recursos humanos é para
fazer o fulfill das áreas onde começamos a desenvolver e a ter menos capacidade de resposta.
Não há área específica onde nos canalizemos
para a oferta Ingram Micro e é isso que vamos
começar a divulgar aos nossos Parceiros que
até hoje não temos feito; temos vivido um bocadinho no background porque, por condições
internas, não tínhamos condições para fazer
o delivery daquilo que será o trabalho de um
distribuidor – e digo distribuidor no verdadeiro
sentido da palavra.
Quando o Carlos assumiu o cargo de
Diretor Geral da Ingram Micro em
Portugal, no início de 2018, estabeleceu
um objetivo de elevar o volume de negócios ao pódio da distribuição, o que é o
lugar habitual da Ingram Micro como
primeiro ou segundo player nos mercados onde atua. Que caminho ainda
tem para percorrer? Este desafio está
a revelar-se mais fácil ou difícil do que
imaginava em 2018?
O objetivo mantém-se. Talvez o timeline se tenha
alterado, embora, sendo direto e honesto, não se
alterou assim tanto; é minha convicção que só
não o conseguimos fazer por questões internas
e não por questões de mercado. Tínhamos alguns handicaps que não nos permitiam competir
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ao mesmo nível. Dou um exemplo crasso: não
se concebe um distribuidor que não tenha uma
oferta web e nós não temos.
O meu desiderato mantém-se válido e cada vez
mais válido; vocês têm os números e é bastante
fácil de ver, não estou a especular. Nos últimos
três ou quatro anos, somos o único distribuidor
que tem crescido consistentemente acima dos
dois dígitos com uma panóplia de handicaps
em relação à nossa concorrência, ou seja, não
temos uma web, estamos a chegar ao mercado
através de duas origens diferentes em que continuamos a faturar a partir de Espanha uma
parte dos nossos equipamentos e outra parte
a partir de Portugal, criando um ruído e uma
dificuldade aos nossos próprios clientes na sua
própria gestão interna. Os nossos sistemas de
informação não estavam uniformizados e, em
Portugal, fruto do track record que tínhamos, utilizávamos um sistema de informação que não
era o sistema de informação interno. Todos
estes processos criam-nos muito mais trabalho
e fazem gastar muito mais tempo para fazer
coisas mais simples que os nossos concorrentes
fazem.
Se em todo este cenário mantemos este crescimento, se crescemos 50% em número de ativos
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este ano e estamos com números, em termos
de rácios financeiros, ao nível do que se faz
melhor dentro do grupo Ingram Micro a nível
mundial, acredito que será uma questão de
tempo. Ainda não tínhamos todas as condições
necessárias para nos apresentarmos ao mercado de uma forma simples, mas conseguimos
registar este crescimento desde 2018 até agora.
Se formos ver o ranking do top 10 de vendors em
Portugal, não disponibilizamos nenhum. Com
todas estas pequenas nuances e se pensarmos
que a partir de agora temos os sistemas uniformizados, temos a web disponível desde o final
de setembro… a partir de agora vamos passar
a faturar mais de 90% do nosso produto todo a
partir de Portugal.
Esta uniformização dos sistemas vai-nos permitir ter em online o nosso armazém central,
que fica na Alemanha e tem 120 mil metros
quadrados e tem um buffer de stock para toda
a Europa que nos permite ter, em 48 horas,
mais de 200 Parceiros disponíveis para o mercado português. Se pensarmos nestas variáveis
e indo ao encontro da questão, é verdade, estamos atrasados; não há como fugir à pergunta.
Mas o otimismo – que não é desmesurado – é
bastante grande.

Antecipando um bocadinho, só nos falta a última peça que estamos, neste momento, a fechar, que é a mudança do armazém. Se não
fôssemos uma empresa que acredita em todos
os investimentos que está a fazer, não íamos
mudar para um armazém três vezes maior do
que o que temos hoje e com isso, inclusivamente, vamos começar a abarcar stock residual
desses tais 200 Parceiros para fornecer uma
parte significativa em 24 horas ao mercado
português.
As perspetivas são interessantes. Não concebo
que uma empresa como a Ingram Micro –
que até ao início de setembro era número um
a nível mundial e número dois a nível europeu
– não possa estar numa destas posições em
qualquer país. Como disse, o caminho não
é fácil para nós. Estamos há sensivelmente
cinco anos no mercado, tivemos que integrar
visões diferentes, tivemos que uniformizar e
estamos a competir com empresas que estão
há mais de 30 anos no mercado; não é uma
tarefa fácil, mas é uma tarefa interessante
para todos nós.
Os dois maiores players mundiais
estão em rápida transformação, e com
acesso a capitais que não dispunham
antes, fruto das aquisições por parte
de fundos de investimento e, no caso
do concorrente global direto da Ingram
Micro, de uma recente fusão. Olhando
mais globalmente, como vislumbra o
papel da distribuição no futuro e o que
é espectável mudar?
A minha visão é simples e não é diferente das
pessoas que gravitam dentro desta lógica. Acho
que é um movimento que vai continuar e os
fundos de investimento cada vez mais estão
a procurar áreas de negócio. A nossa anterior
aquisição foi feita pelo grupo chinês que estava por trás, por exemplo, da Swiss Air e das
empresas de handling. A distribuição permite
ter uma base consistente de rentabilização do
investimento.
Este é um movimento que vai continuar. No
nosso caso foi a Platinium e a aquisição da
Ingram Micro foi o primeiro grande investimento que fizeram nesta área da distribuição.
Acredito que não fiquem por aqui e acredito

serviço, que é isso que temos de ter para cimentar as relações com os clientes.
Não percebo muito bem como é que alguém
que hoje está 100% em negócio transacional
amanhã consegue ser um distribuidor de valor
acrescentado; tenho alguma dificuldade em
entender. O que quero dizer com isto é que
nós, de raiz, sempre quisemos colocar serviço
no valor transacional. Embora o negócio seja
transacional, o que define o distribuidor A
para o distribuidor B é, de facto, um serviço
que pode ou não acrescentar. O serviço podemos falar de variadíssimas coisas, desde as
disponibilidades financeiras – que é a base do
negócio transacional atual –, mas também a
disponibilidade do produto, a rapidez com que
se entrega o atendimento, a clarificação ou a
informação que se pode dar. Isto sempre foi a
base e a exigência que fazemos com os nossos
colaboradores.

que possam continuar agora a utilizar a Ingram
Micro para fazer mais coisas.
O normal, até agora, eram os players da distribuição a absorverem outros e depois acrescentarem divisões, áreas de negócio e alargarem,
de alguma forma, o portfólio de soluções que
oferecem ao mercado. Neste caso, houve um
movimento em que, do outro lado, era o Value
Added Distributor, ou uma empresa mais de valor,
que sentiu a necessidade de ter um distribuidor,
se calhar também para diversificar e alargar
muito mais o seu espectro de atividade.
No caso da Ingram Micro, ao longo dos últimos 15 ou 20 anos, a empresa tem vindo a investir e tudo o que faz de aquisições não são de
broadliner tradicionais, mas nas áreas emergentes; se não somos o principal, somos um dos
três principais players de cloud do mundo e um
dos motivos foi porque adquirimos empresas
que começaram e se cimentaram neste jogo há
meia dúzia de anos.
Estamos a desenvolver, já há muitos anos, uma
área de logística, temos, neste momento, centenas de contratos a logísticos com terceiros e
que estamos a desenvolver. Temos uma operação enorme na Holanda onde já fazemos logística para terceiros, onde um principal player

na área da Internet trabalha connosco a nível
logístico; já é uma complementaridade ao nosso
próprio negócio e isso é algo que vai continuar
a acontecer.
Hoje, todos dizem ser Value Added Distributor,
mas os serviços não são uma coisa que se estalam os dedos e se tem de um dia para o outro.
Creio que este movimento também pode trazer
esta tal diferença que é os próprios players mais
de valor acrescentado começarem a se tentar
defender destes ‘ataques’ da distribuição que
vêm muito suportados por altas capacidades
financeiras que os fundos de investimento
trazem.
O mercado atual, a passagem do mais
transacional para a componente de serviço, levanta desafios e oportunidades
para os Parceiros. Como é que a Ingram
Micro está a ajudar os seus Parceiros
de Canal?
Temos uma visão muito própria desta questão
do transacional e do valor acrescentado.
Quando leio as entrevistas e as pessoas a falar
disto fico sempre com a sensação de que o negócio transacional não tem serviço associado
e que agora nos temos de concentrar é o nosso

Quais são as perspetivas de futuro?
O que é que o futuro reserva para a
Ingram Micro em Portugal e o que é que
os Parceiros nacionais podem esperar
da empresa?
A mensagem para nós é simples e o que queremos passar a todos os Parceiros – sejam
clientes ou fabricantes – é que somos, de facto,
uma empresa irreverente, jovem – o menos
jovem serei eu – e como empresa que entrou
em Portugal muito recentemente temos tido
esta particularidade de poder questionar um
determinado status quo instalado. Creio que nos
temos dado bem.
Para os Parceiros fabricantes está na altura
de podermos garantir aquilo que lhes temos
prometido e de podermos aumentar o nosso
portfólio local com fabricantes de referência
para os nossos clientes temos de dizer que, se até
agora tiveram uma boa experiência, a partir de
agora vão ter uma experiência muito melhor e
deverão estar bastante otimistas com a relação
que podem desenvolver com Ingram Micro nos
próximos tempos porque vamos ter condições
completamente diferentes de serviço no seu
todo, tanto para clientes, como fabricantes, e a
proximidade vai ser cada vez maior.
por Jorge Bento e Rui Damião
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O FUTURO DE UM MUNDO
MAIS INTELIGENTE

As organizações são cada vez mais inteligentes. O crescimento do IoT e do Edge,
por exemplo, levaram a que as organizações tomassem decisões mais informadas
que são fulcrais para o futuro das empresas. Extreme Networks, Ingecom,
Maxiglobal, Schneider Electric e Tech Data discutiram, em mesa-redonda, o
mercado - atual e futuro - de Smart, IoT e Edge
por Rui Damião

Com o apoio de:
Extreme Networks | Ingecom | Maxiglobal | Schneider Electric | Tech Data

D

a condução autónoma às cidades inteligentes, da segurança pública à produção
fabril, a Internet of Things
é cada vez mais importante
na nossa sociedade. Devidamente planeadas
e implementadas, estas tecnologias permitem
tomar partido dos grandes volumes de dados
gerados na era digital, não só para agilizar e
automatizar processos pré-existentes, como
para desenvolver novas aplicações anteriormente inexequíveis.
No entanto, estas tecnologias requerem
também velocidades de processamento e resposta sem precedentes, necessitando a migração da computação da cloud para o edge.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Por força de tudo o que aconteceu no último
ano e meio, as organizações tiveram que se
reinventar. As empresas que já tinham iniciado a sua jornada de transformação digital
tiveram um avanço durante a pandemia.
Após o período pandémico, é quase impossível encontrar uma organização que ainda
não tenha começado a sua jornada de transformação digital.
Ana Carolina Cardoso, Iberia IT Channel
Director da Schneider Electric, refere que “as
empresas tiveram que se reinventar” durante
o período pandémico e que, “nos últimos anos,
houve um crescimento de migração para a
cloud até por causa de ruturas de stocks de
servidores, por exemplo. Empresas que antes
estariam reticentes de ir para a cloud, tiveram
de ir e de adaptar as suas infraestruturas
on-premises. Mesmo nós, dentro da Schneider
Electric, tivemos que adaptar a maneira de
prestar serviços, indo mais ao serviço digital,
de monitorização à distância. Foi uma grande
transformação que veio para ficar, não volta
atrás. O que vimos nos últimos tempos, foram
as empresas a voltar a adotar de tecnologias
digitais e a voltar a prestar mais atenção na
infraestrutura existente, tanto que o nosso
negócio de edge computing cresceu 260%”.
Nuno Rocha, Diretor Técnico da Extreme
Networks Portugal, confirma que “houve
uma grande transformação no seio das em-

Foram muitos os leitores que assistiram à mesa redonda realizada pelo IT Channel,
em formato de videoconferência, que contou com a participação de cinco das
empresas mais relevantes do mercado de Smart, IoT e Edge

presas como um todo. O futuro tem muitas
vezes a ver com a parte social, também, e com
a aceitação do trabalho remoto. Temos vários
exemplos de clientes e Parceiros que estão a
diminuir a sua infraestrutura dentro de casa
para a exportar para a casa dos colaboradores;
a noção de empresa torna-se mais infinita,
sem limites físicos e muito mais distribuída”.
Esta realidade traz “muito mais desafios” e
onde a Extreme “responde com serviços baseados na cloud, com serviços desagregados
das grandes localizações e vemos uma evolução
muito grande dentro desse ambiente – tanto em
Portugal como no resto da Europa”. Esta realidade onde não existe limites físicos tão restritos
vai “mudar muita coisa dentro do panorama
empresarial”.
Ivan Couras, Chief Sales Off icer da
Maxiglobal, afirma que “a transformação digital é uma realidade atual e inevitável que, a
longo prazo, as empresas terão de enfrentar e
que já estão a enfrentar. Esta transformação
faz com que a área dos pequenos data centers edge cresça – e é o que tem acontecido

– e também os data centers convencionais se
tornem mais eficientes, ágeis, modulares que
permitam evolução. Atrás disto, a própria conectividade da infraestrutura terá de aumentar
e os clientes procuram incrementar a velocidade de transmissão das suas redes e criar algumas redundâncias no backbone das fibras. No
fundo, há uma certa preocupação acrescida
com a segurança e em digitalizar os sistemas de
segurança eletrónica para poder ser mais ágil
nas atuações, notificações e atuação em tempo
real nos sistemas. Também o tema da Indústria
4.0 trará processos mais eficientes, redução de
consumos energéticos e conectividades muito
mais rápidas e em simultâneo”.
Diogo Pereira, Cybersecurity Business
Developer Manager na Ingecom, partilha que
“o que parece é que o processo [de transformação digital] correu bem para a maioria das
empresas. Revelámos ter um tecido empresarial
totalmente flexível e que se soube adaptar a
tudo o que aconteceu, porque continuaram a
trabalhar e se adaptaram para continuar a produzir e gerar negócio. O que noto muito ligado
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à minha atividade – a cibersegurança – que
ficou um bocadinho para trás é precisamente
a cibersegurança. É normal que o tema venha
agarrado nos processos de transformação, mas
não vem agarrado num primeiro plano. Os investimentos em informática, em modernização
e transformação digital têm de ser acompanhados por investimentos em cibersegurança.
Em contraponto com o que disse no início, estes
investimentos têm de ser acompanhados por
investimentos que possam ser mais seguros. É
aí que ainda há muito para fazer”.

DADOS COMO BEM PRECIOSO

É sabido, há já vários anos, que os dados são
um bem precioso para as organizações. Hoje,
uma organização que não utilize dados para
se orientar, está ‘cego’ no mercado, não percebendo as tendências que estão a acontecer
quase em tempo real e não tirando o valor dos
dados que as organizações produzem. É imperativo que qualquer organização tire o máximo
partido dos dados que têm ao seu dispor.
João Pedro Silva, Next Generation & Security
Business Manager da Tech Data, diz que “os
dados são como a farinha para o pão; é o ingrediente principal. Os dados têm de ter qualidade, consistência e, como pão, têm de ser
trabalhados e moldados para que o produto
final seja fácil de digerir, seja objetivo, seja
apelativo e tragam pontos de decisão para os
gestores e intervenientes, ou sejam preparados
para serem automaticamente tratados – como
é no caso da inteligência artificial. Para isso,
os Parceiros contam com ferramentas de preparação desses dados nas áreas de inteligência
artificial, big data e analytics”. Existem várias
soluções que “retiram o essencial do dado que
é necessário para o tal apoio da decisão. Ou
então, se a ferramenta tiver inteligência artificial, para emitir documentos, reencaminhamentos e respostas automáticas a emails e
outras coisas na área de IoT, como ativação de
sistema de rega”.
Sobre a proteção dos dados, Diogo Pereira partilha que “os dados são uma preocupação já
há muito tempo, desde os tempos do RGPD.
Vejo os dados de outra perspetiva, não só de
proteção de informação confidencial ou dados
pessoais, mas também numa perspetiva de
tomada de decisão de negócio; são essenciais
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Nuno Rocha,
Diretor Técnico, Extreme Networks Portugal

“O IoT vai ter uma forte componente
dentro do tráfego e precisamos de
saber onde é que temos de investir, de
melhorar a rede para depois colher os
frutos”
para as empresas para gerar valor. São o asset
mais importante para qualquer organização.
Dentro da cibersegurança, temos três ou quatro
fabricantes que previnem a perda ou o roubo
da informação muito essencial para as organizações. Estamos a falar de soluções como data
loss prevention que fazem um rastreamento total
dos dados da organização e detetar aqueles que
são mais importantes para a empresa e garantir
que esses dados não saem para fora ou não
chegam às mãos de quem não deve ter acesso
a esses dados”.
Ana Carolina Cardoso refere que “mais do
que a questão da inteligência” é importante
falar da “eficiência” dos dados. “O que se prega
com a questão da transformação digital e digitalização de processos, esses dados, é tirar
informação que nos ajudem a ter inteligência
artificial, a ser mais assertivos numa questão de
definição de infraestrutura e, até, prever possíveis falhas e problemas e antecipá-los antes que
aconteçam e tenha de ser tomada uma ação
corretiva, para evitar que exista alguma perda.
Esse é o principal benefício da utilização de
dados dentro de uma empresa. A digitalização
de processos dentro da indústria tem esse objetivo: remover os gaps, diminuir recursos e custos
e melhorar a eficiência. Não nos podemos esquecer que esta eficiência também está ligada

ao tema da sustentabilidade” e que vai resultar
na transformação de processos.
Ivan Couras reafirma que “os dados são muito
importantes no contexto atual. Nós próprios
incentivamos os nossos clientes a colocar todos
os seus equipamentos a comunicar em rede;
em contexto de data center, tentamos colocar
todos os equipamentos de energia, de AVAC,
de segurança tudo a comunicar com uma plataforma que congrega todos esses dados e permite
visualizar e acompanhar o estado dos equipamentos. Temos uma outra plataforma que
permite, também, atuar que pode desligar ou
programar equipamentos e ter o controlo quase
absoluto sobre a instalação. Há essa importância de ter os dados na rede do cliente para
que o cliente possa monitorizar e acompanhar
toda a sua instalação. Em termos de tendências,
o big data e o armazenamento e a segmentação
dos dados são uma preocupação para que os
dados sejam tratados para fazer análises em
tempo real e estudos de mercado”.

O PAPEL DAS REDES 5G E WI-FI 6

Ainda que a adoção de 5G esteja atrasada em
Portugal, esta rede de próxima geração é extremamente importante para a utilização dos
mais variados sensores que já existem e que
ainda vão existir. O Wi-Fi 6 pode não só ser
Diogo Pereira,
Cybersecurity Business Developer Manager,
Ingecom

“Os Parceiros vão ter de trabalhar
cibersegurança; é um tema
importantíssimo. Apesar de ser um
desafio importantíssimo e complexo, a
recompensa também é maior”

Ivan Couras,
Ivan Couras, Chief Sales Officer, Maxiglobal

“A oportunidade que cada vez mais vai
surgir é a rapidez de implementação, a
disponibilidade dos dados em pequenos
data centers e a capacidade de dar
resposta a um mercado cada vez mais
exigente”
um substituto das redes 5G, mas também uma
rede complementar para as organizações e para
a sua atividade.
Mesmo sabendo que o 5G ainda está um
pouco atrasada no território nacional, Nuno
Rocha explica que “será um tema que vai revolucionar bastante o tema das comunicações,
principalmente quando pensamos em cidades
inteligentes; é aí que vai haver a maior transformação. Dentro das redes internas das empresas
continuaremos a ter o wireless. O IoT não é
só cidades inteligentes, também são empresas
inteligentes. Dentro do que são as quatro paredes de uma empresa, o 5G nem sempre é
a melhor opção que as empresas podem procurar, até por uma questão de segurança e exposição ao público, e essa é uma necessidade
muito grande”. Ainda que exista a necessidade
de conectividade em todo o lado, também é
necessário manter a segurança dessa mesma
conectividade e de todos os dispositivos conectados à rede para minimizar a possibilidade de
um ciberataque.
Diogo Pereira (Ingecom) explica que “o ciberataque vem sempre através do ponto mais
fraco de uma organização. Se, até agora – e
vai continuar a ser –, o ponto mais fraco é a
pessoa, porque erra e clica onde não deve,

o ponto mais fraco no que respeita ao 5G e
ao IoT é o dispositivo que não tem qualquer
segurança by design. São sistemas operativos
muito legacy que têm muitas vulnerabilidades
que já são conhecidas” pelos cibercriminosos
e onde “existem exploits preparados para que
uma pessoa – que não tem de ser muito conhecedora – com um clique consegue atacar
uma organização. Já existiram lâmpadas [conectadas] atacadas e, através dessas lâmpadas,
foi atacada toda a rede de uma casa e conseguiram exfiltrar dados”.
João Pedro Silva afirma que “é extremamente
importante que haja uma perceção, por parte
dos Parceiros e que o transmitam com cada
vez mais força aos clientes, que investirem em
5G ou coisas IoT e IIoT é necessário que seja
acoplada uma solução global. É importante que
exista uma solução que engloba segurança e o
resto; é indissociável a segurança da solução
que vão incorporar de IoT e de dados. A transmissão de dados via redes de telefonia móvel
veio até ao 4G atual e vão chegar a um ponto
em que teremos 100Gbps. Existe uma imensidão de possibilidade de atacar esse alvo, por
isso é que tem de ser protegido. Em termos de
coisas positivas, estamos a falar de aumentos de
performance, com o 5G, maiores do que existiu
na evolução dos CPU. Com esta possibilidade
de transmissão de dados vamos poder ter, por
exemplo, interação entre veículos autónomos” e
muitas outras possibilidades que, até agora, não
eram possíveis de acontecer.
Ivan Couras (Maxiglobal) afirma que “a oportunidade no IoT é imensa”, uma vez que “obriga
a que haja evolução em toda a infraestrutura do
cliente, em todos os sistemas de data center.
Há uma preocupação acrescida com a redundância de fornecimentos de energia e temos
apoiado muito nesse sentido, na criação de
alimentações elétricas suplementares, sempre
com comunicação remota para o cliente saber
o estado do equipamento e da instalação. Os
próprios software de gestão dos sistemas que
terão que existir para apoiar na questão da
segurança eletrónica no caso de CCTV com
inteligência artificial, por exemplo. Todas estas
questões estão interligadas e temos sentido um
certo avanço por parte da indústria no IoT e
algum investimento nessa área, por exemplo,
para aumento de larguras de banda”.

CIBERSEGURANÇA DOS DISPOSITIVOS
CONECTADOS

São conhecidos vários ciberataques que tiram
proveito de dispositivos IoT pouco seguros para
levar ataques de larga escala contra a própria
organização. Com a crescente adoção destes
dispositivos e sensores, nenhuma empresa deve
descurar a sua proteção, até para o bem da sua
operação futura.
Diogo Pereira indica que “muito do que é
cibersegurança hoje em dia é são updates de
software porque – e vemos isso nos nossos
smartphones – são lançadas patches de segurança que corrigem vulnerabilidades conhecidas. O foco aqui são vulnerabilidades; todos
os softwares – e isso inclui dispositivos IoT –
têm vulnerabilidades. São necessárias soluções
que permitam detetar e gerir estas vulnerabilidades, tanto detetar a vulnerabilidade em
si, como gerir a remediação, para saber o que
posso fazer para não ter – ou minimizar – esta
vulnerabilidade no meu software ou dispositivo. Mas os patches de segurança são muito
dificilmente aplicados às empresas porque são
uma carga de trabalho e um risco grande; um
update de um simples Windows a uma organização pode ser uma dor de cabeça. No entanto,
há soluções que fazem a gestão do ciclo de vida
destes updates nos sistemas e dispositivos, minimizando esse impacto”.
Nuno Rocha (Extreme Networks) refere que
“o foco na proteção da rede já é uma coisa
que já vem de há muito tempo; começou com
uma coisa a que chamamos políticas. Por causa
destas e de outras questões, temos uma solução
que, à porta do switch, aplica uma política de segurança que vai filtrar o tráfego todo até à camada aplicacional e isto permite-nos dar uma
segurança acrescida. Os equipamentos terminais podem ser corrompidos, mas nós conseguimos controlar qual é a comunicação desses
equipamentos. Em IoT, isto é uma coisa que se
torna muito simples porque o comportamento
de um sensor de IoT é muito específico. Esta
solução também adiciona a barragem à comunicação lateral de sensor para sensor. O ataque
Mirai teve como target as câmaras de CCTV e
houve uma propagação lateral do hacking; conseguimos endereçar essa questão”.
Abordando o IoT, “uma área que vai crescer em
Portugal”, João Pedro Silva diz que “os maiores
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fabricantes estão a apostar forte em edge computing; o edge computing pode ser uma área
que pode isolar completamente a rede e evitar
que os dispositivos ou sensores transmitam informação para a cloud ou para a web, vedando,
assim, possíveis ataques”. Vários fabricantes
têm vindo a anunciar equipamentos dedicados
à área de edge compupting, para comunicações com sensores, por exemplo. “Quando é
necessária uma abertura desses dispositivos à
cloud”, indica o representante da Tech Data,
há fabricantes que têm soluções específicas para
essas situações e para proteger toda a infraestrutura da empresa. Existem, também, outras
oportunidades para os Parceiros, como na área
da saúde, para proteger os equipamentos OT
dentro deste setor.
Ana Carolina Cardoso (Schneider Electric)
afirma que “a cibersegurança é o tema. Hoje,
está no top 5 das principais preocupações dos
CIO e falamos de transformação digital, Indústria 4.0, a implementação de software e automação industrial… tudo isso passa por segurança. Procuramos ajudar os clientes e os Parceiros a discutir cibersegurança; sempre fomos
uma empresa de hardware e estamos a transformar-nos para uma empresa fornecedora de
software para gestão industrial. Hoje, temos
um grupo interno focado em cibersegurança
que testa os equipamentos e está disponível a
conversar com os clientes. Quando falamos
de IoT, principalmente em ramo industrial,
unimos duas grandes áreas: a manufatura e
o IT. Explicar cibersegurança dentro da manufatura é a principal preocupação dentro da
Indústria 4.0”.

ADOÇÃO POR VERTICAIS

Fruto das circunstâncias, há verticais que têm
vindo a investir mais neste tipo de tecnologias
de outros, até porque o próprio mercado pode
estar mais virado para determinados setores
onde, acreditam, podem ter um retorno financeiro mais rápido.
Ivan Couras indica que “a indústria, pela
questão da Indústria 4.0, está com maior avanço
nesta área e está a ser impulsionada pelas novas
tecnologias como 5G, Wi-Fi 6, IoT e edge. Isto
está a causar efeitos nos modelos de negócio da
indústria e nos sistemas de produção. O que
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vemos é uma oportunidade de crescimento; há
algumas indústrias que ainda não têm instalações de acordo com estes padrões e ainda vão
ter de inovar e evoluir a infraestrutura onde,
muitas vezes, nem data centers têm e que vão
ter uma grande necessidade tecnológica ou vão
ficar para trás. Na indústria internacional isto
está a acontecer de uma forma muito dinâmica.
É preciso que a indústria mais familiar também
siga esse caminho”.
Ana Carolina Cardoso,
Iberia IT Channel Director, Schneider
Electric

“No investimento em IoT e no
desenvolvimento de Indústria 4.0,
estamos a falar de investimentos de IT
descentralizado; não estamos a falar
de grandes data centers, mas sim de
pequenos e múltiplos data centers”
Ana Carolina Cardoso explica que, “há dois
anos, o retalho era quem estava a melhorar a
sua experiência de consumidor e da digitalização das lojas; na altura era a indústria que
estava a evoluir mais e foi, também, a que mais
sofreu durante a pandemia e teve de evoluir
para o e-commerce. A pandemia congelou os
investimentos no segmento e quem não tinha
e-commerce teve um impacto muito grande.
Quem mais cresceu durante a pandemia foi
healthcare; tudo o que é saúde teve de se adaptar.
Vídeoconsulta, consultas à distância, exames
à distância e até cirurgias com robôs são hoje
uma realidade. Teve uma aceleração brutal que
veio para ficar em conjunto com a indústria por
conta da eficiência energética”.

João Pedro Silva diz que “a Indústria 4.0 pode
alavancar muito em Portugal e usa cada vez
mais inteligência artificial, não só no IoT puro,
com dispositivos, mas também na vertente de
big data e analytics que podem impulsionar
muito esta vertente de produzir melhor e ajudar
a vender mais rapidamente os produtos que
produzem. Também na saúde, existem múltiplas soluções que vão desde desinfeção automática, reconhecimento da pessoa com interligação à abertura da porta, por RFID, ainda
a deteção automática de quedas de acamados
onde as câmaras de CCTV que têm tecnologia
de analítica integrada que fazem a deteção de
movimentos e fazem o alerta automático”.
Nuno Rocha afirma que “na parte da venda
existe, cada vez mais, a necessidade de redes.
Uma pessoa, quando vai a uma loja, quer estar
ligada e hoje vemos a evolução para as primeiras lojas onde os consumidores nem sequer
têm de ir à caixa, pode chegar, tirar o que
quiser e sair; isso só pode acontecer através de
IoT e não há outra tecnologia que esteja por
trás. Claro que para o fabricante há o suporte
para a comunicação. Também a industrialização dos armazéns, que tem vindo a acontecer
lentamente, tem vindo a aumentar; primeiro
pela baixa de custo dos sensores e robôs que
permitem isso, e, depois, pela própria tecnologia que evoluiu ao ponto de ser confiável e
hoje começamos a ter uma evolução muito rápida e acessível, como a gestão de armazém
automatizado”.

OPORTUNIDADE PARA OS PARCEIROS

Como é habitual, os Parceiros de Canal têm
várias oportunidades, mas também desafios.
Num mercado tão desafiante como o de smart,
IoT e edge, o Canal deve perceber quais as
reais necessidades dos seus clientes e aconselhar
a melhor tecnologia e quais as melhores práticas que podem adotar para serem organizações mais inteligentes e tomar melhores opções
para as suas operações.
João Pedro Silva (Tech Data) partilha vários
estudos que referem que “até 2025, o mercado
de big data vai faturar 229 mil milhões de dólares. Globalmente, o mercado de IoT vai valer,
em 2027, 1,8 biliões de dólares. Em termos de
armazenamento global, em 2025, é esperado

João Pedro Silva,
Next Generation & Security Business
Manager, Tech Data

“O IoT está a crescer em Portugal,
ainda estamos em green field. Temos
um vastíssimo mercado para crescer”
um total de 180 zetabytes de dados; em 2005,
os dados gerados por IoT eram cerca de 73
zetabytes. A inteligência artificial vai valer, em
2023, 2,9 biliões de dólares. Isto são números
absolutamente astronómicos na área de IoT.
Em Portugal, o IoT está a crescer, ainda é um
bebé e estamos em green field na maior parte
das áreas e o IoT está a começar a existir. As
smart cities ainda são exemplos muito parcos em
Portugal. Como tal, temos um vastíssimo mercado para crescer”.
Ana Carolina Cardoso (Schneider Electric) refere que “a digitalização que está a impactar o
edge computing” é uma oportunidade para os
Parceiros nacionais. “A minha recomendação”,
diz, “é quando estiverem a desenvolver qualquer solução de IoT e de 5G, a questão digitalização de plantas, perguntar onde e como será
instalado, como é possível garantir a efetividade e a disponibilidade destes equipamentos
que, provavelmente, vai resultar num micro
data center e, mais do que isso, é garantir e
perguntar como é que o cliente vai gerir essa
infraestrutura. Na questão do investimento em
IoT e no desenvolvimento de Indústria 4.0, estamos a falar de investimentos de IT descentralizado, ou seja, não estamos a falar de grandes
data centers, mas sim de pequenos e múltiplos
data centers. A visibilidade disso, para o cliente,

é muito importante e que pode chegar a uma
aplicação de software de gestão que vai fazer
a monitorização remota de todos estes centros
[de dados] distribuídos. É aí que está a rentabilidade. Se pensarmos no hardware puro e duro,
muitas empresas fazem e passamos para uma
competitividade normal. A minha sugestão é
pensar em incluir software e serviços digitais
como um upgrade para as soluções, um diferencial, assim como um incremento de rentabilidade para a faturação das empresas”.
Através da partilha da experiência da
Maxiglobal, Ivan Couras dá como exemplo o
tema do edge e dos micro data centers, em que
“temos clientes que constroem uma unidade no
estrangeiro, na Europa, em África, e, ao longo
da construção do edifício, também construímos
o nosso micro data center e no dia menos um da
fábrica arrancar é enviado o micro data center,
no dia zero é ligado e no dia um a fábrica está
a laborar com o data center já implementado
com a possibilidade do cliente, através de
Portugal, controlar e monitorizar” esse data
center.
Esta é, indica, a “oportunidade que cada vez
mais vai surgir: a rapidez de implementação,
a disponibilidade dos dados em pequenos data
centers e esta capacidade de dar resposta a
este mercado que é cada vez mais exigente na
questão do edge”. Ao mesmo tempo, o crescimento do IoT “irá exigir, forçosamente, uma
evolução do data center comum e também teremos como oportunidade o IT container que
será um data center maior, mas em contentor
que poderá ser aplicado num espaço que o
cliente tenha disponível e também será uma
solução rápida de implementar”.
Para Diogo Pereira, “as oportunidades são gigantescas”, mas “a cibersegurança é o tema”.
O representante da Ingecom dá como exemplo
as lojas de telemóveis que não vendem apenas
o equipamento, mas também “as capas e os
seguros” e as lojas de motas não vendem apenas
o veículo, mas também “o equipamento necessário para a segurança”. Deste modo, “a
segurança acaba por ser alavancada por este
tema e por esta evolução” e torna-se “numa
oportunidade gigante para os Parceiros” que
não devem “focar-se apenas na solução de produtividade, nas soluções de 5G e de IoT”, mas

também “naquilo que podem aportar de valor
para as empresas e que as empresas vão procurar, como é a cibersegurança para proteger
esta evolução”. Na Ingecom, os técnicos especializados apoiam os Parceiros a trabalhar com
todos os fabricantes que representa nos vários
mercados onde está presente, salientando que
“os Parceiros vão ter de trabalhar cibersegurança; é um tema importantíssimo. Apesar de
ser um desafio importantíssimo e complexo, a
recompensa também é maior”.
Por fim, Nuno Rocha refere que, no caso da Extreme Networks, os Parceiros têm várias oportunidades “que entram dentro deste ambiente.
A primeira parte está na área da conectividade
e estamos a lançar os novos AP Wi-Fi 6E e isso
vai ter muita influência na conectividade do
IoT; é uma zona de grande oportunidade. A
segunda é a parte da segurança, que é sempre
permeável, e temos de, numa solução de acesso
à rede, assegurar o tráfego dentro da própria
rede, sendo uma grande oportunidade junto
dos clientes, mesmo com opções de integração
com outros fabricantes para complementar o
ambiente de segurança. No terceiro tema temos
a monitorização, saber o que se passa dentro
de casa; sem saber o que se passa não conseguimos atuar, não conseguimos prever. O IoT
vai ter uma forte componente dentro do tráfego
e precisamos de saber onde é que temos de
investir, de melhorar a rede para depois colher
os frutos”.

RESUMO
• Durante o último ano, as organizações aceleraram os seus projetos
de transformação digital;
• Os Parceiros estão a utilizar os dados para ajudar os seus clientes
a transformarem-se;
• O 5G e o Wi-Fi, em conjunto com o IoT, vão permitir melhorar as
operações das empresas;
• Apesar de todas as evoluções, os Parceiros e os seus clientes devem
ter atenção ao tema da cibersegurança, principalmente com o aumento
do número de dispositivos ligados a uma rede;
• Indústria e saúde são apenas dois dos verticais que mais têm investido neste tipo de soluções;
• Cabe aos Parceiros de Canal perceber a realidade dos seus clientes e
aconselhar a investir na melhor tecnologia para as suas necessidades
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A ligação do IoT à rede empresarial tem de ser
segura
Com a explosão do uso de dispositivos IoT pelas organizações, estes têm
de ser ligados de uma forma segura à rede. Caso contrário, as empresas
aumentam a sua exposição a ataques com um incremento considerável do
fator de risco

N

os últimos tempos temos vindo
a assistir a um incremento exponencial do número de equipamentos ligados em rede sendo o
responsável pelo maior aumento
de equipamentos de IOT, tal situação gera uma
pressão crescente no acesso.

MAS O QUE SÃO EQUIPAMENTOS DE
IOT?

São equipamentos com a função de coletar e
enviar dados máquina-máquina ou máquina-humano. A primeira massificação de IOT
ocorre com as câmaras de CCTV, hoje temos
uma proliferação de sensores, interruptores, e
máquinas conectadas tomando, cada vez mais,
um papel preponderante, mas sendo muitas
vezes o elo mais fraco no que respeita a segurança e, tornando-se assim um alvo apetecível
para ataques de segurança e penetração.
A interligação à rede é primariamente feita de
forma insegura e a sua intercomunicação faz
uso de protocolos não encriptados, tendo em
conta que cada vez mais estes equipamentos são
responsáveis por controlar zonas críticas, como
a temperatura de câmaras frigorificas entre
outros que, em caso de serem comprometidos
podem acarretar grandes prejuízos financeiros
ou de imagem.
A Extreme Networks, com esta temática em
vista, tem vindo a desenvolver diversas soluções
de forma a facilitar o acesso à rede de uma
forma simples, isolada e segura, fazendo uso
de técnicas atuais de Fabric que aplicadas às
redes empresariais, dota a rede de inteligência,
dinamismo e segurança.
Uma implementação de Extreme Campus
Fabric promove a segurança não apenas
através do isolamento fazendo uso de micro-
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-segmentação, mas também a segurança pelo
uso de políticas que permitem filtrar dados,
até à camada aplicacional, a cada porta individualmente; este Fabric molda-se de forma
dinâmica e automática detetando os elementos
que se conectam e incorporando-os de forma
simples e segura.
Fazendo uso do ExtremeIOT Essentials ou
Extreme Defender for IoT o cliente tem na
sua rede a capacidade de traçar o perfil de comunicação do seu equipamento IOT impondo
regras de comunicação aplicadas diretamente
à porta onde o equipamento se liga evitando
assim que possa comunicar com outros elementos na mesma rede, no caso hospitalar dos
equipamentos de imagiologia estes apenas precisam de comunicar com servidor e não entre
eles, usando protocolos específicos e com largura de banda máxima específica; ao exercer
este tipo de controlo sobre as comunicações as
nossas redes tornam-se mais seguras, e mesmo

que o equipamento esteja comprometido ou que
alguém se consiga fazer passar por este, não
poderá infetar o seu vizinho e a possibilidade
de gerar um DOS será muito diminuta.
Não podemos deixar de parte a conectividade
wireless que tem vindo a desempenhar cada
vez mais um papel preponderante e não é sem
espanto que os equipamentos de IOT estejam
a usar esta tecnologia, como tal a Extreme
Networks lançou o primeiro AP compatível
com a norma WIFI6E fazendo uso dos 6GHz.
Não tendo questões de retrocompatibilidade
pode fazer uso dos todas as tecnologias da
norma WIFI6, como a funcionalidade de eficácia energética que tem impacto direto em
todos os sensores que funcionam a bateria.
Estando na crista da onda em inovação e
conectividade, a Extreme Networks está a
levar a cabo, em conjunto com a WIFI Board
Alliance, testes num inovador método de conectividade apelidado de Open Roaming,
esta forma de autenticação irá pôr para trás a
necessidade de redes abertas, passando todos
os equipamentos a estar autenticados na rede
através de certificados de fabricante, e impondo
perfis de comunicação regulados de forma a
permitir o acesso simples, fácil e seguro à rede,
possibilitando à posteriori a incorporação dos
equipamentos na rede do utilizador.

INFO
extremenetworks.com

Novo AP4000 Wifi6 Wifi6E E
Simultaneous
operation across
2.4GHz/5GHz/6GHz

2.4 GHz
5 GHz
6 GHz

20

Universal platform with
world SKU and universal
SKU

Full-time tri-band
sensor for enhanced
security

Transform into an INFINITE ENTERPRISE

especial | smart, iot & edge | ADVERtORIAL

Ingecom adquire parte do Grupo MultiPoint
Esta é a primeira transação internacional desta dimensão para o distribuidor
após 25 anos de existência, refletindo o crescimento e posicionamento do
VAD no mercado de cibersegurança e de ciberinteligência

A

Ingecom, Distribuidor de Valor
Acrescentado (VAD) especializado
em soluções de cibersegurança e
ciberinteligência, adquiriu parte
do MultiPoint Group, Distribuidor
de Valor Acrescentado (VAD) especialista em
soluções de segurança informática e tecnologia
da Internet, com o objetivo de consolidar a sua
posição a nível internacional e posicionar-se
como distribuidor de referência na zona do
Mediterrâneo. A operação é benéfica para ambas
as partes, uma vez que o Grupo MultiPoint
terá o apoio da Ingecom a todos os níveis (financeiro, comercial, técnico e de marketing).

países, sete dos quais são membros da União
Europeia.
“O investimento que estamos a fazer no Grupo
MultiPoint é um compromisso estratégico da
Ingecom para cobrir uma área territorial
muito importante para nós, bem como para
os nossos fabricantes e clientes. Com esta aquisição estamos a cumprir parte do roteiro que
estabelecemos para 2020 e, ao mesmo tempo,
estamos a reforçar a relação da Ingecom com o
Grupo MultiPoint, o que nos permitirá avançar
a médio prazo com a mesma estratégia empresarial, proporcionando valor estratégico

aos nossos clientes e fabricantes”, diz Javier
Modúbar, CEO da Ingecom.
Fundado em 2009 em Israel, o Grupo
MultiPoint conta com uma equipa de mais de
vinte pessoas e uma carteira de mais de 20 fabricantes. A empresa continuará a operar sob
as diretrizes estabelecidas por Ricardo Resnik,
CEO do Grupo MultiPoint, nos países onde
está presente, mas com o apoio dos recursos da
Ingecom.

NETWRIX, O NOVO FABRICANTE
FOCOU-SE NA PROTEÇÃO DE DADOS

Javier Modúbar, CEO da Ingecom

A aquisição de parte do Grupo MultiPoint pela
Ingecom é mais um passo na relação comercial
entre as duas empresas, que começou no início
deste ano, quando os dois VAD assinaram
uma aliança estratégica com o objetivo de expandir o mercado. Ingecom tem presença em
Espanha, Itália e Portugal, enquanto o Grupo
MultiPoint tem escritórios em Chipre, Estónia,
Grécia, Roménia, Sérvia, Israel e Emirados
Árabes Unidos, o que facilita a venda das carteiras dos dois distribuidores num total de dez
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No último mês, a Ingecom assinou um
acordo de distribuição para comercializar
soluções Netwrix em Espanha e Portugal.
O fabricante é líder na proteção de dados
sensíveis e críticos de negócio, independentemente da sua localização. Especificamente, a
Netwrix oferece produtos avançados e fáceis
de usar em matéria de segurança da informação e governação.
"As empresas estão à procura de soluções que
lhes permitam proteger os seus dados sensíveis de uma forma simples e com a penetração
de mercado da Ingecom podemos chegar a
estas empresas e permitir-lhes identificar e
classificar a sua informação sensível com a
máxima precisão; reduzir o seu nível de risco
e detetar ameaças a tempo de evitar fugas
de dados, ajudando a reduzir os custos operacionais das TI e assegurando a conformidade regulamentar", diz Jesús Sáez, Country
Manager Spain & Portugal da Netwrix.
As soluções da Netwrix vêm juntar-se a uma
proposta robusta do portfólio da Ingecom
em torno da proteção de dados, tais como
soluções Forcepoint, ReSec e SealPath.

Ricardo Resnik, CEO do Grupo MultiPoint

INGECOM EXPANDE A SUA FORÇA DE
TRABALHO EM PORTUGAL

Além da sua expansão internacional, a
Ingecom tem um escritório em Lisboa, chefiado por Nuno Martins como Country
Manager. O VAD expandiu recentemente o seu
pessoal com a incorporação de Luís Taborda
como Gestor de Desenvolvimento de Negócios
de Segurança Cibernética. Taborda tem uma
vasta experiência no mercado da cibersegurança e uma formação académica centrada no
Marketing e Gestão. Anteriormente, trabalhou
no fornecedor de serviços de telecomunicações
Oni Telecom, bem como noutras empresas
como Syone, Growin ou Multipessoal.

INFO
ingecom.net
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Município de Fafe implementa
novo data center ModSecur
O ModSecur Micro Datacenter, desenhado e implementado pela empresa
portuguesa Maxiglobal, foi a escolha do Município de Fafe para reestruturar
a sua infraestrutura tecnológica

data center “resiliente e completamente seguro”
e considera que a implementação da solução
ModSecur foi “uma aposta 100% ganha”.

CONFIANÇA NA MARCA MODSECUR

A Maxiglobal já era conhecida da Câmara
de Fafe devido a projetos anteriores de “instalação de fibra ótica”. Jorge Oliveira sabia
de antemão que a empresa “trabalha bem” e
neste projeto confirmou “o profissionalismo
da Maxiglobal e a qualidade dos produtos
ModSecur”. Destaca a “calendarização inteligente e o agendamento da instalação e da
migração sem interromper o normal funcionamento do Município”. A implementação do
data center correu “conforme o esperado, superando as expetativas, pois ficou concluída antes
do prazo estabelecido”. Quando questionado
sobre as mais-valias deste micro data center,
Jorge Oliveira destaca a “segurança física, a
redundância dos equipamentos principais e o
sistema de monitorização e alarmística”.
O ModSecur MDC implementado em Fafe inclui climatização, sistema de deteção e extinção
de incêndios, segurança física e lógica, UPS e
ainda um sistema de gestão DCIM (ModSecur
EMS) que permite a monitorização remota da
infraestrutura em tempo real. A solução conta
com sistemas redundantes de climatização e de
energia (UPS), assegurando assim a disponibilidade, continuidade e resiliência da infraestrutura.

O

novo data center implementado
na Câmara Municipal de Fafe
responde a todos os requisitos do
Município. “A solução que escolhemos oferece-nos segurança física e apresenta redundância dos componentes
essenciais. Além disso, está equipada com um
sistema de monitorização e de alarmística, o
que é muito importante para nós, na medida em
que nos deixa mais tranquilos face a eventuais
problemas que possam surgir”, refere Jorge
Oliveira, Chefe da Divisão de Informática,
Modernização e Simplificação Administrativa do Município. O ModSecur Micro
Datacenter (MDC), sendo hermético, possibilita a sua implementação em qualquer local,
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DATA CENTER “ALL SWAPPABLE”
pois não produz ruídos incomodativos, o que
se revela “uma vantagem adicional que confere valor à solução”, acrescenta. O ModSecur
MDC proporciona uma diminuição exponencial dos custos energéticos da infraestrutura,
algo “imprescindível para qualquer município”.

MDC: UMA APOSTA CERTA

O data center que servia a Câmara de Fafe
apresentava “vários problemas físicos e infiltrações no local onde estavam os bastidores”.
Jorge Oliveira conta-nos que “o espaço em si
não era seguro e havia várias lacunas a nível da
alimentação elétrica e da climatização, assim
como uma manutenção deficiente da mesma”.
Atualmente, o Município de Fafe conta com um

O ModSecur MDC foi desenvolvido para
proporcionar funcionamento contínuo, oferecendo confiabilidade em todos os momentos,
incluindo durante os processos de manutenção
e de substituição de peças. Apresenta um design
modular e os seus principais componentes são
swappable, o que possibilita que a manutenção e
substituição seja efetuada sem necessidade de
desligar a infraestrutura. Deste modo, o data
center mantém-se 100% operacional e adequa-se de forma fácil às constantes mudanças
tecnológicas e físicas das organizações.

INFO
maxiglobal.pt
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A importância de contar com soluções remotas
de monitorização e gestão de Edge Computing
Num mundo em que a tecnologia evolui cada vez mais rapidamente,
a velocidade dos negócios está também a aumentar constantemente.
Encontrar maneiras de reduzir a latência torna-se mais crítico a cada ano

pode oferecer uma interface centralizada com
visibilidade em tempo real sobre os ativos físicos da rede – sem sobrecarregar o conjunto
de tecnologias com várias ferramentas adicionais de monitorização e manutenção. A gestão
dos dispositivos poderá ser feita através de um
único painel, configurando limites de alarmes
e atualizando o firmware, ao mesmo tempo que
evita o abastecimento excessivo dos equipamentos.

PROTEGER OS DISPOSITIVOS EDGE DE
AMEAÇAS AMBIENTAIS

A

s implementações de Edge
Computing não são apenas para
um público muito específico e profissional; organizações de todas
as dimensões já estão também a
descobrir que ele é a resposta para reduzir a
latência, e a fazer a transição para ambientes
Edge mais descentralizados, que distribuem
a infraestrutura de TI em várias localizações
remotas. Isto inclui, por exemplo, armários de
rede, chãos de fábrica e urgências de hospitais
que não foram desenhados para acolher racks
de servidores e infraestrutura de energia, refrigeração ou outras infraestruturas físicas de TI.
Como estas localizações não foram originalmente pensadas para essa finalidade, também
é comum que não contem com uma equipa de
TI no local com experiência para monitorizar e
gerir ativos de TI no Edge, de forma a protegê-los
de ameaças ambientais e físicas. Nestes casos,
a monitorização e gestão de Edge Computing
totalmente remotas são soluções ideais.
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SIMPLIFICAR AS INSTALAÇÕES DE
EDGE COMPUTING

Localizações como armazéns, fábricas e hospitais dependem da infraestrutura física de TI
para alimentar o hardware crítico – especialmente durante tempos económicos mais desafiantes, em que a disponibilidade permanente
(always on) é mais importante do que nunca.
Nestes momentos, as interrupções imprevistas
podem não apenas sair caras, como também
colocar em risco a instalação e as operações.
Uma infraestrutura híbrida de energia, refrigeração, monitorização ambiental e segurança
é a chave para aumentar a eficiência de custos,
o tempo de atividade e a disponibilidade. Contudo, a sua proteção requer soluções de monitorização e gestão remotas, que simplificam
a implementação e a manutenção dos ativos
distribuídos.
Um software de monitorização remota baseado
na Cloud e agnóstico quanto ao fornecedor

Para além da simplificação, é igualmente importante escolher uma solução que possa proteger a infraestrutura de ameaças ambientais.
Muitas empresas querem ofertas de Edge
Computing de latência mais baixa, mas não
estão totalmente cientes da variedade de
ameaças ambientais que podem surgir e prejudicar os seus ativos, e que podem representar
tantos riscos para as empresas quanto ciberataques e perdas de dados.
Equipamentos expostos a temperaturas ou níveis de humidade mais elevados poderão falhar facilmente, o que pode paralisar toda uma
instalação. A proteção proativa deve também
englobar possíveis inundações, fumo e acumulação de sujidade, que podem aumentar os
custos de manutenção e diminuir os níveis de
desempenho.
Mesmo as organizações que compreendem os
riscos dos perigos ambientais enfrentam desafios substanciais para monitorizar e proteger os
seus equipamentos contra eles, especialmente
em localizações remotas e sem equipa física.
Estes desafios podem ser resolvidos com uma
solução de monitorização de segurança física
e ambiental equipada com uma variedade de
sensores e câmaras, para ajudar a evitar problemas e falhas de desempenho dos equipamentos. Uma solução completa aumenta a resiliência das infraestruturas Edge, oferecendo

uma visão das condições ambientais em tempo
real, quando necessário, e em qualquer local
ou dispositivo.

A SOLUÇÃO: MONITORIZAÇÃO REMOTA
PARA A INFRAESTRUTURA DE TI

As empresas desejam aumentar a eficiência
operacional em ambientes Edge para impulsionar o crescimento dos seus negócios, mas
muitas enfrentam também o desafio de contar
com uma equipa de TI limitada para monitorizar a segurança física dos ativos. Muitas
equipas estão sobrecarregadas, sendo responsáveis por executar servidores e aplicações a
elevados níveis de desempenho, para além de
solucionar problemas técnicos e ainda gerir a
infraestrutura física no Edge.
Um fornecedor de serviços geridos pode oferecer a combinação ideal de software de monitorização de Edge, monitorização ambiental e
serviços de envio de partes de substituição. A
maioria proporciona também monitorização
remota, mas, para obter uma gestão verdadeiramente autónoma, será necessário um
conjunto abrangente de soluções com monitorização e gestão baseadas em SaaS, e ainda
suporte para a resolução de problemas no local
por parte de técnicos altamente qualificados.

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

Ao escolher um fornecedor deste tipo de soluções, certifique-se de que ele é líder na gestão
de infraestruturas e operações de Data Center,
mas também com conhecimento profundo
sobre automação industrial, e que pode aconselhá-lo bem. Procure conseguir um conjunto
completo de soluções de software com suporte
no local por técnicos experientes e os melhores
produtos de monitorização do mercado. Estas
soluções são tão transformadoras para o Edge
Computing quanto este, em si, é para as empresas, maximizando o tempo de atividade
com um nível de eficiência operacional impossível de alcançar com uma abordagem que
englobe apenas software. Assim, à medida que
adicionar dispositivos e aumentar a complexidade da infraestrutura Edge, poderá escalar
o conjunto de soluções sem ter de contratar
suporte técnico adicional para o fazer.
Existe uma variedade de soluções, quer se pretenda fazer outsourcing ou fazer esta mudança
com a equipa interna. Procure um fornecedor
que ofereça soluções flexíveis e abrangentes, e
não deixe de ter em conta três aspetos cruciais:
1. Visibilidade total
Procure uma solução que ofereça totais visibilidade e controlo remoto, num único painel,
sobre a energia e a rede de ativos da infraestrutura crítica. Deverá ser capaz de obter informações sobre várias localizações Edge para
reduzir o tempo de inatividade, apoiando-se
numa manutenção preventiva sem necessidade
de recursos adicionais. As opções que permitem
escalar e pagar conforme a utilização podem
ampliar o alcance da equipa de TI para resolver proativamente os problemas de qualquer equipamento, a partir de qualquer lugar,
e recolher dados que permitem tomar decisões
sobre o fim do ciclo de vida de equipamentos
antigos, a gestão de ativos e outros.
2. Suporte técnico de primeira classe
Embora os dados sejam essenciais para uma
manutenção preventiva eficaz, também são
precisos técnicos experientes e as opções de
suporte no local são imprescindíveis. Procure
fornecedores com uma ampla rede de especialistas prontos para ajudar a maximizar o tempo
de atividade no Edge. Os gestores de TI podem
configurar uma manutenção programada, li-

bertando as equipas para resolver outras questões necessárias.
As empresas sem técnicos experientes em resolução de TI podem beneficiar muito deste
tipo de serviço, sobretudo se conseguirem suporte técnico com partes de substituição no dia
útil seguinte. Um menor tempo médio de reparação aumenta a resiliência, economizando
custos e reduzindo impactos negativos para os
negócios e os clientes. A poupança na formação
de tecnologia operacional (TO) permite investir noutras questões prioritárias, sem perder
a tranquilidade devido à monitorização especializada 24/7.
3. Monitorização da infraestrutura física
Erros mecânicos podem surgir devido a fugas
de fluidos, fumos, calor, humidade ou poeira,
o que pode levar a paralisações críticas que colocam em risco as operações. Uma solução de
monitorização e segurança ambiental ajuda a
reduzir estas ameaças para que se possa obter o
máximo dos ativos de TI Edge. A solução certa
virá com tudo o que é necessário para monitorizar s riscos – sensores integrados, controlo de
acessos e câmaras.
Sendo os ativos de Edge cada vez mais cruciais
para o sucesso das operações, é importante
montar proteção na infraestrutura a partir
do zero – não apenas para proteger os investimentos, mas também as empresas, de tempos
de paragem dispendiosos. Com o aumento da
complexidade da infraestrutura de TI, também
é fácil que as equipas de TI se sintam sobrecarregadas e não possam oferecer suporte 24/7.
Assegure-se de que consegue a melhor solução,
com o melhor aconselhamento para a gestão e
manutenção remotas, e quaisquer atualizações
de que possa vir a necessitar, como o EcoStruxure IT da Schneider Electric.
Por Ana Carolina Cardoso,
Channel Director Iberia, APC by Schneider Electric

INFO
se.com
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RSA SecurID® Access

Autenticação Moderna para os desafios de
identidade atuais
IDENTIDADE É O SEU ELO MAIS FRACO

O mundo do trabalho mudou. A pandemia
atual trouxe um paradigma que forçou as empresas a implementar acessos remotos para os
seus colaboradores. A digitalização está para
ficar.
A RSA ajuda a garantir a segurança que os
administradores das organizações exigem.
O aumento de aplicativos locais, em cloud
e móveis, faz aumentar as áreas possíveis de
ataque, e, uma só identidade comprometida
poder levar a uma violação de dados catastrófica. A identidade tornou-se o vetor de
ameaça mais importante que as organizações
enfrentam atualmente.

DEFININDO O PADRÃO PARA
AUTENTICAÇÃO MODERNA

Trabalhamos muito para que não tenha que
o fazer.
A maioria das organizações de pequeno e
médio porte podem ter até centenas de aplicações implementadas e em uso. Não é apenas o
número que representa um desafio, mas o fato
de que elas possuem uma mistura de aplicações
locais, em cloud e móveis - que necessitam de
acesso protegido.
Com uma consola de administração única,
controlar os acessos cloud ou on-premise, nunca
foi tão simples.

MÉTODOS DE AUTENTICAÇÃO SEGUROS
E CONVENIENTES

Embora os colaboradores sejam sempre a principal preocupação, as organizações têm uma
necessidade crescente de fornecer acesso a terceiros. Subcontratados, parceiros e clientes,
0.preferências e requisitos diferentes.
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tódico de cada vez. Certifique-se que a solução
escolhida seja escalável ao longo do caminho,
sem surpresas de remoção, substituição ou outras interrupções
Como refere Marine Lopes, Channel Manager
Southern Europe: “A RSA responde à evolução
das empresas, assegurando os acessos na cloud
publica ou privada e independentemente das
aplicações que utilizam Office 365®, Salesforce® ou qualquer outra das mais de 500 integrações certificadas. Não importa quem se
conecta ou onde se conecta, o acesso estará
sempre seguro.”

QUANTO MAIS MÉTODOS DE
AUTENTICAÇÃO, MELHOR PARA TODOS

Tenha uma única solução de RSA SecurID
MFA com uma variedade de métodos de autenticar utilizadores - não importa quem sejam,
onde estejam ou que tipo de dispositivo ou sistema operativo utilizem. Por exemplo, o reconhecimento facial baseado em dispositivos móveis pode ser ótimo para equipas de vendas que
dependem de smartphones para acesso, mas
uma chave de segurança baseada em FIDO
é melhor para pessoas que trabalham em ambientes seguros onde o acesso a dispositivos
móveis é restrito. E se está a pensar estender
a autenticação aos clientes, provavelmente encontrará uma variedade ainda maior de necessidades e preferências.

ONDE QUER QUE A CLOUD O LEVE,
A SUA SOLUÇÃO DE MFA DEVE IR
CONSIGO

Para cada empresa que aposta tudo na cloud,
há uma que adota estas soluções um passo me-

AUTENTICAÇÃO EM QUALQUER LUGAR
DEVE SIGNIFICAR EXATAMENTE
ISSO, MESMO SEM UMA CONEXÃO À
INTERNET

A frustração de tentar obter acesso a recursos
quando não há forma de se conectar à Internet
afeta a todos. A RSA SecurID Access com a
funcionalidade offline, permite que os utilizadores acedam aos recursos locais e se autentiquem com segurança mesmo sem Internet. A
RSA permite a continuidade de acesso a todos
os serviços e recursos da organização.
Saiba mais em securid.com
Teste gratuitamente em https://www.securid.com/
en-us/products/free-trials

INFO
https://pt.techdata.com/
rsa.com

em foco

RPA

RPA: os ‘Tempos Modernos’
da automação de tarefas
A Robotic Process Automation constitui uma porta aberta a Parcerias com organizações
sobrelotadas com quantidades massivas de informação e tarefas repetitivas, através da
análise, aconselhamento, venda, gestão e manutenção das soluções
por Maria Beatriz Fernandes

J

á lá vão os ‘Tempos Modernos’ em que
muitos, como Chaplin, perdiam conta
às desenfreadas tarefas repetitivas na
linha de produção. Mas os efeitos da
Revolução Industrial contrastam com
a atualidade e, tal como na altura a máquina
toma o lugar do Homem, também hoje a tecnologia substitui ou auxilia as funções humanas.
No contexto da transformação digital, com
desafios cada vez mais abrangentes e sofisticados, a Robotic Process Automation (RPA) ganha
um significado preponderante e estruturante
na sobrevivência e crescimento dos negócios.
Se há décadas atrás os robôs eram apenas uma
fantasia de sci-fi, agora mais do que nunca são
uma parte integrante da vida quotidiana, em
particular sob a forma de software potenciado
pela IA.
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A ascensão de RPA é proeminente como parte
crítica da maturidade digital e a sua adoção foi
potenciada pela pandemia. A Gartner prevê
que 90% das grandes organizações mundiais
terão adotado a RPA de alguma forma até 2022
e triplicarão a capacidade dos seus portfólios
de RPA até 2024. Também um relatório da
Forrester estima que as receitas do mercado
de RPA vão cumprir as estimativas de 2,9 mil
milhões de dólares em 2021.

DA REPETIÇÃO À AUTOMAÇÃO

Carlos Latourrette, CEO e Fundador da
Latourrette Consulting, conta que há que distinguir os processos das tarefas, que neste campo
correspondem a tecnologias de automação diferentes. “O tema dos processos é outro campeonato”, que tem de ser endereçado com ou-

tras ferramentas como BPM – Business Process
Management – e BPA – Business Process Automation –, mas “no mundo das PME é mais fácil
a adoção de RPA porque a exigência é muito
menor”.
Nas grandes empresas, que possuem inúmeros
robôs, “o problema da gestão torna-se muitíssimo preocupante” e, nestes casos, “a boa prática consiste em ter os robôs invocados dentro
de um processo”, a serem geridos como parte
integrante da força de trabalho. A RPA tem
o potencial de transformar dramaticamente
os locais de trabalho, ajudando as empresas
a melhorar a eficiência das operações. A uniformização alcançada com o automatismo, é
um “fator essencial na melhoria operacional
e no aumento de produtividade” refere Paulo
Mestre, Consulting Director da Primavera
BSS.

INDUSTRIALIZAR TAREFAS

Os setores que têm associado um maior peso
processual são o principal alvo. Automatizar
trabalho redundante e tarefas tediosas e burocráticas, propensas a erro e com elevada carga
administrativa, permite que as organizações
poupem tempo e dinheiro e se concentrem
na criação de experiências inovadoras para
os clientes, colocando os colaboradores “num
patamar de criatividade e autonomia” para
realizarem tarefas “de valor acrescentado”, assegura Pedro Ferreira, Platform & Technology
Solution Advisor na SAP Portugal.
“A verdade é que muitas empresas ainda não
entenderam que trabalhar de forma mais digital
e automatizada não é apenas fazer a digitali-

Carlos Latourrette,
CEO e Fundador da
Latourrette Consulting

Paulo Mestre,
Consulting Director da
Primavera BSS

zação de documentos. É necessário redesenhar
os processos e introduzir ferramentas de automação de tarefas”, conta Sandra Andrade,
Marketing & Communication Manager na
Xerox Portugal. Agora, num contexto de trabalho que “se modificou drasticamente, a flexibilização da forma como se trabalha tornou-se
ainda mais relevante”, completa.
Os benefícios vão muito além da redução de
custos e incluem disponibilidade 24/7, escalabilidade, mais precisão e melhor experiência dos
clientes e colaboradores. Por outro lado, Paulo
Mestre garante que “um dos maiores pontos de
falha na segurança de informação está associada a falhas humanas e nesta situação, se reduzimos ou eliminamos a intervenção humana,
contribuímos para a sua melhoria”.
Para Carlos Latourrette, a grande mais-valia é
“a humanização do trabalho das pessoas. Acredito que com a ‘desrobotização’ do trabalho
das pessoas teremos empresas mais humanas
onde vencerão a produtividade e a qualidade da
gestão associadas à criatividade e a empatia que
fomentarão a redução da desigualdade entre as
PME e as grandes corporações”.
Paulo Mestre e Sandra Andrade apontam como
desvantagens o investimento inicial, necessário
para a análise, implementação e teste, assim
como a aquisição da tecnologia necessária.
Contudo, “as soluções de RPA são cada vez
mais simples” e “passíveis de serem implementadas com baixo nível de investimento”, conta
a representante da Xerox; os ganhos obtidos
em termos de produtividade e de controlo
contribuem em grande parte para mitigação
desta desvantagem”, acrescenta o consultor da
Primavera. O volume de tarefas justifica os investimentos, que no caso de bancos e seguradoras, enquanto “fábricas de trabalhadores de
colarinho branco”, “é inequívoco o retorno do
investimento”, explica Carlos Latourrette.
Adicionalmente, a falta de transparência pode
também representar uma barreira, conta

Pedro Ferreira,
Platform & Technology Solution
Advisor na SAP Portugal

Sandra Andrade, pelo que “nenhum projeto
será bem sucedido se não existir uma total abertura do cliente” no assessement. Por outro lado, a
falta de preparação e investimento na formação
das equipas para a adaptação às novas rotinas
pode despoletar resistências.

REVOLUÇÃO DIGITAL

“Mais cedo ou mais tarde todos nós vamos ter
os nossos robôs ou assistentes digitais a realizar as tarefas repetitivas”, acredita Carlos
Latourrette. Neste caso, o robô está programado para executar a tarefa sempre da mesma
forma, pelo que se o ambiente computacional
não for alterado, funciona de forma exata.
Apesar da impulsão da COVID-19, a “RPA
já era um tema importante antes”, diz Carlos
Latourrette, e segundo Ricardo Parreira, CEO
da PHC, “neste momento, todas as empresas
beneficiam de automatização” e os “pequenos
negócios ainda mais na medida em que têm
menos recursos disponíveis”. Para Ricardo Parreira, “uma coisa é certa: vivemos numa nova
era em que sem software e tecnologia não é possível gerir uma empresa de forma sustentável.
Cada vez mais os negócios são negócios de
software e a automação é parte deste processo”.

JANELA DE OPORTUNIDADES

Segundo um estudo da PHC, partilhado pela
própria empresa, 52% das empresas apontam
a automação “como um ponto expectável da
transição digital”. O primeiro requisito é “procurar a ajuda necessária de especialistas”, nota
Ricardo Parreira, “e neste aspeto o Canal é fundamental” para ajudar as empresas a entender
o que pode e dever ser automatizado, fazendo
“chegar a tecnologia ao mercado de forma a
ser consumida independentemente do tamanho
ou preparação dos clientes finais”, completa
Carlos Latourrette.
Paulo Mestre confere que cada vez mais as organizações em Portugal procuram conhecer e

Ricardo Parreira,
CEO da PHC

Sandra Andrade, Marketing
& Communication Manager
na Xerox Portugal

adotar estas soluções. “São plataformas já bastante difundidas no nosso tecido empresarial
– em todas as áreas, a RPA está hoje a dar
cartas”, finaliza o consultor da SAP.
Todavia, os clientes não procuram apenas
a venda das soluções de RPA, mas “aconselhamento especializado e soluções à medida
das suas necessidades (atuais e futuras)”, pelo
que “cada vez mais vemos a transição de um
Parceiro revendedor para um consultor de
gestão” e “os Parceiros são o braço de confiança
das empresas. Sem Parceiros o mercado perderia uma grande parte do seu valor”, conclui
o CEO da PHC.
Do ponto de vista da SAP, os Parceiros deparam-se com desafios, “seja nas possibilidades de
comercialização dos produtos”, na “respetiva
capacitação” e conhecimento das plataformas,
avança Pedro Ferreira. “Deste modo, cabe ao
Parceiro entender o valor e aplicabilidade de
cada tecnologia em cada cenário”, a sua maior
responsabilidade, conclui.
Com as soluções de automatismo em constante
evolução, através de novos lançamentos e novas
features, os Parceiros devem estar em “constante
atualização de conhecimento”, explica o consultor da Primavera. Paulo Mestre remata:
“para uma organização que pretenda colocar
em prática estas soluções é de enorme importância poder contar com o apoio de Parceiros”
que conheçam as diferentes dimensões aqui envolvidas, nomeadamente o negócio do cliente, a
evolução pretendida, a tecnologia que será utilizada e qual a melhor forma de a utilizar consoante o contexto concreto da organização.
RESUMO
• RPA permite automatizar tarefas repetitivas, burocráticas e tediosas;
• Há muito que as soluções de RPA são comercializadas, mas a
pandemia potenciou a adoção;
• Os Parceiros têm a oportunidade de aconselhar, gerir e vender as
soluções, independentemente da preparação dos clientes finais.
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CAPEFOXX traz o relicenciamento de Windows
para o Canal português
Corrado Farina, Director Sales South da Capefoxx, explica de que forma a
revenda de licenças Windows permite ajudar os clientes a otimizar despesas
e assegurar a compliance sem necessidade de adquirir licenças para lá das
suas necessidades
IT Channel - Como surgiu a Relicense/
Capefoxx?
Corrado Farina - A Relicense é uma empresa especializada exclusivamente na compra
e venda de licenças Microsoft em segunda mão
no mercado B2B.
Quando a empresa nasceu, em 2008, quando
não havia um enquadramento legal claro para
a revenda de licenças de software. Em 2012, o
Tribunal Europeu (julgamento C-128/11 de 3
de julho de 2012) legalizou oficialmente esta
atividade depois de várias tentativas por parte
dos fabricantes para bloquear este mercado.
Em 2021, a Capefoxx adquiriu a Relicense,
que ainda existe com este nome em alguns mercados, mas em outros, como em Portugal, fez o
rebranding para o nome Capefoxx. Isto porque
pretende, para além de todo este legado e experiência de revenda no mercado europeu, ir mais
longe com novos serviços que serão anunciados
muito em breve.

Como é que é feita a transferência dos
direitos de uso das licenças entre empresas?
Durante anos, os fabricantes de software incluíam uma cláusula nos seus contratos que estipulava que o cliente pode adquirir o software,
ser proprietário do seu uso, mas não o pode
vender. O mercado de software em segunda
mão evidenciou que esta era uma prática abusiva, e em 2012 o Tribunal Europeu determinou
que a revenda de software era legal.
A propriedade intelectual pertence ao fabricante, pelo que não podem ser feitas alterações
no software, mas os direitos de uso são transmissíveis.
Mas ao contrário de bens tangíveis, isto não
pode ser feito diretamente – deve ser garantida
a rastreabilidade das licenças, e isto foi estabelecido pelo Tribunal Europeu ao regular esta
atividade. Isto é feito com um contrato entre
as duas partes, no qual o fabricante não está
envolvido, e no qual são explicitados todos os
dados sobre as licenças a serem vendidas. Isto
serve como prova de transferência, para que
numa auditoria a empresa compradora possa
demonstrar que detém de facto as licenças e
está em compliance.

Corrado Farina, Director Sales South da Capefoxx

Como funciona o vosso modelo de negócio?
A Relicense tem duas principais atividades, a
primeira das quais é adquirir licenças. Procuramos empresas, geralmente grandes empresas,
que por algum motivo têm licenças perpétuas
que não estão a usar, e que muitas vezes não
sabem que podem vender.
Por outro lado revendemos estas licenças a
clientes para os quais esta é uma melhor alternativa do que adquirir uma licença nova.
Um cliente pode precisar de adquirir a versão
mais recente. Mas se ainda está a usar Windows
2016, e não precisa de mais, por que deveria
pagar o preço da última versão? A Capefoxx
pode vender a versão 2016 a um preço 60%
abaixo da mais recente, e assim o cliente paga
apenas pelo que precisa.
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Muitas empresas não podem instalar as licenças
mais atuais, porque os seus equipamentos legacy apenas suportam versões mais antigas,
por vezes tão antigas como o Windows 7 ou o
Windows XP. Em muitos casos, estes equipamentos ainda funcionam adequadamente, não
têm de estar ligados à internet, e por isso não
precisam de ser substituídos.
Mas os computadores precisam de licenças, e se
forem apanhados numa auditoria com um sistema comprado há 20 anos, agora sem licença,
dir-lhes-ão que têm de pagar por uma versão
mais recente. Com uma licença em segunda
mão, mantêm-se compliant ao mesmo tempo que
continuam a usar a versão adequada às suas
necessidades.

Como é que a Capefoxx integra o Canal
de IT?
No Canal, funcionamos como um distribuidor.
No caso de grandes empresas operamos diretamente no mercado, mas também trabalhamos
através do Canal, nomeadamente dos integradores de sistemas, e temos preços reduzidos
para que estes possam oferecer preços competitivos ao cliente sem perder a margem de lucro.
No fundo, funcionamos um pouco como uma
farmácia: o “médico”, o integrador de sistemas,
analisa o caso do cliente e passa a “receita”
do que precisa de instalar, e nós simplesmente
fornecemos a licença.

INFO
capefoxx.com

case study

Uma solução “taylor made”
Com o ERP da PHC, a DreamMedia passou a ter um único repositório de dados,
automatizando fluxos e processos e permitindo uma comunicação integrada e
eficaz entre todos os departamentos
por Diana Ribeiro Santos

O

Grupo DreamMedia era uma
empresa em crescimento que
ainda não tinha implementado um ERP, trabalhava
com ferramentas tradicionais
que obrigavam a um enorme esforço de manutenção e validação dos dados, não tinha a
informação em tempo real e a mesma estava
dispersa pelos diferentes departamentos.
As especificidades de negócio da DreamMedia,
e a própria possibilidade de gestão do seu
parque de faces, necessitavam de um desenvolvimento à medida. A título de exemplo, foi
necessário implementar toda uma nova lógica
no sistema PHC com a introdução do Digital-Out-of-Home e da plataforma e-commerce.
Posto isto, um software de gestão tornou-se um
instrumento basilar na organização porque
permite a comunicação eficaz e integrada entre
todos os departamentos da empresa e respetiva
monitorização de processos e fluxos.

A SOLUÇÃO

Os negócios do Grupo DreamMedia têm especificações que só conseguiam ser respondidas
com um ERP que permitisse a sua personalização e desenvolvimento. Um dos exemplos é a
gestão do parque de faces (a monitorização dos
níveis de ocupação, fases de instalação e manutenção das faces). Adicionalmente, um ERP
que respondesse nativamente às áreas mais
standard como a financeira, salários, contabilidade, imobilizado e a resposta aos temas legais,
uma vez que, sendo uma empresa dinâmica
e inovadora, a agilidade na resposta a novas
necessidades era um requisito.
“Um sistema integrado de gestão, de preferência
português, que permitisse uma customização à
medida do negócio eram os requisitos do Grupo
DreamMedia. Adicionalmente, uma solução
com provas dadas no mercado ao nível dos
grandes ERP. Quando o Grupo DreamMedia
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software será utilizado por cerca de 70% da
empresa.
A agilidade dos processos permitiu, desde logo,
uma otimização de recursos e incremento da
produtividade. Permitindo ter também informação mais fidedigna e em tempo real para tomada de decisões assertivas. A informação real
time da gestão do parque proporcionada pelo
sistema foi um ganho inequívoco, melhorando
os processos desde a elaboração da proposta
comercial à faturação, renovação e cobrança
de um contrato.
Hoje em dia, por exemplo, ao nível do departamento de faturação, é possível gerar um contrato ou uma fatura de forma automatizada
através do PHC, diminuindo perdas de informação e otimizando os recursos. Também a
gestão do parque de faces passou a ser gerida
pelo sistema, permitindo a monitorização dos
níveis de ocupação, fases de instalação e monitorização das manutenções em tempo real.

Ricardo Bastos, CEO da dreamMedia

consultou a Winsig já tinha identificado o ERP
PHC como ferramenta a implementar, fizemos
um levantamento de requisitos e sugerimos a
Gama Enterprise, solução de topo da PHC,
pela capacidade de resposta às necessidades que
a empresa tinha na altura, assim como, as necessidades futuras que vieram a concretizar-se”,
explica Andrea Figueiral, Business Developer
& Partner Winsig.
Para Ricardo Bastos, CEO da DreamMedia,
“o PHC é um programa que se enquadra ao
nível dos softwares NAV e SAP, mas é 100%
nacional, desenvolvido por consultores portugueses e adaptável à realidade de cada organização. Este aspeto “taylor made”, que se
enquadra até dentro da própria filosofia do
Grupo DreamMedia, permitiu-nos avançar
com um desenvolvimento ajustado às nossas
necessidades e realidade de negócio, sendo uma
mais valia adicional estarmos a contribuir para
o crescimento de um Parceiro português”.

OS RESULTADOS

Neste momento, do universo de cem colaboradores, temos 50 utilizadores ativos das áreas
Administrativa, Financeira, RH, Comercial
e Expansão. Em breve, com a finalização e
implementação do modulo das Operações, o

“A utilização do software PHC por parte da
DreamMedia espelha bem a mais valia de
as empresas terem uma solução integrada de
gestão que se adapta às suas necessidades.
Falamos, por exemplo, de processos automatizados, compliance, legal e pessoas mais produtivas. Tudo isto torna as empresas mais rápidas
e eficazes. Quando falamos em transformação
digital, este é um passo incontornável para se
ter capacidade de responder de forma eficaz
às novas exigências do mercado”, conclui
Rogério Canhoto, Chief Business Officer, PHC
Software.
RESUMO
• O Grupo DreamMedia trabalhava com ferramentas tradicionais
e ainda não tinha implementado um ERP;
• O Grupo consultou a Winsig que identificou o ERP PHC como
ferramenta a implementar;
• A agilidade dos processos permitiu uma otimização de recursos e
incremento da produtividade.

parceiro

do mês

“Os últimos anos serviram para consolidar
o nosso expertise no mercado”
dos ambientes COVID-19, onde a força de trabalho está dispersa ou em teletrabalho. Por fim,
o nosso objetivo é construir a nossa posição
como referência na gestão desses ambientes seguros, segurança em cloud e empresas acompanhantes através dos seus protocolos de deteção e resposta a incidentes de cibersegurança.
Atualmente, somos um dos pilares da estratégia
de cibersegurança da SONAE IM”.

PANORAMA NACIONAL E ESTRATÉGIA

A S21sec é um dos cinco principais
líderes europeus pure players em
serviços de cibersegurança
por Diana Ribeiro Santos

A

S21sec nasceu em 2000 e a sua
especialização e modelo permanente de inovação e investigação
permitiu à empresa ser pioneira
em serviços avançados de cibersegurança e, entre outras conquistas, ser o primeiro fornecedor de serviços com certificação
CERT. A S21sec tem seu próprio SOC desde
2006 e um CERT oficial desde 2008, a partir
do qual prestamos serviços geridos de segurança.
Em 2018, a S21sec e a Nextel SA fundiram-se
(empresa com mais de 30 anos de experiência
na área da segurança e telecomunicações),
dando origem à maior empresa de cibersegurança da Península Ibérica.
Atualmente, contam com 417 colaboradores (73
em Portugal, 321 em Espanha e 23 no México)
e prestam serviços em mais de 26 países.
Em Portugal contam com 38 Parcerias no
global, sete delas consideradas estratégicas. Em
todo o mundo, contam com 64 Parceiros, sendo
que 17 dessas Parcerias são estratégicas. Entre
os Parceiros estratégicos estão a AWS, Bitsight,
Cisco, IBM, Microsoft, Palo alto e Qualys.

OBJETIVOS E POSICIONAMENTO

A S21sec tem apoiado empresas que implementam o teletrabalho e que não possuíam as
infraestruturas necessárias, proporcionando soluções para que as mesmas possam continuar
os seus negócios sem se preocuparem com a
possibilidade de um ciberataque paralisar os
seus negócios.
Além disso, uma das operações mais importantes da empresa tem sido contar com o apoio
da Maxive Cybersecurity, uma holding que
combina as competências da S21sec, sediada
em Espanha, Portugal e México, com as da
Excellium, sediada no Luxemburgo. Ambas as
empresas oferecem uma ampla gama de serviços que alavancam as práticas e experiência
de ambas as empresas como Managed Security
Service Providers (MSSP).
“Os últimos anos serviram para consolidar
o nosso expertise no mercado, posicionando-nos entre os cinco principais líderes europeus
pure players em serviços de cibersegurança.
A nossa missão é continuar a crescer como
um dos maiores pure players de MSSP na
Europa”, afirma Agustín Muñoz-Grandes,
CEO da S21sec.
“Procuramos consolidar o nosso projeto de
crescimento europeu e consideramos outras
aquisições. Queremos continuar a crescer e a
manter a nossa posição de inovação e liderança
como referência para a indústria no contexto

De acordo com dados recolhidos pela S21sec,
38% das empresas reconhece que foram vítimas de ataques de phishing no último ano e
36% das empresas afirma não terem a certeza
se os seus colaboradores são capazes de prevenir e detetar um ciberataque.
Perante estes novos desafios, onde muitos
dos seus clientes tiveram que se reinventar e
adaptar os seus serviços, mudando para e-commerce, faturação e pedidos online, etc., têm
monitorizado em todos os momentos as novas
táticas dos cibercriminosos para prevenir e solucionar possíveis incidentes da segurança que
os clientes possam sofrer.
Têm ainda estado presentes na linha da frente
para apoiar os hospitais e qualquer entidade do
setor da saúde, para que tenham o apoio, nas
localidades onde se encontra a sede da S21sec,
face a qualquer ciberataque.
A atual importância do modelo de cibersegurança, a globalização dos riscos e a necessidade
de estabelecer modelos alinhados às necessidades dos clientes, levaram recentemente a uma
nova estrutura acionista da empresa com que
reforça as áreas de Inovação, desenvolvimento
e modelagem de serviços, que forma parte dos
planos de internacionalização do Grupo.

RESUMO
• A S21sec tem seu próprio SOC desde 2006 e um CERT oficial
desde 2008;
• A nível global contamos com mais de 60 Parceiros no total;
• A sua missão é continuar a crescer como um dos maiores pure
players de MSSP na Europa.
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ADVERtORIAL

Porquê a Ingram Micro? Porque somos Inovação!
S – Segurança
M – Margem para o seu Negócio
A – Armazém Local
R – Rapidez & Rentabilidade
T – Transporte especializado

A ESTRUTURA DA INGRAM MICRO:
Core Solutions

Valor

Segmento de negócio orientado à venda transacional de uma vasta gama de
produtos com especialização por categorias.

Segmento especializado, dirigido à venda de soluções.

A sua cultura baseia-se em alto impacto, empenho e talento. A combinação de eficiência e
conforto faz a diferença na Ingram Micro!

profissional à segurança física, a IM reúne a
confiança dos clientes por ter a experiência e os
recursos que os ajuda a identificar as barreiras
na sua atividade e a ultrapassá-las.
Nestes últimos 4 anos, a IM tem tido um crescimento a dois dígitos ano após ano, o que demonstra a confiança e qualidade da empresa
junto do mercado português. Neste mês de
outubro, vai disponibilizar na sua plataforma
online (IM ONLINE) um imenso número de
fabricantes e produtos, com uma alta taxa de
disponibilidade, que vão adicionar bastante
valor ao seu negócio.

A

Ingram Micro (IM) ajuda as empresas a perceberem a promessa
da tecnologia – ajudando-as a maximizar o valor da tecnologia que
fabricam, vendem ou usam. Com
a sua vasta infraestrutura global e foco nas soluções de Cloud, ciclo de vida da tecnologia
e cadeia de valor, a IM permite que os seus
parceiros de negócio atuem com eficiência e
sucesso nos mercados onde operam.
Num mundo em que a tecnologia desempenha
um papel fundamental, a IM reduz o espaço
entre inovação e disponibilidade. Torna possível o progresso tecnológico, aconselhando
fabricantes e clientes sobre os últimos desenvolvimentos e tendências de mercado.
Amplia o valor da sua posição na interseção
de milhares de fornecedores, revendedores
e parceiros retalhistas, personalizando e entregando soluções altamente direcionadas
para sectores da indústria, clientes empresariais e necessidades comerciais. De soluções de provisionamento para integradores
de sistema que trabalham no centro da rede
a ofertas dentro do ciclo de vida de equipamentos móveis, do SMB a Software empresarial e Computação, do ponto de venda
aos serviços Cloud, do AV profissional a segurança física – a IM tem a confiança dos
clientes por ter a experiência e os recursos
que os ajuda a definir e expandir os limites
do que é possível.
A sua atividade está dividida nas seguintes unidades de negócio:
• Soluções tecnológicas
• Omni Channel Supply Chain e Serviços
Logísticos
• Serviços de Ciclo de Vida do Dispositivo
• Plataformas, Aplicações e Serviços de Cloud
Software
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TORNE POSSÍVEL A PROMESSA DA
TECNOLOGIA!

É com base nesta convicção, de que a tecnologia desempenha um papel cada vez mais importante na vida quotidiana, que a nossa visão
é a seguinte: a IM fornece a melhor forma de
trazer a tecnologia para o mundo.
A sua missão é ser um parceiro comercial indispensável, sendo o elo mais valioso entre os
seus fabricantes e clientes. Contribui significativamente para o crescimento e rentabilidade de
uma forma que é difícil de imitar ou substituir.

OS SEUS VALORES:

• Resultados			
• Responsabilidade		
• Imaginação			

• Coragem
• Integridade
• Talentos

Com uma estrutura local transversal a cobrir
todas as áreas e com um armazém local, a IM
consegue uma capilaridade e uma flexibilidade
capazes de cumprir com as expectativas e necessidades dos parceiros de negócio, não só na
área de retalho (B2C), como no canal SMB e
Corporate (B2B). Desde soluções para integradores de sistemas que trabalham no coração
da rede até ao portfólio completo no ciclo de
vida de equipamentos móveis, das PMEs ao
software e computação empresarial global,
do ponto de venda aos serviços Cloud, do AV

Contacte-nos para mais informações e
oportunidades:
Website: www.pt.new.ingrammicro.com
Contacto: +351 219 154 340
Email: pt.comercial@ingrammicro.com
Conheça mais sobre a Ingram Micro
https://pt.ingrammicro.eu/

Registe-se e Ganhe uma oferta exclusiva
https://pt.ingrammicro.eu/dashboard/register

INFO
pt-new.ingrammicro.com
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Conheça a nova plataforma online da Ingram Micro Portugal
Registe-se e ganhe uma oferta exclusiva!

IM ONLINE

Mais de 2.000 Fabricantes e mais de 100.000 produtos à
distância de um clique
Realize the Promisse of Technology
Contacte-nos:
pt.comercial@ingrammicro.com
+351 21 915 4340
Ingram Micro Portugal
www.pt-new.ingrammicro.com

Registe-se aqui:

Conheça a nossa plataforma online:

what’s new
CANON EXPANDE PORTFÓLIO DE IMPRESSÃO A3

A

Canon anunciou o lançamento de
duas novas gamas de produto que
foram concebidas para impulsionar
o trabalho híbrido eficiente e seguro.
A ImageRunner C3226i e a série
ImageRunner Advance DX ampliam e complementam “o portfólio da Canon de multifunções A3 a cores para escritório, oferecendo
uma solução que satisfaz todos os orçamentos,
dimensões de negócio e configurações de trabalho”, indica a Canon, em comunicado.
Diz a empresa que a nova ImageRunner C226i
foi concebida para apoiar a produtividade em
ambientes de trabalho híbrido, com uma variedade de funcionalidades melhoradas de desempenho e usabilidade, incluindo um novo
controlador e velocidades de impressão mais
rápidas de 26 páginas por minuto.
Adicionalmente, a mais recente atualização da
plataforma UniFlow 2021.1 implementa digitalização ampliada para a cloud, bem como
capacidades de impressão a partir da cloud,

e ainda um conector com o Microsoft Teams,
permitindo às organizações tirar melhor partido de uma mistura de tecnologia na cloud e
no local. Desta forma, é possível garantir que
os utilizadores têm sempre à disposição as funcionalidades mais atualizadas de conectividade
e colaboração, onde quer que estejam a desenvolver o seu trabalho.
A série ImageRunner Advance DX C3800
foi concebida especificamente para departamentos com elevados requisitos de produtividade e organizações que procuram intensificar
os seus esforços de transformação digital. Oferece todas as vantagens de usabilidade e manutenção da ImageRunner C3226i, incluindo
as atualizações do UniFlow 2021.2, e ainda
funcionalidades melhoradas de produtividade
e segurança para se adaptar aos ambientes de
trabalho híbrido agitados.
Com uma taxa de captação de imagens de 270
imagens por minuto, os equipamentos permitem uma rápida conversão do papel para

o digital, para que os colaboradores possam
criar e partilhar cópias, de forma rápida, com
colegas noutras localizações.

Asus apresenta novo
projetor

O

projetor ProArt A1 da Asus foi criado especificamente para profissionais criativos que precisam que este tipo de equipamentos
forneça cores precisas de forma a garantir que os designs/projetos
ficam exatamente como desejam.
Este projetor Calman Verified inclui um relatório de teste de
calibração de cor, apresenta uma enorme variedade de cores, com uma
cobertura de 98% de sRGB e espaçamento de cores de 709 Rec para se
conseguir projeções vívidas, com um nível de detalhe que se assemelha
à realidade.
A funcionalidade Asus ProArt Preset permite uma gestão fácil das cores,
possibilitando aos utilizadores a troca entre modos de cores para adequar
a vários tipos de conteúdos. Já a Asus ProArt Palette tem uma interface
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intuitiva através da qual é possível personalizar uma grande variedade de
parâmetros, incluindo a matiz, a temperatura e os níveis de gama. Quer a
ProArt Preset e a ProArt Palette podem ser acedidas por controlo remoto
ou através das teclas de atalho no projetor.
O Asus ProArt A1 projeta imagens Full HD (1920x1080) brilhantes e
nítidas. A fonte de luz de 3.000 lúmen RGB LED, sem mercúrio, permite
projeções sem que a sua qualidade se desvaneça até 30 mil horas — o
equivalente a 20 anos de uso com uma média de quatro horas por dia.
O equipamento inclui correções de quatro cantos e 2D keystone (perspetiva), para além disso, uma relação de zoom de 1,2X para projeções
em espaços fechados. A correção 2D keystone fornece ajustamentos para
atingir imagens perfeitamente retangulares e o ajustamento de quatro
cantos compensa na prevenção de distorção de imagem quando o projetor é posicionado fora do centro em relação à superfície da projeção.
O novo projetor profissional tem suporte para transmissão wireless para
dispositivos iOS, Android e Windows 10. Para isso, basta conectar o
cabo USB Wi-Fi no dispositivo para a transmissão de conteúdo sem problemas. As opções de conectividade adicional que incluem duas portas
HDMI 2.0, VGA, entradas áudio, serial RS23 e duas portas USB Type-A
para compatibilidade com uma grande variedade de dispositivos.

wn
HP anuncia novo ChromeBook e monitor

A

HP expandiu o seu ecossistema Chrome para clientes que, segundo a empresa, “procuram a máxima versatilidade e mobilidade no atual mundo híbrido”. A HP introduziu ao mercado
o ChromeBook x2 11 e o novo monitor M24df USB-C com
certificação Chromebook.
Em comunicado, a HP explica que Chromebook x2 11 foi concebido para
utilizadores que querem manter-se produtivos e entretidos, com a mobilidade de um smartphone, mas com a produtividade de um dispositivo
maior e centrado no toque.
O design ultrafino com um chassis em alumínio CNC torna-o indicado
para um estilo de vida ativo e móvel. O teclado magnético destacável
e o posicionamento do kickstand de 170 graus permitem ao dispositivo
ajustar-se ao modo ideal para trabalhar, criar ou partilhar conteúdo.
Segundo a empresa, este é o primeiro ChromeBook destacável alimentado pelo Snapdragon 7c, concebido para sistemas operativos baseados
na cloud e para uma maior eficiência energética, o que se traduz em 11
horas de vida útil da bateria.
O ChromeBook x2 é também o primeiro ChromeBook destacável do
mundo com 4G LTE2 opcional e com Wi-Fi 5. Estas funcionalidades
significam que o dispositivo pode ser tão móvel quanto um smartphone,
mas com a produtividade e todas as funcionalidades de um portátil.
Já o HP M24fd USB-C expande a linha ‘Works With ChromeBook’ da
HP. Ao ligar-se a um ChromeBook de forma simples e sem necessidade

de configuração adicional, a certificação ‘Works With Chromebook’
significa que o produto foi testado pela Google para cumprir os requisitos específicos de conectividade e alimentação, para que os utilizadores
tenham uma experiência de ligação perfeita e sem problemas.
O monitor HP M24fd USB-C está equipado com um cabo USB-C de
65w que funciona com qualquer portátil que suporte USB-C para ligar
e alimentar o PC com uma simples configuração de um único cabo.
Este monitor também inclui a tecnologia HP Eye Ease com certificação
Eyesafe que reduz a luz azul sem impactar as cores apresentadas.

BROTHER LANÇA NOVAS ROTULADORAS DE ETIQUETAS

A

Brother anunciou o lançamento da
PT-H200, a rotuladora eletrónica
portátil concebida especialmente para
trabalhos manuais e personalização
de todo o tipo de objetos. É compa-

tível com a gama de fitas TZe, disponível em
larguras de 3,5, 6, 9 e 12mm e numa vasta
gama de opções de cores, incluindo etiquetas
adesivas em tons pastel e estampadas, bem
como fitas de cetim não adesivas em cinco
cores diferentes.
De acordo com o comunicado enviado pela
Brother, a nova PT-H200 permite também
personalizar as fitas e as etiquetas com diferentes desenhos, como emojis, símbolos e
caixas de texto numa grande variedade de
fontes e estilos. É a solução indicada para
criar lembranças personalizadas para casamentos, momentos importantes e ocasiões
especiais ou criar embrulhos personalizados
para presentes. Além disso, é muito fácil de
utilizar e permite produzir desenhos muito
criativos, sendo o complemento perfeito para
uma grande variedade de trabalhos manuais,
tais como fazer cartões, decorar bolos ou a
elaboração de colagens originais.

Esta rotuladora tem uma lâmina de corte integrada que facilita a sua utilização e oferece
uma ampla variedade de funcionalidades,
concebidas especificamente para satisfazer
as necessidades dos entusiastas de trabalhos
manuais, que incluem: seis fontes de texto diferentes e diferentes estilos (normal, negrito,
sublinhado, itálico, itálico-negrito e com
sombra); 59 opções para personalizar etiquetas
e fitas para marcar ocasiões especiais; e até 20
fundos à escolha para que as etiquetas e fitas
se adaptem ao estilo criativo e ao gosto pessoal
de cada pessoa.
O software da nova PT-H200 incorpora mais
de 500 carateres e 309 símbolos. Além disso,
permite imprimir fitas mais compridas, adaptando-se até às que até um metro, assim como
texto repetido e texto nas margens esquerda e
direita, permitindo que as mensagens de felicitações permaneçam legíveis quando se usa uma
fita para embrulhar um presente.
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arquivo
digital

ADVERtORIAL

O Arquivo Digital como ferramenta essencial para o
exercício da profissão de Contabilista Certificado
Tudo começa com uma pergunta: - Quanto tempo perde, um Gabinete
de Contabilidade, no seu dia a dia, a receber, enviar, processar, organizar,
manter, localizar e proteger os documentos dos seus clientes? – Os ganhos
de produtividade que um Gabinete de Contabilidade perde, se a sua
equipa estiver alocada a tarefas repetitivas de tratamento de papel, faz
com que não haja grande margem para acrescentar valor ao seu negócio
e aos dos seus clientes.
Mas como seria, se tudo isto, se resolvesse em segundos? Se toda a informação que um Gabinete necessita, para fazer o seu trabalho, estivesse:
• centralizada e acessível;
• atualizada ao dia, para que seja fiável e exata;
• arquivada de acordo com a legislação nacional e europeia, para que
não corra riscos;
• segura, em conformidade com mais elevados padrões de segurança
mundiais;
• ao seu alcance e dos seus clientes de dois ou três cliques ou toques, esteja
onde estiver, para que não perca tempo.
Estes são apenas alguns exemplos dos impactos iniciais que o Arquivo
Digital traz aos Gabinetes de Contabilidade. A adoção de ferramentas
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digitais para o dia a dia é apenas o início do Arquivo Digital e do novo
posicionamento dos Gabinetes de Contabilidade no mercado do seu
negócio.
Com o Arquivo Digital Bizdocs as Micro e PME’s partilham, com
o Gabinete de Contabilidade, documentos em formato digital, de forma
incrivelmente simples. Eliminamos totalmente a necessidade de arquivar
documentos em papel e de os preservar fisicamente durante 10 anos, em
completa conformidade com a Lei.
A Digitalização da relação dos Gabinetes de Contabilidade e dos seus
clientes, é o primeiro degrau da digitalização da economia ou não tivessem 99% de TODAS as Micro e PME’s a contabilidade externalizada,
num Gabinete de Contabilidade.
Estamos a falar de cerca de 7.000 Gabinetes de Contabilidade e
cerca de 1.200.000 Micro e PME’s que são seus clientes. É importante
referirmos que, mais de 99,9 % das Empresas Portuguesas são Micro e
PME’s.
Quando capacitamos os Gabinetes de Contabilidade com ferramentas
que acrescentarão valor, competitividade, eficácia e redução de custos de

gestão, estamos a assegurarmo-nos que os seus clientes também vão ter
essas competências. A revolução vai abater-se sobre todos, mas podemos
dar-lhes a possibilidade de resistir.
O mundo está a mudar, os Gabinetes de Contabilidade estão a mudar.
E ser parte ativa da revolução é uma oportunidade de fazer a diferença.
A escolha é sempre sua. Com o Bizdocs tem uma solução que junta
produtividade, automatização, w eficiência e redução de custos desde o
primeiro dia. O Bizdocs é um portal com toda a informação centralizada e atualizada num sistema único de Arquivo Digital, desenhado para
ajudar o seu Gabinete de Contabilidade a manter-se operacional, seguro
e eficiente, em qualquer lugar onde precise de trabalhar.
Com o Arquivo Digital Bizdocs...
• Pode classificar, processar e gerir todos os documentos contabilísticos
sem depender de papéis que andam de mão em mão, de ficheiros no
computador ou de anexos de e-mail;
• Aceda a um portal ONLINE onde estão todos os seus documentos e dos
seus clientes, cada um com a sua área de arquivo particular, para uma
gestão eficaz;
• Reduza a necessidade de receção de documentos por email ou em papel
e a incerteza de os ter ou não recebido;
• Tenha todos os documentos ao alcance de dois ou três cliques, esteja
onde estiver, para que não perca tempo;

• Total segurança com níveis de acesso parametrizáveis, oferecendo-lhe
um sono descansado;
• Esteja em conformidade com a legislação de desmaterialização de documentos e proteção de dados pessoais;
• Transforme-se num Parceiro Estratégico do seu cliente, apoiando-o na
tomada de decisões.

Ganhe tempo, espaço e rentabilidade! Junte produtividade, rapidez e
redução de custos desde o primeiro dia e transforme-se num Parceiro
Estratégico dos seus clientes.
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reportagem idc directions

IDC Directions 2021: o digital na
resiliência e sustentabilidade das
organizações portuguesas
A vida são dois dias, mas o Directions é uma semana repleta de discussões
e apresentações sobre o futuro das organizações, assente nos dados, na
tecnologia, no digital, na resiliência e nas pessoas

ao modelo anterior, temos de encontrar o ponto
que faz sentido para cada colaborador, empresa
e processo de negócio”.

por Maria Beatriz Fernandes

CONSISTÊNCIA E DIGITAL LEADERS

Agora que a tecnologia é mais vista como um
investimento, “no centro de tudo”, e menos
como um gasto, refere o CEO da Fidelidade, o
IT deverá fazer parte do negócio e não apenas
do C-level, porque um IT que não é eficiente
“condena o negócio”. Caseiro nota que apesar
do tema da liderança não ter mudado, “a forma
como atuamos mudou. Mudou a governance. A
proximidade é cada vez mais importante, criar
empatia, um propósito”.
Francisco Barbeira continua a destacar o papel
da consistência como aspeto definidor das iniciativas, incorporando a inovação na empresa.
Rogério Henriques diz que “temos de ter uma
visão holística; quem não inova, não sobrevive”
e a inovação “não é propriedade de ninguém, é
uma responsabilidade de toda a organização”,
conclui Francisco Barbeira.

O

IDC Directions 2021 aponta
na direção do futuro das organizações, sob o mote “Qual
o Papel do Digital na Resiliência e Sustentabilidade das
Organizações?”. Num mundo em constante
mutação e com a pandemia a alavancar a transformação digital, a resiliência digital é crítica
para a sobrevivência e crescimento das organizações. A capacidade de adaptação, os dados,
os investimentos alocados em recursos digitais
e a automação de processos definem a direção
dos negócios e da competição do futuro.
Agora, mais do que nunca, há uma maior disponibilidade para adotar soluções digitais, por
parte dos clientes e colaboradores, que “tinham
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DIGITALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS
resistências, mas hoje lidam com as soluções
de uma forma completamente diferente”, nota
o Executive Board Member do Banco BPI,
Francisco Barbeira, que considera que mesmo
não atingido o objetivo de maturidade digital,
“vamos chegar ao fim da pandemia com muito
mais adoção de canais digitais”.
A pandemia foi um “cisne negro”, segundo
Gonçalo Caseiro, Presidente do Conselho de
Administração na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, que fomentou “um confronto necessário” e que fez os decisores regressarem aos valores e cultura da organização. Entre os pontos
positivos, Rogério Henriques, Chief Executive
Officer da Fidelidade, destaca também o admirável mundo novo híbrido. “Não vamos voltar

O princípio aplica-se a todas as organizações
e na Administração Pública (AP), o panorama mantém-se. Encarando um papel fundamental de coesão coletiva, Maria de Fátima
Fonseca, Secretária de Estado da Inovação e da
Modernização Administrativa, conta que, com
a pandemia, a digitalização no setor público
“foi muito visível” e estão a rever o atual portal
de serviços públicos para que os 1.200 serviços
da AP possam ser digitais.
“Avançamos como um todo para a AP estar na
linha da frente da inovação”, afirma. “Queremos um melhor posicionamento no DESI”,
“até porque os resultados atraem mais pessoas
e investidores”. Com base em cinco capítulos
sobre maturidade digital – conectividade, capital humano, utilização de serviços Internet,

integração das tecnologias digitais e serviços
públicos digitais – Portugal ficou em 19.º lugar
em 2020.
Entre as iniciativas existentes, aponta o
Programa Simplex e a recém aprovada
Estratégia para a Transformação Digital da AP
21-26, com base nas dimensões Capacitação,
Digitalização, Interoperabilidade e Cibersegurança. “Transformar a AP significa criar valor
para a sociedade, estimular a economia, beneficiando todos”, conclui.

INVESTIR NUM PORTUGAL DIGITAL

“Eu penso que o PRR pode realmente ser
uma ferramenta de transformação, mas é preciso unirmo-nos”, disse António Costa Silva,
presidente da Comissão Nacional de
Acompanhamento do PRR. No seu testemunho, o pai do PRR lamentou o estado
da economia portuguesa que afirma ter um
quadro atual muito negro, “insustentável”.
Contudo, com o PRR e o NextGenerationEU
a injetar avultadas quantias na economia, “podemos passar a um modelo de inovação tecnológica e há potencial”. António Costa Silva
aponta aspetos culturais portugueses como o
grande entrave à progressão, opinião partilhada por Vanda de Jesus, diretora executiva
do Portugal Digital, e Nuno Santos, presidente
da Agência para o Desenvolvimento e Coesão,
presentes no painel. “Somos um país cético, que
fala e colabora pouco” e “demoramos anos a
tomar decisões importantes” - isso é “demolidor
do futuro”.
“O impacto do PRR é enorme”, disse Vanda
de Jesus: “sei que é complexo, mas os projetos
já estavam idealizados antes da pandemia”,
que os impulsionou e trouxe investimentos que
abriram a possibilidade de se concretizarem.
Neste plano, o presidente da AD&C acrescenta
que “é necessário redefinir a mensagem com
denominadores comuns, para que todos possamos compreender”.

HUB DIGITAL

Os avultados investimentos no digital posicionam Portugal na corrida para hub digital:
“é um país apetecível”, nota Afonso Salema,
Managing Director na Start Campus, que está
na crista da onda da instalação do Sines 4.0
e, embora Portugal esteja no centro do mapa
de tráfego global, o f luxo de dados passa à
volta. “Tivemos um grande backlash de con-

sultores e investidores a dizer que Portugal
não tinha infraestruturas suficientes para acomodar o projeto, mas como é que é possível
estarmos a atrair grandes empresas se não
temos o backbone necessário para suportar as
infraestruturas?”.
Portugal tem acolhido nos últimos anos grandes
empresas internacionais, que “vêm para
Portugal não só para fabricar, mas para desenvolver tecnologia e inovar”, conta João Dias,
Administrador da AICEP. Continua: “o que
notamos é que há infraestruturas, mas não são
aproveitadas pelos players porque há falta de
estratégia comum”.
A discussão deixou claro que há um trabalho
que já foi iniciado, mas está longe de ser concluído. “Os operadores de comunicações estão
mais abertos a trilhar esse caminho e o projeto
Sines 4.0 vai ser essencial neste sentido. Mas
um hub não pode sobreviver à custa de um só
projeto - significa ter muitos mais projetos – é
importante a interconectividade”.
Atualmente, conta Carlos Paulino, Managing
Director na Equinix, estão mapeados 41 novos
cabos submarinos para nascer no atlântico e
Portugal ocupa uma posição geoestratégica.
“Se captarmos parte desta conetividade, temos
muito potencial”, enquanto “gateway digital”.
Salema nota dois aspetos que podem “estragar
o sonho de hub digital” - a fiscalidade e a burocracia. “Muitos desistiram por três razões
- a complexidade de licenciar negócios em
Portugal e mantê-los; o custo da eletricidade e
a conetividade (que estão a ser ultrapassados).
“Temos de ser muito vigilantes para não perder
a oportunidade outra vez”, conclui.

“OS DADOS, A TECNOLOGIA E AS
PESSOAS”

Foram vários os momentos em que os dados
estiveram em jogo no Directions. Seja num lago
ou num pântano, “dados não nos faltam, o next
step é o que fazer com eles”, afirmou Rosália
Rodrigues, Vogal do Conselho Diretivo do
Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos
da Justiça.
O painel concordou que o futuro das empresas
é marcado por como recolhem, utilizam e
tratam os dados – “existe uma grande discussão
de que os dados são o novo “oil”, uma questão
muito interessante na minha indústria”, disse
Nuno Pedras, Head of IT & Digital na Galp.
Ressalvaram a importância de pensar em plataformas, literacia e todas as dimensões do uso
dos dados, em que “a tecnologia é o enabler,
não a solução”.
“As organizações ou vão ao mercado e compram as soluções ou elas próprias são os motores da tecnologia”, reitera Pedro António,
Executive Board Member do Grupo Ageas, e
Nuno Pedras concorda: “devíamos ser donos
dos dados importantes, na nossa própria plataforma”. “Não é ser independente do ecossistema, é ter ownership de partes importantes do
negócio”, conclui.
RESUMO
• “Qual o Papel do Digital na Resiliência e Sustentabilidade das
Organizações?” foi o mote do IDC Directions 2021
• Os dados, o digital, a tecnologia, e as pessoas foram alguns dos
temas mais abordados
• Durante uma semana de evento, a resiliência digital foi o ponto
central
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Comissão Europeia planeia lei para
produção de semicondutores

No discurso sobre o Estado da União, Ursula von der Leyen expressou o desejo de
autossuficiência de chips na Europa e de soberania digital, pelo que avançaram
também as discussões do fórum transatlântico Trade and Technology Council
por Maria Beatriz Fernandes

H

á já algum tempo que a escassez de semicondutores é
um tema de discussão premente entre fabricantes, vendedores e marcas de equipamentos tecnológicos. Embora o cerne do problema possa não estar na pandemia, é certo
que o período disruptivo, que paralisou vários
setores da sociedade e intensificou a transição
digital, potenciou significativamente a impossibilidade de suprir a procura de chips.
Com a escassez global de chips sem sinal de
abrandamento, a Comissão Europeia (CE)
anunciou um plano de autossuficiência na indústria de semicondutores, criando um ecossistema europeu de chips de última geração, que
inclui a produção das componentes. O plano
foi anunciado pela Presidente da CE, Ursula
von der Leyen – “o digital é uma questão de
make-or-break" e “os estados-membros partilham
dessa opinião" –, disse no seu discurso anual
sobre o Estado da União, altamente focado na
soberania digital.
O anuncio do plano da CE não foi inesperado,
mas firmou o princípio de manter a UE inde-
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pendente, resiliente e competitiva. "Isso reflete
a importância de investir na nossa soberania
tecnológica europeia", afirmou von der Leyen,
pelo que “temos de moldar a transformação
digital de acordo com as nossas próprias regras
e valores".
"Permitam-me focar nos semicondutores,
aqueles chips minúsculos que fazem tudo funcionar: desde smartphones e scooters elétricas
a comboios ou inteiras fábricas inteligentes”,
afirma, completando que “não há digital sem
chips, e enquanto falamos, linhas de produção
inteiras já estão a trabalhar a uma velocidade
reduzida – apesar da procura crescente – devido à escassez de semicondutores".
A presidente da CE explicou que “enquanto
a procura global explodiu, a quota da Europa
diminuiu", pelo que “dependemos de chips
de última geração fabricados na Ásia”. Foi
também com o objetivo de aumentar a capacidade de competir com a tecnologia chinesa
que os EUA anunciaram em 2020 o CHIPS for
America Act. "Portanto, esta não é apenas uma
questão da nossa competitividade, é também
uma questão de soberania tecnológica. Então

vamos colocar todo o nosso foco nisto”, conclui
von der Leyen.
“Vamos apresentar uma nova European Chips
Act", disse, “e precisamos de ligar as nossas capacidades de investigação, de design e de teste
de classe mundial. Precisamos de coordenar
o investimento nacional e da UE ao longo da
cadeia de valor". Ursula von der Leyen não
escondeu os desafios que a proposta levanta –
“sim, esta é uma tarefa assustadora e sei que
alguns afirmam que não pode ser feito, mas
diziam o mesmo sobre o Galileo há 20 anos”
e “hoje, os satélites europeus fornecem sistema
de navegação para mais de dois mil milhões de
smartphones em todo o mundo. Então vamos
ser novamente ousados”, remata.
É de notar que os reguladores da UE, Valdis
Dombrovskis e Margrethe Vestager, já abriram
as discussões do Trade and Technology Council
(TTC), plataforma que liga a UE aos EUA, e
que vai permitir dar mais influência à Europa,
definindo padrões e regras para o século XXI.
O TTC surge num momento de guerra fria tecnológica, com elevadas tensões com a China.
Contudo, o VP executivo da CE garantiu que
a plataforma não é dirigida a nenhum país: “o
TTC não tem a ver com nenhum país terceiro
específico, trata-se de cooperação e coordenação", disse.
Na primeira reunião do TTC em Pittsburgh, as
potências chegaram a um acordo sobre o fornecimento de chips, em aprofundar a cooperação
transatlântica e fortalecer a cadeia de valor,
atentar nas práticas comerciais da China e delinear uma abordagem unificada de regulação
das grandes tecnológicas.

RESUMO
• No discurso do Estado da União, Ursula von der Leyen anunciou o
desenvolvimento de uma lei de produção de semicondutores
• As medidas anunciadas visam a autossuficiência europeia em chips
• Discussões do Trade and Technology Council já começaram
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Canalys #21 – O estado e
futuro da Distribuição
O maior evento de Canal IT na EMEA aconteceu este mês em Barcelona num
modelo ainda híbrido. O primeiro dia foi dedicado à distribuição, aos desafios
durante a pandemia e às perspetivas para o futuro
por Jorge Bento

O

Canalys Fórum é o ponto
anual de reunião de milhares de Parceiros europeus
e dezenas de fabricantes. O
IT Channel, foi pelo sexto
ano consecutivo o Media Partner do evento,
que em três dias cobriu os vários aspetos do
ecossistema dos parceiros de tecnologias de
informação.
No primeiro dia do evento, uma mesa-redonda
com o título “Distributing the products, thriving on
service”, reuniu grandes distribuidores e fabricantes para discutir o futuro da distribuição.
No início de 2020, muitos analistas disseram
aos distribuidores que, a menos que eles mudassem para a cloud e para os serviços, o seu
futuro seria sombrio. Esses analistas estavam
errados.
O negócio transacional de produtos ficou mais
forte do que nunca durante a pandemia. As
margens aumentaram à medida que os distribuidores se tornaram essenciais na gestão dos
inventários disponíveis e na redução de interrupções na cadeia de fornecimento.
O negócio baseado em serviços apenas foi complementar as atividades mais clássicas de produto. As categorias de cloud, cibersegurança
e colaboração tornaram-se tão grandes que
os novos distribuidores tiveram sucesso nessas
áreas, em rivalidade com as multinacionais estabelecidas.
A sustentabilidade surgiu como um novo diferencial, e os distribuidores têm um papel crucial no desenvolvimento da economia circular.
A distribuição está a prosperar. As receitas e as
margens estão em alta.

Na mesa-redonda de abertura da Canalys, a
rápida adaptação do Canal à pandemia foi o
ponto comum de sucesso referido por quase
todos os intervenientes, incluindo a capacidade
de manter a liquidez e aumentar margens e
volume de vendas.
Mas a o impacto inicial da pandemia deixou
memórias de ansiedade nos gestores de topo
da distribuição. Nas primeiras semanas todos
os cenários mais ou menos apocalípticos foram
considerados.

O FUTURO DA DISTRIBUIÇÃO

A distribuição, como a conhecemos, tem a
“morte” anunciada desde o início do século.
Repetidamente referida desde então como
um simples box-moving, a verdade nunca foi
tão relevante para os fabricantes e Parceiros.
Como recordou Michael Urban, President of
the Americas da TD Synnex, um exemplo emblemático da resiliência da distribuição foi a
migração da Microsoft para a cloud que veio
com um anúncio implícito que a distribuição
estava excluída do negócio, o que nunca se veio
a verificar.
Numa indústria que tem hoje frequentemente
uma narrativa que muitas vezes inferioriza a
parte tradicional da venda transacional e da
logística dos produtos, a distribuição garantiu
a continuidade de negócios na maioria dos
fabricantes quando a cadeia de fornecimento
ameaçou colapsar.
Na verdade, ninguém pode substituir o papel do
distribuidor porque ninguém pode agregar soluções integradas numa one-stop-shop como o distribuidor pode fazer. Cada vez que o mercado
evolui, a distribuição tem de voltar a provar o
seu valor e reinventar-se, e nenhum vendor pode

criar individualmente as plataformas que são
detidas pelos distribuidores, porque nenhum
teria escala suficiente a nível global.

AS-A-SERVICE E MARKETPLACES

As cloud marketplaces, são ainda uma parte
pouco relevante do total de vendas dos grandes
distribuidores, pese o seu crescimento anual.
De momento, são um investimento por parte
dos distribuidores sem retorno esperado por
vários anos. Uma das razões apontadas para
a pouca relevância das plataformas cloud na
distribuição é serem, na verdade, pontos de
compra e não pontos de venda. As vendas acontecem na relação direta com os Parceiros e na
integração de soluções personalizadas fora das
plataformas e com muito trabalho de pre-sales.
O ceticismo sobre o as-a-Service persiste largamente no Canal europeu. É visto como algo
ainda na infância e, é em parte, sentido como
uma perca do valor acrescido do Canal.
Mas o as-a-Service é uma inevitabilidade para
a distribuição e, mesmo com uma aceleração
lenta de início, a distribuição prepara-se gradualmente para essa realidade.

OS PREÇOS VÃO SUBIR

Um desafio que a distribuição e o Canal vão
enfrentar é o aumento dos preços.
Todos os participantes na mesa-redonda assumem como certo uma escala de preços pelo
menos no próximo ano.
Este aumento de preços na origem agravados
pela cadeia logística vai impulsionar os preços
na distribuição, mas este facto é assumido como
positivo pela maioria dos participantes desta
round table sobre distribuição.
A sociedade em geral e o setor empresarial estão hoje mais dispostos em investir em
tecnologia, a perceção de valor é no desconfinamento muito superior a antes da pandemia;
afinal, foi a tecnologia que num momento de
sobressalto mundial permitiu que a sociedade
não colapsasse.
A única dúvida é se os clientes têm a disponibilidade para acomodar esta subida dos preços
não comprometendo os processos em curso
de transformação digital, ou se vão ratear o
mesmo orçamento por menos processos.
O IT Channel vai publicar na sua edição de novembro uma reportagem alargada do evento.
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Transformação digital do recrutamento

Ilustração: Designed by vectorjuice / Freepik

Quando refletimos acerca do último ano e meio que vivemos
é impossível fugirmos à realidade do COVID-19, que veio
impactar de formas inimagináveis o nosso quotidiano
pessoal e laboral

N

o que concerne
ao recrutamento
é bastante evidente a diferença
que observamos
no que toca aos processos e meios
de recrutamento, transversal a diversas empresas e setores de atividade. Se por um lado, era pouco
provável realizarem-se entrevistas
e fazer-se onboarding de colaboradores de forma remota, hoje é
quase impossível pensar numa
realidade que não contemple estes
moldes. A pandemia COVID-19
veio deste modo acelerar a transformação digital dos processos de
recrutamento, bem como, digitalizá-los.
As entrevistas por vídeo já eram
uma tendência crescente em diversas áreas, e no setor tecnológico
já eram poucas as entrevistas de
recrutamento que se faziam presencialmente, sendo o virtual a
escolha elegida pelos candidatos,
quer seja pela comodidade, dispo-
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nibilidade horária e facilidade na
assiduidade.
No entanto, a pandemia veio nitidamente acelerar esse processo,
pois a impossibilidade de realizar
entrevistas presenciais e a tendência crescente de necessidades
de recrutamento, forçou a que esta
mudança fosse realizada de uma
forma mais célere. É importante
automatizar processos e torná-los
o mais eficientes possível, contudo,
não podemos descurar a importância que o processo de recrutamento tem para o candidato.
Existe uma dificuldade crescente
neste equilíbrio, à medida que
modelos híbridos de trabalho são
adotados pelas empresas.
São diversas as vantagens associadas a modelos híbrido de trabalho. No setor tecnológico, verificamos uma exigência crescente
por parte dos candidatos em poder
trabalhar em regime de home-office.
Uma das justificações apresentada
passa pela maior produtividade

verificada nos últimos meses, a
qual pode estar associada a uma
melhor gestão do dia-a-dia, ou
por contrário, a uma maior carga
horária. Esta mudança de paradigma, permitirá às empresas ter
acesso a um conjunto muito mais
diversificado em termos de talento, e incorporar candidatos de
diferentes geografias, acedendo a
pools de candidatos mais diversificada.
É de destacar o papel que os
meios digitais desempenham nas
empresas, sendo que, aquelas
que apresentem as melhores ferramentas tecnológicas, serão as
que têm maior capacidade de
atrair um conjunto de talentos
diversificado pois transparecem
um melhor acompanhamento das
tendências de mercado, e deste
modo, são mais desejáveis pelos
colaboradores.
À medida que modelos híbridos
emergem, é impossível descurar
os desafios que lhes são inerentes.
Algumas das questões que se colocam prendem-se com a adoção
de um modelo de contratação híbrido que contemple fases de recrutamento presenciais e remotas
que pode dificultar a transparência, coerência e não discriminação, bem como, garantir um
processo de recrutamento justo e
inclusivo.
É importante ter em consideração que todas estas mudanças
e automatizações a nível de processo de recrutamento, também
obrigam a que o papel do recrutador se altere, e que acompanhe
as mudanças inerentes. Com a
automatização de processos, será
possível o recrutador focar-se
mais na experiência do candidato
e poder ajudar a consciencializar
na tomada de decisão bem como,
apoiá-los de forma mais eficaz,

e não somente em conduzir os
candidatos no processo de recrutamento. Este acompanhamento
não é generalizado, uma vez que
depende sobretudo do perfil pessoal e comportamental de cada
candidato.
Posto isto, vários têm sido os modelos postos à prova no que toca a
formas de recrutamento remoto,
desde ferramentas de avaliação
baseadas em comportamentos,
entrevistas por vídeo, desafios,
testes online, avaliações técnicas,
screening telefónico. Todas com o
mesmo objetivo: tornar os processos de recrutamento mais rápidos, ágeis, generalizados e em
volume. É importante ter em conta
que o método de recrutamento
deve diferir não só segundo a posição para a qual a empresa está a
contratar, mas também, tendo em
consideração o setor de atuação.
Deste modo, e dada a transformação digital que vivemos aos dias
de hoje, é importante acompanhar as tendências relativamente
à adoção de modelos híbridos de
recrutamento, não só por serem
uma propensão de futuro, como
também por serem os mais desejáveis pelos candidatos.
Assim sendo, caminhamos para
uma transformação digital sem
precedentes, e é importante que
as empresas estejam conscientes
disso e se preparem para atuar de
forma diferente, pois será possível
atrair e reter talento de forma mais
eficaz.

por Ana Oliveira,
IT Recruiter, Michael Page
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E se voltássemos ao “velho” normal?
São inquestionáveis os ensinamentos que a crise pandémica
nos ofereceu, assim como é louvável a forma célere,
inovadora e tecnológica com que aprendemos a encurtar
distâncias e a substituir o que era físico pelo virtual. Mas
talvez já chegue, não?

por Sérgio Azevedo,
Managing Partner da Streamroad
Consulting

Q

uem não admitir estar saturado de tantas
sessões de videoconferência
e da forma como estas reuniões
virtuais invadiram as nossas vidas,
substituindo totalmente o bom e
velho “cara a cara”, não estará a
ser sincero.
O som que indica que um convite do Zoom ou do Teams acaba
de chegar à caixa de entrada já é
acompanhado de um certo desânimo, embora não nos possamos
esquecer que as reuniões virtuais
foram uma autêntica tábua de salvação para as empresas durante a
pandemia.
De facto, com os encontros presenciais a deixar de ser uma opção,
foi graças às plataformas de videoconferência que as equipas descentralizadas conseguiram manter-se
ligadas e colaborar à distância,
de uma forma quase impensável
há poucos anos atrás. E esse mérito não pode ser ignorado. Nem
o facto de as videoconferências
terem vindo para ficar.

Mas, por mais essenciais que sejam
as reuniões virtuais, a tecnologia
tem os seus problemas. Perdem-se
significados, os rostos espremidos
num conjunto de quadradinhos
no ecrã são menos expressivos e a
atenção das pessoas pode gradualmente fugir para o documento
aberto no PC (ou para o feed do
Instagram). Embora nos tenham
ajudado a permanecer produtivos
e unidos durante a pandemia, as
calls (como já nos referimos todos
às videoconferências) também
acabaram por destacar os pontos
positivos das reuniões presenciais.

A IMPORTÂNCIA DO “CARA
A CARA”

No nosso setor isto é ainda mais
premente. As TIC são feitas de
networking puro e duro - do aperto
de mão, das conversas casuais no
chão de exposições e certames,
dos almoços com clientes, colaboradores e prospects.
A verdade é que reunir-se fisicamente num mesmo ambiente garante um comprometimento maior
de todas as partes. Estamos ali, ao
lado das pessoas, interagindo, enviando e captando as mensagens
de acordo com o comportamento
de cada um.
No caso das reuniões, isto permite-nos ter um termómetro de
como nos estamos a sair: se está a
ser produtiva e bem aceite, ou se,
por outro lado, há a necessidade
de tomar um rumo diferente na
exposição das nossas ideias. É um
tipo de proximidade que permite

conseguir desenvolver melhor as
nossas ideias e até mesmo discutir
os assuntos com mais segurança e
tranquilidade, sem a pressa de encerrar uma ligação antes de conseguir esclarecer todos os pontos
fundamentais que precisam de ser
expostos.
A verdade é que nos encontros
presenciais, usamos inconscientemente a linguagem corporal para
a comunicação, indicando quando
estamos prestes a começar e a terminar de falar e quando estamos
dispostos a ceder a palavra a outro
participante.
Uma reunião presencial também
demonstra que valorizamos o
tempo e os negócios dos nossos
clientes, mostrando que estamos dispostos a abrir espaço
na nossa agenda para ele. E este
respeito vale para os dois lados.
Os clientes que reservam tempo
para se encontrarem connosco
pessoalmente, em vez de apenas
clicar no link de um convite, mostram um nível de compromisso
mais sólido.

EVENTOS HÍBRIDOS NÃO
SÃO SÓ VIRTUAIS

No caso dos eventos, tudo isto é
ainda mais visível. São incríveis
os eventos que aprendemos a fazer

graças aos avanços tecnológicos e
a uma boa dose de criatividade.
Realidade aumentada, gráficos
realistas e muitos metros de tela
verde têm-nos permitido organizar eventos visualmente impressionantes e tão ricos de conteúdos
como seriam se fossem presenciais.
E nada aponta para que estes
eventos desapareçam. Pelo contrário. O facto de poderem gerar
audiências mais ampliadas, mantendo toda a segurança e comodidade, sugere que, no máximo,
o futuro dos eventos será híbrido,
combinando as vantagens de um
acesso remoto e virtual com a presença física de um grupo mais reduzido de pessoas.
Mas não nos podemos esquecer
que, nesta equação híbrida, há
uma componente presencial, que
torna os eventos mais especiais e
produtivos, que permite apertos de
mão e reencontros.
É chegado o momento de equilibrar a balança e, sem renegar
completamente o virtual, trazer
de volta o precioso networking
que, ao longo de tantos anos, potenciou novos negócios e parcerias
e permitiu solidificar relações frutíferas.
Regressemos, pois, ao velho
normal!
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Crónica de um ciberataque anunciado

O

por João Moura,
Business Analytics Specialist Consultant
da Mind Source

cibercrime veio para ficar e tem-se
intensificado, sobretudo neste último ano e meio de pandemia e de
teletrabalho. O controlo de vulnerabilidades ficou mais difícil porque
exige um compromisso adicional dos colaboradores na
proteção dos acessos. Do mesmo modo, os ataques às
cadeias de fornecimento, aos setores da banca e saúde
continuam a crescer.
Os equipamentos dos colaboradores são mais vulneráveis nas suas redes “caseiras” e as infiltrações nas
redes corporativas por esta via tornam-se mais fáceis.
Por outro lado, a ciber delinquência tornou-se acessível. Existe software de intrusão na internet e algumas formas de ataque já têm lógica as-a-Service:
Ransomwares-aaS; Malware-aaS. Por 50 euros é possível ter um software que rouba passwords.
É altura das empresas, independentemente da sua
dimensão, criarem um plano de cibersegurança. O
“Plano de Resposta a Emergências e Medidas de
Autoproteção” aplicado em caso de incêndio deve ser
alargado à cibersegurança, obedecendo aos mesmos
três vetores principais:
Aumentar a Defesa
Perceber quais são os maiores perigos. É pelos browsers e pelo e-mail que se distribui muitos dos malwares e, mesmo sem estar ligado à internet, é possível
ser-se alvo de ataque. O Stuxnet na Central Nuclear
Iraniana, desligada da internet, foi inserido através de
uma Pen Drive.
Os perigos não são novos. Invariavelmente acontecem
e passam muito pelo comportamento dos utilizadores:
Distribuição de Malawre, phishing, privilégios de administração, utilização de equipamentos corporativos
para uso pessoal, etc. E as soluções passam pela aposta
na formação e awareness, investimento em tecnologia
(SW/HW atualizados), passwords fortes, bons End
Point Management tools, etc.
Mitigar o Risco
Estar preparado para absorver a onda de choque de
um ataque. Tal como numa catástrofe, os fatores mais
devastadores são o pânico e o descontrolo, que geram
más decisões. É importante saber reagir, saber que
decisões devem ser tomadas e de que forma.
Algumas empresas optam pela transferência do risco
para um seguro contra incidentes de segurança em
TIC mas, de acordo com o Relatório Nacional de
Cibersegurança de 2020, apenas 10% das empresas
portuguesas dispunham desta possibilidade. Geral-
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mente, os cartões de débito/crédito estão protegidos
por seguros, mas o elevado número de incidentes recentes e os rankings sobre segurança nas empresas
fazem o prémio do seguro variar.
Outra Best Practice é fazer backups regulares. No caso
de um ransomware, é importante conseguir reconstruir o sistema noutro local através dos backups existentes, não só dos dados, mas de toda a infraestrutura. No caso do NotPetya, a Maersk recuperou a AD
através de uma cópia que existia noutro escritório.
Recuperar a operação
Cada dia que passa sem operar representa perdas
significativas. Em março deste ano, uma empresa portuguesa foi atacada e nos dois que esteve parada para
reconstruir os sistemas de informação teve uma perda
de 2,5 milhões de euros.
A recuperação deve por isso ser planeada. As grandes
empresas têm um plano de Disaster e Recovery e de
Business Continuity, tendo algumas o adaptado para
a cibersegurança, mas as de menor dimensão também
devem ter essa preocupação. Os ataques são muito
mais nefastos que a destruição um disco de um sistema
e podem significar a perda de muito trabalho.
Conclusão
Ainda não sofreu nenhum ciberataque? Se ainda não
implementou estas Best practices teve, provavelmente,
sorte.
Empresas totalmente seguras não existem. A Segurança total é infinitamente cara e torna o trabalho
dos colaboradores impraticável. É um equilíbrio difícil
de alcançar.
Adicionalmente, as empresas tornaram-se peças no
xadrez da ciberguerra mundial. Serão alvo de Supply
Chain Attacks que bloqueiam a sua operação, sobretudo
se forem estratégicas. Estes ataques são capazes de inviabilizar a capacidade de resposta de países, sem que
estes consigam perceber quem está a atacar.
As empresas devem encarar a cibersegurança como
um departamento estratégico. Ter um CSO, criar um
Security Operations Center e ter práticas bem definidas sobre privilégios e acessos são elementos básicos
na garantia do seu bom funcionamento.
Em suma, invista em tecnologia própria e atual (SW
e HW), mas nunca delegue nesta toda a responsabilidade. Invista no fator humano, no combate à leviandade de utilização e responsabilize quem não cumpre.
Tenha um plano de resposta e crie regras de monotorização da atividade da sua rede, mesmo no trabalho
remoto. Ou seja, prepare-se… porque vai acontecer.

editorial

P

Coloque essa encomenda hoje!

ara um jovem adulto que começa a gerir a sua vida agora, a
palavra inflação representa um conceito vago e teórico que
poderão ter ouvido dos seus pais ou avós, ou lido algo sobre o
tema num país latino-americano. Em Portugal o IPC anual
médio na década passada foi de 0,693% ou, dito de outra
forma, na prática os preços não subiram por dez anos.
Nas tecnologias de informação não só os preços não subiram, como pelo
contrário desceram. Particulares e empresas habituaram-se a esperar
uns meses depois de um lançamento de uma novidade tecnológica que
desejam ou necessitam porque sabem que o preço vai descer.
Adiar a compra é uma estratégia racional de resultados garantidos. Até
agora!
O que esta a acontecer na Europa no que podemos considerar o pós-pandemia, é, em várias frentes, como uma tempestade perfeita para a subida
dos preços e em especial no IT; a transição energética cobra a sua fatura,
o Supply Chain está num stress extremo, alguns produtores orientais como
o Vietname estão agora a viver a sua onda pandémica, as tensões geoestratégicas sobre o maior produtor de chips do mundo, Taiwan e a sua
TSMC, escalam e, por fim, o shortage de processadores parece não ter fim.

O

A subida dos preços no IT parece até agora não ter nenhuma repercussão
nas margens dos Parceiros, pelo contrário, de acordo com os mais recentes dados para a EMEA da Canalys.
Grandes revendedores mundiais como a CDW ou a Bechtle reportam
subida de lucros e aumentam a sua capitalização entre 20 e 60%.
O argumento ‘preço’ ficou menos relevante e a disponibilidade de entrega ganhou importância. Nesta equação resta saber quão elásticos são
os orçamentos dos clientes para acomodarem esta subida de preços e em
que momento vão começar a ratear internamente os seus processos de
transformação digital. De momento e para um futuro próximo a expectativa e as previsões apontam para que as empresas acomodem a subida
de preços sem sacrificar os projetos.
Está na altura de os Parceiros usarem nas conversas com os seus clientes
uma frase há muito tempo não ouvida:
- Coloque essa encomenda hoje!
Se ficar a pensar, provavelmente vai pagar mais caro!
por Jorge Bento

Evitando os grandes apagões
informáticos

talho tem à porta a indicação clara: ‘Aceitam-se encomendas por WhatsApp’. Parece um sistema moderno
para uma empresa de pequena dimensão estar mais
perto dos hábitos dos respetivos clientes, mas como se
terá comportado o negócio no dia do grande apagão
que incluiu o WhatsApp e todas as restantes empresas do grupo do Facebook? Provavelmente, o sistema de encomendas parou. E como esta,
milhões de outras empresas foram afetadas em termos dos seus negócios
quando estes serviços estiveram em baixo perto de sete horas.
De súbito, muitas empresas notaram como estavam dependentes de
serviços de consumo que podem falhar – e falharão em algum ponto do
tempo, devido à sua crescente complexidade. A equipa de engenharia
do Facebook veio explicar entretanto, pelo menos parcialmente, o que
levou ao grande apagão. Na verdade, uma sequência de infortúnios,
que se seguiram a uma configuração mal feita em routers de “backbone”.
Devido à forma como as empresas do Facebook têm os serviços de rede
configurados nos data centers , o problema espalhou-se em cadeia, e os
serviços do Facebook estiveram fora da Internet por todo aquele tempo,
incógnitos, sem serem reconhecidos.

anchor

Se o Facebook e restantes empresas do grupo tirarão lições deste grande
apagão, os seus utilizadores andariam mal-avisados se eles próprios não
as tirassem também. A primeira e mais evidente é que se os fornecedores
deste tipo de serviços dependem de redundância para garantir que os
respetivos serviços não param, os utilizadores deverão fazer o mesmo.
É certo que quem depende de Instagram, por exemplo, para a respetiva
atividade, pode não ter necessariamente alternativa, especialmente se
tiver uma base de seguidores expressiva. Ainda assim, é indesculpável
atualmente que uma empresa que vende produtos ou serviços ao público,
não tenha o seu site de comércio eletrónico.
Por outro lado, para as comunicações, se o WhatsApp é uma ferramenta
quase universal, é também verdade que existem alternativas credíveis
em serviços como Telegram ou Signal. Provavelmente, este terá sido um
dia de glória para estas plataformas, com milhões de utilizadores descobrindo que necessitavam de uma alternativa. Na verdade, até o CEO do
Instagram, Adam Mosseri, teve de recorrer ao Twitter para conseguir
contactar com os milhões de clientes, enquanto o seu próprio serviço
estava em inativo.
por Henrique Carreiro
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EXTREME NETWORKS AJUDA A IMPLEMENTAR OPENROAMING NO POLITÉCNICO DE VISEU
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A Extreme Networks anunciou a implementação bem-sucedida do suporte para o
OpenRoaming da Wireless Broadband Alliance (WBA) no Instituto Politécnico
de Viseu (IPV). O OpenRoaming permite aos estudantes, docentes e outros
utilizadores no campus do IPV ligarem-se a uma rede Wi-Fi 6 segura e de alta
velocidade onde quer que estejam – quer no interior ou exterior dos edifícios
– sem qualquer interrupção nas respetivas ligações à rede sem fios. O IPV é a
primeira organização em Portugal a aderir ao OpenRoaming da WBA, explica
a Extreme Networks em comunicado.

BROTHER LANÇA NOVA GAMA DE IMPRESSORAS MULTIFUNÇÕES PROFISSIONAIS

03

A Brother lançou uma nova gama de impressoras multifunções A4 profissionais
– série J4000 –, anuncia em comunicado enviado ao IT Channel. Segundo a
empresa, a nova gama de impressoras adapta-se às necessidades de trabalhadores independentes, PME e escritórios. A série de impressoras de tinta de alto
rendimento “incluem funcionalidades melhoradas para uma ótima conectividade
dos dispositivos”, com a intenção de apoiar as pequenas ou grandes empresas
a estarem sempre conectadas e ajudar a imprimir e digitalizar documentos de
elevada qualidade de forma rápida e eficiente.
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HP ANUNCIA SOLUÇÕES PARA TRABALHO HÍBRIDO

04

A HP Inc. anunciou novas soluções que simplificam e automatizam as tarefas de
gestão de dispositivos, dando aos Departamentos de TI mais liberdade para se
concentrarem no seu negócio e nos colaboradores. Em comunicado, a HP afirma
estar empenhada em inovar no ponto de vista do mundo híbrido, fornecendo
soluções e experiências para ajudar as pessoas a adaptarem-se a novas formas
de trabalhar e fazer negócios. O portfólio de hardware, software e serviços HP,
baseados na nuvem, equipa os colaboradores com tecnologia para os ajudar a
serem produtivos.

MERCADO GLOBAL DE BENS TECNOLÓGICOS DE CONSUMO ATINGE NOVOS NÚMEROS RECORDE

05

À medida que as restrições são levantadas, o retalho tradicional de tecnologia
volta a apresentar números promissores. O valor do mercado global de bens tecnológicos de consumo, excluindo a América do Norte, cresceu 26% no primeiro
semestre de 2021, atingindo um volume recorde de receitas de 433 mil milhões de
dólares. Contudo, as vendas online cresceram 32%, atingindo uma quota de 35%
no primeiro semestre de 2021. Segundo a GfK no Consumer Insights Engine, é
de esperar um abrandamento do crescimento na segunda metade do ano, pelo
que o nível de vendas do segundo semestre de 2020 deverão ser difíceis de igualar.

COMMVAULT LANÇA NOVOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO CONTRA RANSOMWARE
Os ataques de ransomware continuam a crescer e são muito dispendiosos para
as organizações – em média, custam dez vezes mais do que o resgate pedido
para a recuperação dos dados. Hoje, 70% dos ataques por ransomware incluem
ameaças para roubar os dados às empresas, não apenas bloqueando, mas paralisando as operações das empresas. Para dar resposta às necessidades atuais, e
recorrendo à sua experiência e conhecimento no desenvolvimento, planificação
e recuperação de dados, a Commvault criou novos serviços de proteção e recuperação contra o ransomware.
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