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The cloud-ready operating system that
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WINDOWS 11 IS HERE
Desbloqueia oportunidades no novo mundo
híbrido de Trabalho e Educação

https://www.microsoft.com/pt-pt/
https://www.cpcdi.pt/Account/Login?ReturnUrl=%2f
https://www.jpdi.pt/
https://pt.techdata.com/


WINDOWS 11 IS HERE

Saiba como aumentar 
a produtividade dos 

seus clientes:

itchannel.pt/windows-11

Desbloqueia oportunidades no novo mundo
híbrido de Trabalho e Educação

https://www.itchannel.pt/windows-11/
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KYNDRYL NOMEIA COUNTRY 
GENERAL MANAGER PARA 
PORTUGAL

Protagonistas A Kyndryl no-
meou José Manuel Paraíso como 
Country General Manager e  
Presidente do Conselho de  
Administração da Kyndryl  
 Portugal. Segundo a nova em-
presa independente, que será 
criada através da separação do 
negócio de Serviços de Gestão de 
Infraestruturas da IBM (prevista 
para o final de 2021), a nomeação 
é um passo importante na criação 
do novo modelo de funcionamento 
global da Kyndryl, baseado numa 
estratégia de simplificação.

MICROSOFT PORTUGAL 
NOMEIA DIRETOR EXECUTIVO 
DE VENDAS DE SOLUÇÕES 
CLOUD

Protagonistas A Microsoft  
Portugal anuncia a nomeação de 
Ricardo Pires Silva para a Direção 
Executiva de Vendas de Soluções 
Cloud, função anteriormente de-
sempenhada por Pedro Borges, 
que assume agora funções na  
Microsoft Western Europe. 
Antes de ingressar na Microsoft  
Portugal, o responsável passou 
pelo SAS Portugal onde assumiu 
o cargo de Diretor Executivo, e 
soma passagens pela Novabase, 
GE Capital e Unisys.

HIKVISION ABRE SEDE 
EM PORTUGAL E NOMEIA 
REGIONAL SALES MANAGER 
PARA O PAÍS

Protagonistas A Hikvision anun-
ciou a nomeação de Bruno Bento 
como o novo Regional Sales  
Manager em Portugal. A nova 
posição responde à decisão estra-
tégica da empresa quanto ao seu 
compromisso com Portugal, ini-
ciado em 2018. Desde então, a 
Hikvision tem vindo a consolidar 
a sua proposta com uma equipa 
local composta por perfis técnicos 
e comerciais, capaz de responder 
aos clientes e Parceiros quanto às 
necessidades específicas do mer-
cado português.

CLARANET TEM NOVO 
OPERATIONS DIRECTOR EM 
PORTUGAL

Protagonistas A Claranet  
Portugal anunciou a nomeação 
de Alexandre Ruas como novo 
Operations Director da empresa. 
Licenciado em Engenharia de  
Telecomunicações e informá-
tica pelo ISCTE, Alexandre 
Ruas possui uma pós-graduação 
em Gestão pelo ISCTE Busi-
ness School, especialização em  
Negociação pela Católica Lisbon 
School of Business e ainda espe-
cialização em Estratégia Digital 
pelo INSEAD.

SAS PORTUGAL ANUNCIA 
NOVO SALES DIRECTOR

Protagonistas O SAS Portugal 
nomeou Guilherme Dias como o 
novo Sales Director. Com mais de 
20 anos de experiência na área de 
vendas corporativas de soluções 
de IT, Guilherme Dias passou por 
importantes players do mercado 
como é o caso da IBM, Unisys, 
Novabase e a CA Technologies.

CIPHER ANUNCIA  
VICE-PRESIDENTE PARA O 
MERCADO IBÉRICO

Protagonistas A Cipher, a unidade 
de negócio de cibersegurança da 
Prosegur, nomeou José Luis Díaz 
como o novo Vice-Presidente para 
os mercados espanhol e português. 
Nesta posição, Díaz irá liderar o 
crescimento da empresa nestes 
mercados, reportando a Jorge 
Hurtado, Diretor-Geral da Cipher 
para a região EMEA, anunciou a 
empresa em comunicado.

DYNABOOK APRESENTA 
NOVO SALES ACCOUNT 
MANAGER EM PORTUGAL
Protagonistas A Dynabook no-
meou o seu mais recente Sales 
Account Manager para o setor 
público em Portugal. Em comu-
nicado, a empresa esclarece que  
Fernando Duarte vem reforçar 
o posicionamento da Dynabook  

junto do setor público. Na  
Dynabook, Fernando Duarte irá 
desenvolver a sua atividade de 
gestão comercial e de contacto 
com o setor da Administração 
Pública e instituições que a com-
põem, oferecendo uma perspetiva 
e suporte local muito importante 
para o reforço das operações da 
tecnológica.

EXCLUSIVE NETWORKS 
ESTENDE ACORDO COM A 
NETSKOPE PARA TODA A 
EMEA
Parcerias A Exclusive Networks 
anunciou, em comunicado, a ex-
tensão do seu acordo estratégico 
de venda e distribuição para toda 
a região EMEA com a Netskope, 
empresa especializada em Secure 
Access Service Edge (SASE). A 
Parceria alargada permitirá a um 
maior número de revendedores da 
Exclusive Networks obter mais re-
ceitas, oferecendo soluções SASE 
aos seus clientes em toda a região 
onde atua.

ESPRINET ASSINA PARCERIA 
COM PHILIPS E AOC
Parcerias A Esprinet anunciou 
uma nova Parceria com a Phi-
lips e a AOC. Todos os produtos 
IT e Gaming comercializados 
pelas duas empresas passam a 
estar incorporados no portfólio da  
Esprinet, permitindo que continue 
a desenvolver o seu portfólio com 
marcas que possuam um contrato 
local que possibilite o fornecimento 
a partir da plataforma logística em 
Portugal. Dessa forma, será garan-
tida uma maior eficiência logística, 
com reflexos no aumento do nível 
de satisfação do cliente.  

& númerosfactos



Impermeável até 1,5mt de 
profundidade durante 35 minutos

Resistente como sempre: IP68, 
MIL SPEC 810G, à prova de queda

Não é necessário uso de capa

O TELEMÓVEL 
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notícias

A experiência do cliente estabele-
ceu-se como um dos aspetos mais 
importantes que as empresas 
devem abordar a fim de desen-
volver uma posição competitiva 

no mercado. O valor económico de uma or-
ganização já não depende apenas do produto, 
mas da experiência que é construída em torno 
da marca.
Um estudo recente da Avaya indica que dois em 
cada dez utilizadores cortariam relações com 
uma empresa após uma única má experiência 
e seis em cada dez após várias situações nega-
tivas acumuladas. Além disso, não só deixarão 

a marca como partilharão as suas experiências 
através das redes sociais de boa-vontade. 
Neste sentido, a Avaya criou o Programa Avaya 
Experience Builders, uma comunidade de es-
pecialistas, Parceiros, promotores e clientes da 
empresa destinado a ajudar empresas de todo o 

mundo a construir melhores experiências para 
funcionários e clientes em qualquer altura e 
a partir de qualquer lugar onde a interação 
ocorra, através da plataforma de experiências 
alimentada por IA Avaya OneCloud. 
“A Avaya está empenhada em continuar a 
capacitar os seus clientes para enfrentarem 
novos e f lexíveis desafios de trabalho através 
da inovação constante. A comunidade Avaya  
Experience Builders proporciona-lhes capa-
cidades de desenvolvimento e implementação 
sem precedentes da ‘Experiência Total’, ofere-
cendo-lhes a oportunidade de navegar melhor 
em águas desconhecidas à medida que todos 
avançamos para novas realidades”, afirma 
Simon Harrison, CMO da Avaya.
O Avaya Experience Builders, que envolve mais 
de 250 Parceiros tecnológicos, fornece apoio 
ao co-desenvolvimento que cada organização 
necessita, explica a empresa em comunicado 
enviado à redação, quer se trate da subscrição 
de experiências existentes, do desenvolvimento 
de experiências novas ou do aproveitamento da 
tecnologia de IA para permitir aos utilizadores 
finais comporem experiências personalizadas. 

AVAYA LANÇA PROGRAMA PARA 
EXPERIÊNCIA-AS-A-SERVICE ATRAVÉS DE IA
O Avaya Experience Builders é destinado a construir melhores experiências 
para colaboradores e clientes, através da plataforma de experiências 
alimentada por IA Avaya OneCloud

A NFON Iberia anunciou um acordo com a MCR, 
grossista de produtos tecnológicos que conta com dez 
mil distribuidores, para implementar as suas soluções 
em Portugal e em Espanha

NFON TERÁ NOVO CANAL DE DISTRIBUIÇÃO NA PENÍNSULA IBÉRICA

mente, a Parceria torna-se uma peça-chave na estratégia da nova divisão 
de cloud que a MCR está a lançar. “Acreditamos que a MCR, com dez 
mil Parceiros, é o grossista ideal para lançar este novo Canal de distri-
buição dentro do mercado ibérico e que, em contrapartida, a NFON 
pode constituir uma parte importante da nova divisão de cloud que a 
MCR está a lançar. Estamos convictos de que vamos trabalhar perfei-
tamente em sintonia para tornar esta união um sucesso para ambas as 
partes”, acrescenta David Tajuelo.  
Juan Sanz, Managing Director da MCR, explica, em comunicado, que 
“as Unified Communications-as-a-Service (UCaaS) são, hoje em dia, funda-
mentais para as empresas, e ainda mais com a proliferação do trabalho 
remoto e teletrabalho. A NFON está a assumir uma posição de relevo 
no mercado a nível global. Na Península Ibérica, estão a realizar um tra-
balho sem precedentes, dando maior visibilidade à marca e às tecnologias 
de comunicação de voz e dados”. 

A NFON Iberia assinou um acordo com a MCR, grossista 
de produtos tecnológicos que conta com dez mil distri-
buidores, para implementar soluções NFON, incluindo o 
produto core Cloudya, em Portugal e Espanha.
A partir de agora, a NFON Iberia terá um novo Canal de 

distribuição no mercado ibérico, e as suas soluções de comunicações em-
presariais na cloud serão incorporadas no portfólio da MCR. “Estamos 
orgulhosos e satisfeitos por podermos trabalhar com a MCR em Portugal 
e Espanha. Trata-se de uma empresa histórica, com uma solvência, posi-
cionamento e penetração no mercado adquiridos ao longo dos anos. Na 
NFON, vamos dedicar todos os nossos esforços para tirar o máximo par-
tido desta Parceria”, comenta, em comunicado, David Tajuelo, General 
Manager da NFON Iberia.
Com esta aliança, a NFON pretende alcançar maior visibilidade no 
Canal e potenciar o crescimento em Portugal e Espanha. Adicional-

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

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

Ligue o data center à cloud 
com a Microsoft e o 
"PRIMEFLEX for Microsoft 
Azure Stack HCI da Fujitsu"
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Microsoft e a Fujitsu se uniram para lhe fornecer um data center 
on-premises com capacidades nativas da cloud e que lhe 
permite criar um verdadeiro ambiente hybrid cloud. 

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

FIABILIDADE CERTIFICADA

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

• Concebido para gestão remota

• Construída com disaster recovery
nativa

• Fornece stretch clustering em salas,
edifícios ou cidades

• Powered by Fujitsu PRIMERGY com
servidores x86 standards

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

• Ponto único de contacto para
suporte do conjunto tecnológico
completo

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

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

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

• Virtualização e armazenamento 
escaláveis

• $10/core/mês de taxa de subscrição

AS FERRAMENTAS QUE CONHECE E ADORA

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

• Use scripts e automatização Windows 
PowerShell

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

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

WHEN TO USE AZURE STACK HCI

Modernize o seu datacenter
e as suas filiais

Melhor desempenho do 
sector para bases de 

dados SQL

Infra-estrutura de ambiente 
de trabalho virtual com 

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

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

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

PAY AS YOU GO  
Escale com custos previsíveis  
Com os nós validados Fujitsu Azure Stack HCI, pode
optimizar os seus custos com base nas suas
necessidades. O serviço é facturado mensalmente a
uma taxa de subscrição previsível que tem por base o
número de cores físicos de processamento.
Comece com dois nós para a edge e uso local, e escale à
medida das necessidades da sua empresa.
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Para saber mais acerca da integração do seu datacenter com a cloud através
da implementação do PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI, visite

https://www.fujitsu.com/emeia/pf4ashci ou contacte-nos para o 800 10 40 40  
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monitorização, gestão de identidades para acesso, 
segurança e muito mais com base na cloud. Terá 
automaticamente as versões mais recentes.
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PRIMEFLEX for Microsoft Azure  
Stack HCI é um nó de hardware validado da Fujitsu e
certificado pela Microsoft, e é a forma mais fácil e mais 
rápida de estender o seu datacenter on-premises para a 
cloud com Azure Stack HCI. A Fujitsu também fornece 
serviços de consultoria, instalação e suporte para nós 
Fujitsu HCI pré-testados e certificados.

• Concebido para gestão remota

• Construída com disaster recovery
nativa

• Fornece stretch clustering em salas,
edifícios ou cidades

• Powered by Fujitsu PRIMERGY com
servidores x86 standards

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

• Ponto único de contacto para
suporte do conjunto tecnológico
completo

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

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

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

• Virtualização e armazenamento 
escaláveis

• $10/core/mês de taxa de subscrição

AS FERRAMENTAS QUE CONHECE E ADORA

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

• Use scripts e automatização Windows 
PowerShell

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

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

WHEN TO USE AZURE STACK HCI

Modernize o seu datacenter
e as suas filiais

Melhor desempenho do 
sector para bases de 

dados SQL

Infra-estrutura de ambiente 
de trabalho virtual com 

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

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

https://marketing.global.fujitsu.com/rs/807-GYW-324/images/HCI_Azure_brouchure_PT.pdf
https://marketing.global.fujitsu.com/emeia/pf4ashci
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INGECOM VOLTA A REUNIR PARCEIROS NACIONAIS PRESENCIALMENTE
A Ingecom aproveitou o evento “Office 2.0 – Security Anywhere” para voltar 
a reunir os Parceiros portugueses no mesmo espaço, num regresso aos 
eventos físicos, para partilhar as novidades de alguns dos fabricantes que 
fazem parte do seu portfólio

Em Portugal, a multinacional disponibiliza um pacote 
de formação essencial para a rede de Parceiros, que 
inclui cinco dias de formação técnica, demo kit e suporte 
remoto

MITEL REFORÇA COMPROMISSO 
COM CANAL DE PARCEIROS

A Mitel quer aumentar a rede de Parceiros em Portugal e 
reforçou o seu compromisso através da disponibilização 
de uma oferta limitada para onboarding de novos Parceiros. 
Em Portugal, a multinacional de soluções de comunicações 
unificadas disponibiliza o pacote de formação essencial 

para Parceiros por 500 euros, que inclui cinco dias de formação técnica, 
demo kit (SMBC ou Virtual) e suporte remoto nas duas primeiras insta-
lações. 
“Queremos facilitar o acesso aos Parceiros à melhor formação e dar-lhes 
as melhores condições para que, connosco, consigamos responder à cres-
cente procura deste tipo de soluções”, afirma Cláudio Moreira, Country 

Depois de um ano onde os 
eventos presenciais não foram a 
norma, ao contrário do que era 
habitual nos anos anteriores, 
a Ingecom voltou a reunir os 

seus Parceiros e clientes presencialmente num 
evento na Quinta da Marinha.
O evento, intitulado “Office 2.0 – Security 
Anywhere”, contou com a presença de re-
presentantes da Cymulate, Rapid7, ZeroFox,  
ExtraHop, ForcePoint, Ivanti, Forescout e  
Yubico, que abordaram os temas da ciberinte-
ligência, dos ciberatores e da identidade ciber-
nética durante toda a manhã.
Nuno Martins, Country Manager da Ingecom 
para Portugal, reforçou, na abertura do evento, 
que a “cibersegurança é um tema global, do 
quotidiano” e que, tendo em conta que “du-
rante os últimos tempos tivemos de aprender a 

aquilo que é a base da gestão dos dados e das 
nossas identidades, independentemente de onde 
estivermos”.
No mês em que a Ingecom celebra 25 anos de 
existência desde a sua fundação e seis anos em 
território nacional, “o nosso objetivo, a nossa 
mensagem, é disponibilizar todas as tecnolo-
gias para manter os escritórios, as organizações 
e as pessoas seguras”, explica Nuno Martins. 
Atualmente, a Ingecom conta com 44 colabo-
radores, perto de 30 alianças com fabricantes, 
mais de 600 integradores que, em conjunto, 
contribuíram para que a empresa atingisse um 
turnover de 31,5 milhões de euros.
Ao longo dos últimos anos, a Ingecom tem 
feito vários investimentos para crescer. Já este 
ano, a Ingecom comprou parte da MultiPoint 
Group com o objetivo de consolidar a sua po-
sição a nível internacional e posicionar a em-
presa como o distribuidor de referência no Mar 
Mediterrânico. Assim, conclui Nuno Martins, 
“contem com a Ingecom para oportunidades 
que possam ocorrer em Portugal, mas também 
para oportunidades que possam ter lugar nou-
tros territórios”.  

Manager da Mitel Portugal, e conclui que “ao tornar o pacote de onboar-
ding mais acessível, criamos mais possibilidades de gerar receitas a mais 
empresas, ao mesmo tempo que ajudamos cada vez mais empresas a ter 
o melhor das comunicações unificadas”.
O onboarding foca-se sobretudo na solução MiVoice Office 400, uma das 
principais soluções Mitel, e, segundo comunicado enviado à redação, a 
que está a registar maior procura no país. A solução foi especialmente 
concebida para satisfazer as necessidades das PME, permitindo que 
todos os utilizadores, novas funcionalidades, novos telefones ou mesmo 
novos locais, sejam integrados com facilidade. É, conta a Mitel, uma 
solução f lexível all-in-one que oferece Comunicações, Mobilidade e 
Colaboração. 

trabalhar de outra forma, remotamente” foi ne-
cessário “ juntar a segurança, a cibersegurança 
e o trabalho remoto”. Foi com este objetivo que 
se chegou ao tema do evento: “Office 2.0, o 
nosso novo escritório, que nos obriga a garantir 



https://pt.techdata.com/
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https://www.facebook.com/TechDataCorporation
https://www.linkedin.com/company/tech-data/
https://www.youtube.com/channel/UCffzFsgIArESPT5K5TDe2IQ/featured
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Aprendizagem contínua é aliada da 
inovação e do progresso

A era digital é acompanhada de 
diversos desafios, entre os quais 
a escassez de talento e de com-
petências digitais adequadas. 
A inf lação laboral é ampla e 

apesar de estar entre as principais preocupa-
ções dos executivos, a lacuna continua a au-
mentar por fatores que vão desde tecnologias 
emergentes e discrepância entre o ritmo de 
inovação e os modelos de formação a desi-
gualdades socioeconómicas sistémicas. Nesse 
sentido, cabe às organizações promover as 
carreiras em tecnologia com plataformas de 
aprendizagem contínua e progressão justa que 
se foquem mais nas competências e menos na 
educação tradicional. 

Num novo estudo da Amazon Web Services, 
realizado pelo Enterprise Strategy Group a 
mais de 750 decisores da Rede de Parceiros  
da AWS, destaca a valorização que os  
Parceiros dão ao programa de Formação e  
Certificação – mais de metade das organizações  
relataram que investir na AWS Training e 
na AWS Certification ajuda no processo de 
recrutamento e na retenção de talento e mais 
de 80% afirmam que os colaboradores são 
certificados pela AWS. 

Além disso, mais de 75% dos Parceiros AWS 
afirmam que o programa de Formação e  
Certificação ajuda os colaboradores com inú-
meros benefícios comerciais, incluindo uma 
maior eficiência operacional para os clientes, 
e “90% das organizações Parceiras da AWS 
afirmam que a participação dos seus colabo-
radores na formação e certificação da AWS  

como uma vantagem competitiva que define 
as organizações como mais “lucrativas, está-
veis e produtivas” e que permite proporcionar 
uma melhor experiência aos clientes – “isto 
torna-se claro quando olhamos para o facto 
de que 83% das organizações na EMEA me-
lhoraram a sua capacidade de inovação e de 
se manterem competitivas”, refere Manuel 
Lopez. 

O programa de Formação e Certificação da 
AWS foi especif icamente desenhado para 
ajudar os Parceiros da AWS a aprofundar 
conhecimentos e competências da cloud de 
forma orgânica e possui três níveis que fun-
cionam de acordo com as necessidades de 
cada participante – a AWS Business Profes-
sional para aqueles que pretendem “adquirir 
uma compreensão básica dos serviços da AWS 
e das mais importantes propostas de valor de 
negócios”; a AWS Technical Professional, 
para a aquisição de “conhecimento técnico 
fundamental sobre computação em cloud da 
AWS” e a AWS Professional Services, para 
“desenvolver e aprofundar competências de 
serviços profissionais”.

O Head of Partners da AWS Iberia explica 
que a formação impacta não só o desenvolvi-
mento empresarial, mas as operações globais, o  
recrutamento e a retenção de talento, áreas de 
“grande preocupação para todas as empresas”. 
Segundo o relatório, os Parceiros foram alta-
mente capazes de desenvolver o negócio após 
a formação. Três quartos dos inquiridos repor-
taram uma melhoria na capacidade das suas 
equipas em comunicar o valor da AWS aos 
clientes e 59% aumentou a receita a partir dos 
seus clientes, com taxas de sucesso de negó-
cios mais altas – 59% –,  melhor retenção de 
clientes – 56% –, e uma aceleração dos ciclos 
de vendas – 51%. 

“Isto acontece porque as formações da AWS 
nesta área têm como foco os Parceiros de forma 

Confrontadas com a escassez de talento e a lacuna de competências digitais, são 
várias as organizações a investir na aprendizagem contínua dos colaboradores 
com o Programa de Formação e Certificação da Amazon Web Services – criando 
vantagem competitiva para os seus negócios 
por Maria Beatriz Fernandes

AWS

coloca as empresas numa melhor posição 
competitiva de forma a garantir sucesso nos  
próximos três a cinco anos”, nota Manuel 
Lopez, Head of Partners, AWS Iberia.

Com o decorrer da pandemia e o impulsio-
namento da transição digital, o tema da for-
mação cresceu em relevância e a fome por 
competências digitais capazes de abarcar a 
infraestrutura da cloud, tem levado as or-
ganizações a “investir em oportunidades de 
aprendizagem e desenvolvimento para as suas 
equipas”. A aposta na formação AWS é vista 

https://www.linkedin.com/in/manuel-lopez-8385033/
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a permitir que tenham discussões mais produ-
tivas com novos e antigos clientes sobre estra-
tégias de migração para a cloud, bem como 
comercializar e vender de forma mais eficaz as 
soluções AWS”, explica Manuel Lopez. 

Por outro lado, a formação revelou ser de ele-
vado impacto para as operações, com dois 
terços dos Parceiros da AWS a descobrirem a 
importância da Formação e Certificação da 
AWS na construção e desenvolvimento das 
suas capacidades de cloud – os Parceiros sen-
tiram melhorias na competência arquitetónica 
geral das suas equipas – 83% –, na capacidade 
de ajudar os clientes a encontrar a melhor so-
lução tendo em conta as suas necessidades 
de negócio – 82% –, e um aumento geral 

na produtividade como equipa com base na  
AWS –  79%.

É de notar ainda um forte impacto no re-
crutamento e retenção de talento, pelo que 
de acordo com o estudo, 61% dos inquiridos 
afirmam que as organizações cobre sempre 
ou quase sempre os custos de formação 
AWS dos colaboradores e outros 75% a fa-
zerem o mesmo com as taxas do Exame de  
Certif icação AWS. Manuel Lopez acredita 
que “ao fazê-lo, criam uma forte cultura or-
ganizacional de apoio ao desenvolvimento 
de competências e crescimento profissional, 
o que é altamente motivador para os novos 
candidatos, bem como para a preservação dos 
colaboradores atuais”. 

Para os Parceiros, a aprendizagem contínua 
revela-se, assim, mais como um investi-
mento e menos como um custo – 58% dos 
Parceiros que investem em formação AWS 
tiveram uma melhoria na retenção dos co-
laboradores e 52% conseguiram uma maior 
qualidade nos seus processos de recruta-
mento. Já 65% dos Parceiros que investem 
nas taxas do Exame de Certificação AWS 
tiveram uma maior retenção de colabora-
dores e 59% conseguiram uma maior qua-
lidade nos seus processos de recrutamento. 
A aposta na formação ao longo da carreia 
representa hoje uma oportunidade de gerar 
e aumentar o valor dos negócios, fomentando 
ativamente a inovação no seio da cultura da 
organização. 

NOVOS
MODELOS
Confiáveis e prontos para o desempenho
JÁ DISPONÍVEIS NA DATABOX!

Impressora C230V & 
Multifunções C235V
Perfeitas para pequenas equipas ou home 
offices. As novas impressoras a cores 
são perfeitas para quem procura soluções 
sem fios, pequenas e confiáveis. 

Saiba mais em www.databox.pt

https://www.databox.pt/produtos/pesquisa?categoriaId=&s=XERC23&marca=&atributo=&stock=&cp=1&sortby=position&mode=grid&pa=15
https://www.office.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncionais/xerox-c235-multifunction-printer
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Ajudar o cliente a navegar a 
sustentabilidade dos data centers
No decorrer do Innovation Summit World Tour 2021, Pankaj Sharma, Executive 
Vice President da divisão de Secure Power da Schneider Electric, partilhou com o 
IT Channel de que forma os Parceiros podem ajudar os clientes a reduzir a pegada 
ecológica da sua digitalização
por Margarida Bento

A relação complexa entre a sus-
tentabilidade e a digitalização, 
há muito entre as prioridades 
de topo da Schneider Electric, 
nunca foi tão clara como nos úl-

timos 18 meses. O aumento do ritmo da digita-
lização, levou à necessidade de construir mais 
data centers e, como tal, a um aumento propor-
cional das emissões de carbono. Tornou-se evi-
dente que a abordagem ‘tradicional’ da com-
putação não é sustentável em maior escala – e, 
como tal, é necessário adotar uma estratégia de 
sustentabilidade na conceção dos data centers, 
com base na eficiência, automação e desenho 
da cadeia de valor.
“Estamos a fazer isto nós próprios, e estamos 
a tentar educar os nossos Parceiros na mesma 
direção”, relata Pankaj Sharma. 

AO CONCEBER UM GRANDE DATA 
CENTER
Para este efeito, Pankaj Sharma reforça os cinco 
pilares estratégicos que os Parceiros devem ter 
em mente ao ajudar o cliente a planear um 
data center de grandes dimensões que responda 
às necessidades de digitalização do negócio de 
forma simultaneamente sustentável.
Em primeiro lugar, refere, é sempre necessário 
conceber uma estratégia data-driven ousada e 
acionável, com base nas necessidades de com-
putação da empresa.
A isto segue-se a conceção de uma arquitetura 
ajustada a estas necessidades, eficiente e repe-
tível. Com base na mesma, há então que pensar 
de que forma é possível maximizar a eficiência 
da operação.
“É na terceira etapa que o software e serviços 
de diagnóstico entram em jogo; quanto mais 
informação tivermos à nossa disposição, mais 

RESUMO
• Indevidamente planeada, a transformação digital resulta num 
maior volume de emissões, fruto do consumo elétrico dos data centers;
• A Schneider Electric procura educar os seus Parceiros para a adoção 
e uma estratégia de sustentabilidade nos projetos de data center;
• A conceção de um data center sustentável não passa apenas pela 
eficiência energética da infraestrutura, como também pelas fontes 
de energia e a cadeia de valor associada.

facilmente podemos tomar decisões sobre a 
performance do data center”, refere Pankaj 
Sharma.
Garantida a eficiência energética do data 
center, há então que considerar as fontes de 
energia que este irá utilizar. Dependendo do 
país, mais de 90% da rede elétrica pode cor-
responder a combustíveis fósseis, mas o acesso 
pelo menos parcial à mesma é necessário para 
garantir a estabilidade do fornecimento. Como 
tal, deve ser procurado o equilíbrio certo entre 
a energia proveniente da rede pública e de 
fontes renováveis locais. 
Por último, e à parte da pegada ecológica di-
reta da própria infraestrutura, há também que 
ter em conta a cadeia de valor associada. A 
sustentabilidade das operações dos fornece-
dores de hardware, bem como da forma como 
os clientes utilizam os serviços da empresa, é 
também equacionada no impacto ambiental do 
data center – e como tal deve ser tido em conta 
desde a conceção.

AO CONCEBER UM PROJETO DE EDGE 
COMPUTING
Estando também sujeitos a estes cinco pi-
lares, as implementações de edge comportam 
também considerações adicionais, resultado da 
sua natureza dispersa e fragmentada. Nomea-
damente, alerta Pankaj Sharma, a falta de stan-
dardização das soluções, que seria um dado 
adquirido na conceção de um único grande 
data center.
“Imaginemos um projeto no qual são equa-
cionados mil pequenos data centers. Uma vez 
completado, o projeto pode até oferecer a ca-
pacidade de computação adequada, baixa la-
tência e uma excelente experiência do lado do 
cliente”, refere Pankaj Sharma. “Contudo, com 
soluções não standardizadas, a implementação, 
gestão e manutenção são muito mais complexas 
e ineficientes”.
Isto ref lete-se também na questão da mão 
de obra. São necessárias pessoas para imple-
mentar estes data centers fisicamente, e quando 
se considera um grande número de pequenos 
data centers isto torna-se difícil de fazer efi-
cientemente. Quanto mais standardizadas 
forem as soluções, menor será este problema. 
Do mesmo modo, uma vez implementada a 
infraestrutura física, há que considerar a gestão 
e manutenção. Um alto número de localizações 
dispersas torna o deslocamento de pessoas para 
realizar estas tarefas rotineiras extremamente 
ineficiente, se não mesmo impossível. Como 
tal, o software e/ou serviços de gestão e manu-
tenção remotos tornam-se indispensáveis para 
o funcionamento eficiente – e, como tal, susten-
tável – da operação. 

Pankaj Sharma, Executive Vice President da divisão de 
Secure Power da Schneider Electric

https://www.linkedin.com/in/pankajsharma73/
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Eset apresenta novos produtos para 
segmento doméstico
Num evento com jornalistas em Lisboa, a Eset apresentou, também, alguns 
detalhes sobre a operação da empresa em Portugal e de como estão a evoluir as 
ciberameaças
por Rui Damião

A Eset identif ica-se como uma 
das muito poucas empresas 
privadas de segurança de IT a 
operar em Portugal e, como diz 
Nuno Mendes, Diretor Geral da  

WhiteHat, que representa a Eset no país, “a 
empresa número um de cibersegurança na 
União Europeia”.
Num evento com jornalistas em Lisboa, Nuno 
Mendes partilhou que, atualmente, a Eset tem 
mais de 110 milhões de utilizadores, mais de 
400 mil clientes empresariais e está presente em 
mais de 200 países e territórios. Em Portugal, 
os clientes pertencem a uma larga variedade 
de setores.
Ainda que o evento estivesse focado na apre-
sentação dos produtos para o segmento domés-
tico, Nuno Mendes abordou, ainda, a gama 
empresarial. Numa altura em que o mundo 
está a mudar e onde há cada vez mais ata-
ques direcionados contra as organizações, a 
Eset alterou a sua oferta para incluir cada vez 
mais funcionalidades, nomeadamente multi-
factor authentication, cloud sandboxing, EDR, Threat  
Intelligence/Hunting, cloud Security, device control, 
ransomware shield e encriptação, entre outros.

RESUMO
• A Eset apresentou novos produtos para o segmento doméstico;
• O Eset Home é uma nova plataforma para gerir a segurança 
em casa;
• As soluções da Eset trazem vários melhoramentos para os uti-
lizadores.

SEGMENTO DOMÉSTICO
Para ir ao encontro dos requisitos dos utiliza-
dores domésticos e fornecer proteção superior, 
a Eset introduziu o LiveGuard, uma solução 
integrada no Eset Smart Security Premium. 
O LiveGuard representa uma camada de pro-
teção proativa adicional contra ameaças nunca 
antes vistas. Para além disso, o Eset NOD32 
Antivirus, Eset Internet Security e Eset Smart 
Security Premium oferecem proteção melho-
rada e uma variedade de novas funcionalidades 
para os utilizadores.
No centro da nova suite de produtos está o 
Eset HOME, uma nova e melhorada plata-
forma de gestão que torna mais fácil gerir a 
segurança em casa seja onde ou quando for. 
O Eset HOME oferece aos utilizadores uma 
visão completa de todas as soluções Eset para 
dispositivos Windows e Android num único 
sítio, dando aos utilizadores visibilidade total 
do estado de proteção dos vários dispositivos 
ligados às suas contas.
Acessível através do portal web ou app móvel, 
a plataforma ESET HOME foi concebida com 
utilizadores móveis em mente e criada para 
gestão de segurança em movimento. A apli-

cação permite aos utilizadores adicionar, gerir 
e partilhar licenças com a família e amigos, e 
gerir as funcionalidades de antirroubo, con-
trolo parental e gestor de passwords através do 
portal web.
As principais atualizações das novas linhas de 
produtos incluem:
• Melhoramentos da proteção: a Banking 
& Payment Protection irá agora ter a opção de 
correr como predefinição, protegendo qualquer 
browser suportado com um modo reforçado. 
O Ransomware Shield foi fortalecido com me-
lhores técnicas de deteção baseada em compor-
tamento. O Exploit Blocker foi melhorado de 
forma a cobrir mais técnicas maliciosas;

• Eset HOME: os pais podem usar o Eset 
HOME para partilhar licenças com a família 
e amigos ou monitorizar a atividade dos seus 
filhos e controlar o seu tempo de ecrã com o 
Parental Control (através do portal web Eset 
HOME);

• LiveGuard: integrado no Eset Smart  
Security Premium, o LiveGuard oferece uma 
camada de proteção proativa adicional contra 
ameaças nunca antes vistas, protegendo os 
utilizadores contra malware antes que o seu 
código seja executado. Este serviço, persona-
lizado para cada utilizador, analisa ficheiros 
suspeitos, incluindo documentos, scripts, ins-
taladores e executáveis, num ambiente de  
sandbox seguro;

• Gestor de passwords: disponível com o 
Eset Smart Security, o Password Manager foi 
completamente redesenhado para melhor se-
gurança e facilidade de utilização. O Password 
Manager está disponível em todos os princi-
pais browsers como extensão e em dispositivos 
Android e iOS como aplicação nativa. Novas 
funcionalidades incluem suporte para KeePass 
e Microsoft Authenticator. 

eset
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Gastos com serviços de 
cloud atingem novo recorde
De acordo com os mais recentes dados mundiais da Canalys, os gastos com 
serviços cloud chegaram aos 49,4 mil milhões de dólares durante o terceiro 
trimestre de 2021 

Os serviços de infraestrutura 
cloud continuaram com uma 
alta procura no terceiro tri-
mestre de 2021. Os gastos 
mundiais aumentaram 35%, 

para 49,4 mil milhões de dólares, impulsio-
nados por uma série de fatores, incluindo tra-
balho e aprendizagem remotos contínuos e a 
utilização crescente de aplicações em cloud es-
pecíficos dos vários setores.
As últimas estimativas da Canalys mostram 
que as despesas cresceram 12,9 mil milhões 
de dólares em relação ao terceiro trimestre de 
2020 e 2,4 mil milhões desde o último trimestre 
(Q2 2021). Os gastos com serviços cloud ainda 
estão a ser afetados pelos esforços de transfor-
mação digital necessários para manter a conti-
nuidade dos negócios durante as interrupções 
relacionadas com a pandemia. Em resposta, os 
principais fornecedores de serviços em cloud 
enfatizaram a expansão dos data centers geo-
gráficos para atender à crescente procura. Mas 
o impacto da escassez global de chips é imi-
nente, já que os fornecedores de componentes 
de data center estão a observar prazos de en-
trega mais longos e preços mais altos que serão 

repassados aos maiores fornecedores. Os hypers-
calers mudaram, agora, o foco para o avanço 
de portfólios de serviços específicos do setor e 
o crescimento dos seus canais para trazer com 
sucesso esses conjuntos cada vez mais diversos 
de produtos ao mercado.
“A procura geral de computação está a crescer 
em capacidade de fabricação de chips e a ex-
pansão da infraestrutura pode se tornar limi-
tada para os fornecedores de serviços cloud”, 
explica, em comunicado, Blake Murray, ana-
lista de pesquisa da Canalys. “Além de gerir 
as cadeias de valor com o melhor das suas 
competências, os fornecedores que constroem 
uma vantagem estão focados no desenvolvi-
mento dos seus canais de entrada no mercado 
assim como dos seus portfólios de produtos para 
acompanhar uma variedade cada vez maior de 
casos de uso de clientes que alimentou a pro-
cura desde o início da pandemia”.

MERCADO DE CLOUD
A Amazon Web Services (AWS) respondeu 
por 32% do total de gastos com serviços de 
infraestrutura cloud no terceiro trimestre de 
2021, tornando-se o fornecedor líder de serviços 

em nuvem, com um crescimento de 39% ao 
ano. A AWS anunciou recentemente o AWS 
for Health, que combina ofertas específicas do 
setor com soluções de conformidade e segu-
rança cibernética. Tem tido sucesso no setor pú-
blico, conquistando negócios importantes com 
os governos dos Estados Unidos e do Reino 
Unido. Também liderou o desenvolvimento de 
canais através dos seus programas de compe-
tência, com a sua competência governamental 
a se tornar na competência voltada para a in-
dústria entre os seus Parceiros.
O Microsoft Azure foi o segundo maior forne-
cedor de serviços cloud no terceiro trimestre, 
com uma participação de mercado de 21%. 
A empresa cresceu mais de 50% pelo quinto 
trimestre consecutivo. A Microsoft continuou 
a se concentrar nas personalizações do serviço 
de cloud da indústria e nos recursos expan-
didos nos serviços financeiros e manufatura. A 
Microsoft também relatou o sucesso de novos 
clientes nas suas suítes de serviços em nuvem 
para saúde e sustentabilidade. A Microsoft 
trabalhou na sua posição em torno do gover-
nance de dados e também anunciou o Azure  
Purview, uma solução de dados unificada pro-
jetada para oferecer suporte à gestão de dados 
em ambientes com várias cloud.
A Google Cloud foi o terceiro maior forne-
cedor e cresceu 54% para representar 8% do 
mercado. A empresa anunciou 20 Parcerias de 
tecnologia expandidas com empresas de dados 
e segurança cibernética para aprofundar a ex-
periência vertical. A Google Cloud também 
enfatizou os seus Parceiros de Canal e lançou 
novos incentivos no seu Programa de Parceria. 
A empresa anunciou um aumento de 175% no 
engagement do cliente através de Parceiros du-
rante o primeiro semestre de 2021. A Google 
Cloud também avançou no seu posicionamento 
em torno da soberania dos dados com o lança-
mento do Google Distributed Cloud, que ofe-
rece aos clientes opções para estender a infraes-
trutura do Google Cloud até os data centers 
edge e de cliente. 

RESUMO
• AWS liderou o mercado mundial de cloud no Q3;
• As despesas cresceram 12,9 mil milhões de dólares em relação ao 
mesmo período de 2020;
• Os gastos com serviços de infraestrutura cloud aumentaram para 
49,4 mil milhões de dólares.
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Mais flexível e próximo. Um programa 
desenvolvido à medida de cada 
parceiro KONICA MINOLTA

F
oi com o objetivo de dar uma maior 
liberdade e suporte aos seus parceiros 
que a Konica Minolta Portugal criou 
um novo pacote de benefícios total-
mente revisto. Entre as principais  

novidades do novo Programa destacam-se três 
eixos fundamentais que reforçam o compro-
misso da organização com a sua rede:

+ Especialização: Desenho de um novo pro-
grama de certificação dedicado e orientado 
para o crescimento de novas áreas de negócio 
e focado em ofertas complementares à área de 
Printing, como Printing Solutions, Managed 
Content Services e Infrastructure Managed 
Services. 

Adaptada a cada nível de especialização, cada 
um com três níveis de maturidade distintos, 
esta estrutura permite um crescimento gradual 
e ajustado, através de um investimento adap-
tado às necessidades de cada parceiro. 

A Konica Minolta Portugal está sempre pre-
sente para apoiar os seus parceiros neste per-
curso, ajudando-os, de forma individualizada, 
a desenvolver um rumo em direção à especia-
lização em várias áreas e com total autonomia.

+ Certificação: Este novo plano de formação 
nas áreas de especialização é composto por seis 
novas certificações comerciais e cinco novas 
certificações técnicas, distribuídas pelas três 
áreas de especialização (Comercial Inicial / 

Comercial Avançada / Técnica Avançada), as-
segurando o conhecimento técnico dos recursos 
e a sua autonomia e, consequentemente, a auto-
nomia da gestão da área de negócio.

+ Benefícios: Ao reinventar o seu Programa 
de Canal, a Konica Minolta Portugal investiu 
também nas condições comerciais que oferece 
a todos os seus parceiros, tendo adicionalmente 
revisto e reforçado o seu pacote de benefícios. 
Este investimento pretende contribuir para a 
competitividade dos parceiros, proporcionando 
condições ajustadas ao seu compromisso de 
crescimento com a Konica Minolta Portugal, 
nas diversas áreas de operação, entre as quais: 
comercial; marketing; marketing development 
funds; formação; crédito; recursos humanos; 
pré-venda; e serviços partilhados. 

“O novo Programa de Canal está agora mais 
f lexível e próximo da nossa rede. Ao reinven-
tarmos o EPP – renomeado EPP 2.0 – con-
seguimos trazer uma maior f lexibilidade aos 
nossos parceiros, no que diz respeito à sua 
oferta, e apresentar um maior leque de solu-

ções atuais e indispensáveis ao negócio de qual-
quer empresa, aproximando-os ainda mais dos 
seus clientes. O pacote de benefícios que agora 
apresentamos reforça também o compromisso 
junto dos nossos parceiros, a quem queremos 
prestar o maior apoio possível em todas as áreas 
estratégicas da sua operação”, refere Pedro  
Clímaco, Trade Marketing Specialist da  
Konica Minolta Portugal.

Este Programa foi projetado com o intuito de 
diferenciar a rede já existente e de atrair novos 
potenciais parceiros, num mercado que se  
encontra cada vez mais competitivo. Desta 
forma, a Konica Minolta Portugal pretende 
assegurar o conhecimento comercial e técnico 
dos seus parceiros, desenvolver uma abordagem 
adequada às necessidades dos clientes e apro-
ximar ainda mais os seus parceiros, tornan-
do-os uma extensão da marca. 

INFO
konicaminolta.pt/pt-pt

A Konica Minolta Portugal 
reinventou o European Partnership 
Program (EPP) e está agora mais 
próxima e relevante na definição 
das áreas de negócio onde os seus 
parceiros podem investir para fazer 
crescer o seu negócio

http://www.konicaminolta.pt/
http://www.konicaminolta.pt/


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_IT CHANNEL_PARCEIROS_270X320.pdf   1   25/10/2021   13:09

https://www.konicaminolta.pt/pt-pt/programadeparceiros
http://www.konicaminolta.pt/


tem a palavra

“TEMOS COMO OBJETIVO 
SERMOS O MELHOR FABRICANTE 
DE CIBERSEGURANÇA PARA OS 

PARCEIROS”

PEDRO MELLO, TERRITORY CHANNEL MANAGER , PORTUGAL DA SOPHOS

Fo
to

gr
af

ia
s: 

R
ui

 S
an

to
s J

or
ge

https://www.linkedin.com/in/pedromello/


NOVEMBRO | 2021 | 23 

Este mês, o IT Channel dá a pa-
lavra a Pedro Mello, Territory 
Channel Manager para Portugal 
da Sophos, que aborda o pano-
rama atual da cibersegurança e 

como a Sophos está a ajudar os seus Parceiros 
e clientes a antecipar ciberataques.

Como está a correr o ano para a Sophos?
O ano para a Sophos está a correr muito bem. 
Vimos numa tendência que já se verifica de 
ano para ano e a Sophos continua a crescer, 
em termos de worldwide, dois dígitos por ano e 
continuamos a manter essa mesma tendência 
em termos globais.
Do ponto de vista do mercado nacional, 
também estamos com um índice de cresci-
mento dentro daquilo que é e que tem sido o 
crescimento nos outros territórios e geografias. 
Temos todos os motivos para estarmos satis-
feitos e animados para com o futuro.

Quais são as principais tendências de 
cibersegurança que a Sophos vê em 
Portugal e que as organizações estão a 
adotar?
Em termos das maiores tendências do mercado 
da cibersegurança, continuamos a identificar 
que o que está no topo e aquilo que são as 
preocupações de todas as organizações – e 
quando digo de todas, são todas mesmo, desde 
as maiores organizações até às mais pequenas 
– são os problemas dos ataques de ransomware. 
O ransomware continua a ser das maiores 
preocupações, até pelos impactos que tem no 
funcionamento da própria organização, e o que 
se tem assistido, na realidade, é que já não são 
só as grandes empresas que sofrem este tipo de 
ataques, mas também já se verificam estes ata-
ques em empresas de menor dimensão. A única 
coisa que no final do dia acaba por variar é o 
valor dos resgates que são solicitados.
Verificamos, também, que as organizações 
têm a necessidade constante de definir e me-
lhorar as suas defesas contra os ataques de  
ransomware, com tudo o que tem a ver com 
violação de dados e outros ataques que possam 
afetar as suas operações de negócio, e podendo 
mesmo originar paragem da sua atividade.
A Sophos é um dos poucos fabricantes de ciber-
segurança que acaba por fornecer as três com-

ponentes que são essenciais e principais para 
conseguir interromper tudo o que tem a ver 
com o que são ataques de ransomware. Com 
estes três pilares, temos a tecnologia de proteção 
de ransomware líder de mercado – com a nossa 
solução de Intercept X –, disponibilizamos um 
serviço de management threat response que é um 
serviço de threat hunting dado por especialistas 
da Sophos que tem a capacidade de parar os 
ataques ativos. Paralelamente, passámos a dis-
ponibilizar um serviço de rapid response que é um 
serviço de SOS onde, quando tudo corre mal e 
um cliente está sobre ataque, disponibilizamos 
uma equipa de especialistas que, de imediato, 
ajudam as organizações, num tempo bastante 
curto e essencial, a entrar em ação e conseguir 
fazer a mitigação do ataque.
A terceira vertente fundamental em toda esta 
problemática é o nosso Sophos Labs; são os 
primeiros laboratórios de cibersegurança que 
foram criados worldwide e identifica qualquer 
coisa como 500 mil novas ameaças todos os 
dias, o que dá bem uma ideia daquilo que é 
a realidade com que todos nos deparamos do 
ponto de vista da cibersegurança.

A cibersegurança é um tema recorrente 
– ou deveria ser, pelo menos – quando se 
fala de transformação digital. Como é 
que a Sophos olha para o tema da trans-
formação digital?
A transformação digital veio acelerar tudo 
aquilo que tem a ver com a interconetividade 
das empresas em si. Hoje, com as chamadas 
supply chain, passamos a ter todos os atores 
da cadeia de negócio – entre clientes, forne-
cedores e Parceiros – interligados entre si.  
Obviamente, isto traz mais pontos de fragi-
lidade e mais pontos de potencial ataque por 
parte dos cibercriminosos.

Quais são as novidades que a Sophos 
tem para os seus Parceiros?
A Sophos é uma companhia mundial de ciberse-
gurança conhecida no mercado pelo seu foco no 
Canal de Parceiros. Todo o nosso negócio é feito 
através de Canal e dos seus Parceiros – a Sophos 
não faz vendas diretas – e também é conhecida 
pelos produtos e serviços que lança para o mer-
cado e que são reconhecidos por todos os ana-
listas de mercado como produtos de excelência.

Em termos de worldwide, contamos com cerca 
de 16.500 Parceiros e, em termos nacionais, 
posso dizer que temos uma cobertura de  
Parceiros que nos permite chegar a todos os se-
tores de atividade, bem como clientes de todas 
as dimensões.
Um ponto de honra e de grande preocupação 
que a Sophos tem é com a rentabilidade dos seus 
Parceiros; precisamos de Parceiros que sejam, 
do ponto de vista financeiro, fortes para que 
possam continuar a manter os investimentos 
que são sempre necessários na área e, também, 
tudo o que é a confiança e a evolução tecno-
lógica do nosso Canal. Temos como objetivo 
sermos o melhor fabricante de cibersegurança 
para os Parceiros, muito baseado em relações 
fortes, duradouras e sustentáveis naquilo que 
é o sucesso dos clientes. Diria que estes são os 
pilares na base do nosso sucesso, o que torna 
a Sophos tão especial. “Channel Best” é como 
intitulamos a nossa estratégia de Canal e vamos 
continuar a investir nesta estratégia.

Os Parceiros que vendem serviços de ci-
bersegurança têm de ter uma especiali-
zação elevada dentro do tema. Como é 
que a Sophos capacita os seus Parceiros?
Em primeiro lugar, temos sempre como missão 
continuar a inovar e a desenvolver produtos e 
serviços de cibersegurança de nova geração. 
Temos um Programa de Canal simples e claro 
baseado muito naquilo que é a transparência 
nas relações de negócio, grande agilidade e ra-
pidez de resposta.
Todos os Parceiros têm disponíveis um Partner 
Portal que é uma ferramenta muito poderosa 
onde têm das maiores coleções sobre informa-
ções técnicas permanentemente atualizadas, 
disponibilidade de formação online, partici-
pação em webinars específicos para Parceiros e 
gostaria muito de salientar aquilo que é o nosso 
threat hunting academy, que é, basicamente, uma 
academia para técnicas e deteção de resposta 
a incidentes onde os nossos Parceiros têm a 
possibilidade de partilhar conhecimento e ex-
periência com todos os especialistas do nosso 
laboratório. No final do dia, o que queremos 
é capacitar os nossos Parceiros para que sejam 
capazes de fornecer todos os serviços críticos 
de gestão de cibersegurança que os clientes ne-
cessitam.
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Como está estruturado o Programa de 
Canal da Sophos em Portugal?
O Programa de Canal da Sophos é igual em 
todas as geografias onde atua; diria que não 
existe nenhuma especificidade relativamente ao 
Canal local porque, na realidade, os Parceiros 
em Portugal já têm um nível semelhante ao que 
está lá fora. Não existe motivos para que existam 
Programas de Canais distintos para Portugal 
relativamente a outras zonas geográficas.

O que é que a Sophos procura num novo 
Parceiro?
Pretendemos, essencialmente, Parceiros que as-
sumam um compromisso para com a Sophos, 
da mesma maneira que a Sophos também 
assume um compromisso para com os seus  
Parceiros, para que seja uma relação de investi-
mento de ambas as partes e, no fim, que sejam 
relações win-win para todos.

O que se avizinha para o futuro da  
Sophos em Portugal?
Para a Sophos e para todos os Parceiros ligados 
à cibersegurança, sem dúvida que existem 
grandes oportunidades. São momentos que 
começam a ser bastante desafiantes para os 

clientes e, obviamente, para os nossos Parceiros 
e para a Sophos, e onde existem boas e grandes 
oportunidades do ponto de vista de negócio.
Há pouco falava de transformação digital e 
gostava de partilhar aquilo que é uma men-
sagem do Fórum Económico Mundial em que 
transmite que serão investidos, até 2025, cerca 
de cem biliões de dólares em projetos de trans-
formação digital. Depois, menciona um fator 
que é bastante desafiante que diz que o ciber-
crime é a maior ameaça que neste momento 
existe a esta oportunidade que nos traz os pro-
jetos de transformação digital.
Em termos de bola de cristal e aquilo que vamos 
continuar a fazer, vamos continuar o nosso data 
lake na cloud que é uma das bases de dados 
mais poderosas do mercado em termos daquilo 
que são eventos de cibersegurança e do que 
está a acontecer. O nosso Sophos Adaptative  
Cybersecurity Ecosystem é alimentado cons-
tantemente pelas soluções da Sophos, pelas so-
luções dos Parceiros, dos clientes, por developers 
e por outras soluções de cibersegurança.
O panorama das operações de cibersegurança 
está em completa evolução e com aquilo que 
exatamente falávamos, onde as organizações 
estão muito mais interconectadas, mais ba-

seadas em supply chain, que traz mais desafios 
e obriga as equipas de cibersegurança a preci-
sarem, claramente, de evoluir de produtos de 
segurança não integrados para sistemas adap-
tados de segurança que tenham a capacidade 
de evitar automaticamente – tanto quanto pos-
sível – os ataques e necessitam ter especialistas 
que tenham a capacidade de pesquisarem e 
detetarem, mesmo que por fracos sinais que 
existam, eventos suspeitos de maneira a conse-
guirem evitar ciberataques.
Uma grande mudança que vai acontecer é que 
todos os sistemas de segurança do passado já 
não são suficientes para fazermos face àquilo 
que são as atividades do cibercrime atual. 
Tudo o que é passado está no passado e, neste 
momento, o que é importante é uma grande 
aposta nas áreas de deep learning; em todas 
as nossas soluções a área de deep learning está 
muito presente e, com base no deep learning, vai-
-nos permitir trabalhar toda a parte de threat  
intelligence com capacidade preditiva de conse-
guirmos antecipar os ataques mesmo antes de 
acontecerem.
Com o Sophos Adaptative Cybersecurity 
Ecosystem, conseguimos responder a esta nova 
realidade que passa pela transformação daquilo 
que é o security management, ou as operações de 
gestão de segurança, para aquilo que é o security 
operations, ou seja, operações de segurança.
A parte de especialistas também é cada vez 
mais importante quando falamos de inte-
ligência artificial e deep learning. Também os 
atacantes utilizam ferramentas de automação 
poderosas, mas depois também complementam 
com a parte de especialistas humanos e, do lado 
da resposta, também precisamos de juntar a 
toda esta capacidade preditiva toda a capaci-
dade dos especialistas e é aí que temos a área 
de management threat response, o nosso serviço de 
gestão e deteção de threat hunting e de resposta 
a incidentes.
Claramente as organizações, no futuro, neces-
sitam de visibilidade, de proteção, de deteção e, 
como disse, especialistas em threat hunting para 
fazer face aos ataques cada vez mais agressivos. 
Na Sophos, ajudamos os Parceiros e os clientes 
a se defenderem dos ataques mesmo antes destes 
acontecerem. 

por Rui Damião
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Num evento organizado pela Microsoft e pelo IT Channel, com o apoio da CPCdi, da JP.DI e da Tech Data, 
os Parceiros de Canal ficaram a conhecer o novo sistema operativo da Microsoft e como é que podem 

tirar o melhor partido para ajudar os seus clientes e terem uma maior fonte de receita

Com o apoio da CPCdi, da JP.DI 
e da Tech Data, a Microsoft e 
o IT Chanel realizaram um 
evento no dia 28 de outubro 
para apresentar aos Parceiros 

nacionais o Windows 11, o mais recente sis-
tema operativo da Microsoft, lançado seis anos 
depois do Windows 10.
Ainda que a Microsoft tenha mantido atuali-
zações constantes ao longo dos últimos anos no 
Windows 10, a dependência da colaboração e 
de cibersegurança levou a Microsoft a apostar 
num novo sistema operativo, lançado a 5 de 
outubro de 2021.
A colaboração é, hoje, um ponto em cima 
da mesa de qualquer organização. Os cola-
boradores não trabalham em silos fechados e 
é preciso comunicar com colaboradores que, 
agora, podem estar literalmente em qualquer 
parte do mundo. Ferramentas de colaboração, 
como o Microsoft Teams, são hoje uma neces-
sidade para qualquer organização moderna e o  
Windows 11 coloca a colaboração como tema 
principal da experiência de utilização.
Simultaneamente, também a segurança é cada 
vez mais importante para as organizações e a 
Microsoft afirma que este é “o Windows mais 
seguro até hoje” e está preparado para uma 
abordagem zero trust para proteger os dados 
e os acessos em qualquer lugar, para além de 
contar com segurança incorporada que inclui 

isolamento baseado em hardware, encriptação 
e proteção contra malware. É possível aplicar 
facilmente segurança sem palavras-passe com 
o Windows Hello for Business melhorado. Já a 
segurança zero trust combina atributos de dis-
positivos seguros, com autenticação por mul-
tifator para proteção dos dados e identidade 
corporativa.

NOVAS FUNCIONALIDADES
Um novo sistema operativo traz, naturalmente, 
novas funcionalidades que os utilizadores – seja 
num contexto profissional ou pessoal – podem 
aproveitar. O Windows 11 traz, por exemplo, 
uma interface de utilização mais simples e in-
tuitiva, desktops personalizáveis e uma nova loja 
de aplicações, entre muitas outras.

O Windows 11 foi concebido para o trabalho 
híbrido e a Microsoft procurou que fosse de 
fácil utilização. A UX do Windows 11 procura 
reduzir a carga cognitiva dos colaboradores 

com uma interface simplificada, intuitiva e or-
ganizada com novas funcionalidades.
Ao mesmo tempo, a UX é simples, mas pode-
rosa, para melhorar a produtividade e o foco 
dos colaboradores, incluindo uma forma mais 
inteligente de colaborar com a integração do 
Microsoft Teams.
No caso dos desktops personalizáveis, o Snap La-
yout é uma das ferramentas do novo Windows 
11 que procura ajudar os utilizadores a serem 
mais produtivos. Diz a Microsoft que, com um 
simples toque, o utilizador pode escolher onde é 
que quer que uma determinada janela apareça 
no ecrã e, até, quantas é que vão ser apresen-
tadas.
Também é possível criar desktops virtuais para 
abrir determinadas aplicações, dependendo da-
quilo que o utilizador está a fazer, focando os 
ambientes de trabalho para temas específicos, 
onde o utilizador inclui sites ou aplicações que 
abordam o tema.
A nova loja de aplicações traz os programas e 
aplicações que o utilizador precisa através de 
um simples toque. A Microsoft Store é o local 
para não só obter as aplicações mais populares 
e favoritas dos utilizadores, mas também para 
descobrir outras que, de outro modo, nunca iria 
ficar a conhecer.
Uma das novidades com o Windows 11 será, 
em breve, também ter a possibilidade de ins-
talar todas as aplicações disponíveis para o sis-

já chegou
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tema operativo móvel Android, disponíveis na 
Amazon Store, fruto de uma Parceria entre a 
Microsoft e a Amazon.

PARCEIROS E A RENTABILIZAÇÃO DO 
SEU NEGÓCIO
Mauro Bastos, Microsoft Device Partner 
Channel Executive Iberia, explicou, durante o 
live event, que sabe “o quão difícil é trabalhar en-
quanto Parceiro” e deixou como sugestão para 
o Canal “utilizar o Windows 11 como uma 
porta de entrada” na abordagem aos clientes.
“Podem usar tudo o que comunicámos e levar 
este novo discurso aos vossos clientes, mas, não 
só: o Windows 11 consegue trazer uma receita 
transacional – de uma venda ou de um upgrade 
de um produto –, mas isso é finito. Enquanto 
Parceiro, não vale a pena criar produtos no 
vosso portfólio com avenças mensais, de gestão 
de parque informático com o AutoPilot [da  
Microsoft] e gerir esse parque?”, sugere Mauro 
Bastos.

O representante da Microsoft acredita que “o 
nosso cliente, hoje, tem uma necessidade real 
de ter atenção ao negócio dele; ele não quer 
estar preocupado com o IT, não pode estar 
preocupado, não tem tempo para isso. Acho 
que o Windows 11 acaba por ser uma ferra-
menta muito interessante de gestão de parque 
informático. O AutoPilot e todas as suas fun-
cionalidades – seja a entrega de imagens, seja 
a gestão do dispositivo propriamente dito – 
devem ser olhadas com atenção pelos Parceiros 
para criarem um serviço adicional, uma receita 
recorrente, com avença mensal, de gestão de 
parque informático utilizando o Windows 11”.
Simultaneamente, a parte de segurança, “com 
todos os investimentos que a Microsoft tem feito 
nos últimos anos”, pode ser aproveitada pelos 
Parceiros para oferecerem um novo serviço 
junto dos seus clientes.

Mauro Bastos especifica que este é um sistema 
operativo “robusto e seguro”. Neste sentido, 
“será que não vale a pena [os Parceiros] criarem 
um serviço de segurança de informação que 
leia informações de Windows 11 e ajude os 
vossos clientes a estarem mais protegidos em 
relação a vulnerabilidades e a problemas da se-
gurança da informação de uma maneira geral? 
É pensar no Windows 11 não somente na venda 
transacional pura e dura, mas com um serviço 
de valor acrescentado que pode ser fruto de um 
novo produto no vosso portfólio”.

CONSISTÊNCIA DO SISTEMA 
OPERATIVO
Por seu lado, um dos pontos que Carlos Bento, 
Microsoft Design-in Strategist para a Western 
Europe, abordou foi a consistência do sistema 
operativo e das aplicações e como é que isso 
facilita a vida de quem faz a gestão do IT das 
organizações, serviço que pode ser oferecido 
pelos Parceiros aos seus clientes.
“O Windows 11, como novo sistema operativo, 
oferece várias funcionalidades que contribuem 
para o aumento da produtividade e para a re-
dução do esforço cognitivo”, explica Carlos 
Bento. “Isto representa algo que os colabora-
dores ou administradores das empresas querem 
imediatamente adotar e torna-se numa priori-
dade para as empresas”.

“No entanto, para os administradores de IT, 
esta mudança de sistema operativo repre-
senta muitas dúvidas, até porque precisam de 
se preocupar com a gestão e a segurança dos 
equipamentos que são utilizados por diversos 
tipos de perfis de colaboradores na empresa que 
usam aplicações diferentes e tudo tem de fun-
cionar de forma consistente”, refere o Design-in  
Strategist para a Western Europe.
A Microsoft garante que “este sistema opera-
tivo foi construído com as mesmas fundações 

do Windows 10 e, do ponto de vista de consis-
tência ou compatibilidade, vai garantir que as 
aplicações que já estavam a correr no Windows 
10 são compatíveis com o Windows 11, que as 
ferramentas que utilizam para gerir o seu parque 
informático – como o Microsoft Endpoint  
Manager ou o Configuration Manager – 
também são compatíveis” com o novo sistema 
operativo.
Estas ferramentas, assim como o Autopilot, 
podem ser utilizados pelos administradores de 
IT que trabalham remotamente. Carlos Bento 
especifica que é possível “aplicar remotamente 
políticas de segurança e de privacidade a todas 
as máquinas utilizadas pelos colaboradores das 
empresas, assim como aprovisionar aplicações 
remotamente; não é necessário ter os compu-
tadores todos dentro da empresa, num local 
físico, para aprovisionar esses computadores”.
A Microsoft refere que existe, atualmente, uma 
“compatibilidade acima dos 99%” para as apli-
cações existentes no Windows 10 e que fun-
cionam no Windows 11, o que significa que “as 
empresas devem-se sentir confiantes para esta 
migração para o Windows 11”.
De qualquer maneira, os equipamentos  
Windows Pro têm a capacidade de downgrade 
para o Windows 10, o que significa que é pos-
sível fazer a atualização e, caso seja necessário, 
voltar ao sistema operativo anterior.

FERRAMENTAS DE APOIO
A Microsoft e o IT Channel desenvolveram um 
micro site dedicado ao Windows 11 e ao seu papel 
junto dos Parceiros nacionais.
Neste site, é possível, por exemplo, descarregar a 
ferramenta criada pela Microsoft e que permite 
perceber se o computador é compatível com o 
Windows 11 e, também, descarregar o Windows 
11, no caso de o utilizador não querer esperar 
pela notificação automática de atualização.
Por fim, também é possível fazer o download 
da apresentação da Microsoft dedicada ao  
Windows 11 e ver o vídeo do live event realizado 
pela Microsoft e o IT Channel, com o apoio da 
CPCdi, da JP.DI e da Tech Data. 

RESUMO
• O Windows 11 está disponível desde 5 de outubro de 2021;
• O novo sistema operativo tem um grande foco em cibersegurança 
e colaboração;
• Os Parceiros podem aproveitar o Windows 11 para terem novas 
receitas junto dos seus clientes.

Mauro Bastos, 
Microsoft Device Partner Channel Executive Iberia 

Carlos Bento, 
Microsoft Design-in Strategist para a Western Europe

https://www.itchannel.pt/windows-11/
https://www.linkedin.com/in/maurobastos/
https://www.linkedin.com/in/carlosbento1/


O NEGÓCIO 
NÃO PODE PARAR

A continuidade do negócio é um tema central para qualquer organização. A 
indisponibilidade de um serviço – mesmo que por um pequeno período – pode 
ter um efeito devastador na empresa. Arcserve, Cisco, Fujitsu, Ingram Micro, 
Schneider Electric, Socomec e WatchGuard abordam o mercado de business 

continuity, as suas oportunidades e os seus desafios para os Parceiros
por Rui Damião

Com o apoio de:
Arcserve | Cisco/Comstor | Fujitsu | Ingram Micro | Schneider Electric | Socomec | WatchGuard
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António Correia, Area Sales Manager da 
WatchGuard, refere que, na perspetiva de ci-
bersegurança, “estamos a montante do pro-
blema. Quando falamos de business continuity 
estamos a pensar em ‘se acontecer alguma 
coisa, como é que garanto a continuidade de 
negócio’. Na parte da cibersegurança, estamos 
a tentar assegurar, acima de tudo, que isso 
não acontece ou se reduza o risco – e falamos 
apenas de reduzir o risco – de isso acontecer. 
Nos últimos anos, e não só por causa da pan-
demia, vemos uma evolução muito grande, 
principalmente porque os ataques acabam 
por ser mais badalados e dão mais awareness 
aos decisores que, antes, eram as pessoas que 
mais dificilmente entendiam que era neces-
sário fazer este investimento”.
José Coelho, Diretor da Socomec Portugal, in-
dica que “ainda há um pouco o estigma – e 
acho que é uma questão de mentalidade de al-
gumas empresas e decisores – de deixarem tudo 
para o fim. Apesar de tudo o que se passou, 
muitas empresas foram forçadas a agilizar pro-
cessos e abrir algumas mentes, mas ainda existe 

um longo caminho para percorrer em Portugal. 
Só mesmo na última é que os decisores re-
correm ao que há disponível hoje. É uma pena 
se não soubermos aproveitar as oportunidades 
que estão aí, nomeadamente a inteligência ar-
tificial, o IoT, toda a parte da digitalização… 
é um lapso não se conseguir aproveitar. No 
entanto, neste momento, vejo que as novas ge-
rações estão ávidas e são capazes de irem ali-
mentando todas essas novas tecnologias, o que 
é um ponto positivo para o futuro”.
Rita Lourenço, Key Account Manager da  
Schneider Electric, diz que “faz todo o sentido 
tirar a temperatura digital ao mercado portu-
guês, até para perceber quais são as oportuni-
dades e a direção que todos temos de seguir. 
Com a pandemia, o processo acelerou muito, 
no entanto, é preciso perceber que o mercado 
português continua com várias velocidades dis-
tintas. Há empresas ou segmentos muito mais 
maduros e outros muito mais atrasados. Fazendo 
uma comparação, também se nota o mesmo em 
Espanha. Mesmo dentro das empresas, existem 
departamentos mais evoluídos do que outros” o 

Foram muitos os leitores que assistiram à mesa redonda realizada pelo IT Channel, 
em formato de videoconferência, que contou com a participação das empresas 

mais relevantes do mercado de business continuity

Seja que horas forem, Natal ou 
fim de ano, o negócio não pode 
parar. A continuidade dos negó-
cios em IT refere-se à garantia de 
manutenção dos negócios ou a re-

tomá-los rapidamente no caso de um grande 
incidente, seja causado por um incêndio, 
inundação, falha de fornecimento elétrico, 
de conectividade ou ataque malicioso por ci-
bercriminosos. 
Uma grande pandemia não fazia parte dos 
riscos clássicos considerados, mas foi o maior 
desafio do IT em 2020 e em 2021. Estar pre-
parado para o inesperado parece ser o que 
agora se espera do IT. 
O negócio das empresas – das grandes às 
pequenas – não sobrevive sem fornecimento 
de IT. Um só minuto de indisponibilidade 
pode ser catastrófico. Assim, é, hoje, impera-
tivo construir soluções de infraestrutura resi-
lientes, a toda a prova, com um uptime de 24 
sobre sete, 365 dias por ano.

MERCADO PORTUGUÊS
Depois de um período onde a continuidade 
das operações das organizações de todo o 
mundo foi posta à prova, a maturidade do 
mercado nacional de business continuity teve, 
obrigatoriamente, de mudar.
Sergiu Tirgoala, Sales Engineer da Arcserve, 
explica que, “quando começou a pandemia, 
muitas empresas da área de IT foram for-
çadas a rapidamente implementar sistemas 
para poder responder a um plano de conti-
nuidade de negócio onde todas as pessoas já 
podiam trabalhar e ter acesso aos recursos a 
partir de casa. Reparámos que algumas em-
presas pararam nestes sistemas que já foram 
implementados, mas algumas organizações 
continuam a desenvolver este plano de conti-
nuidade de negócio para duas variáveis: um 
para processos e outro para componentes. 
Nos processos, estão a desenvolver todos os 
processos necessários para poderem desen-
volver ou realizar negócios; nos componentes, 
já estão a identificar tudo o que é necessário – 
como telecomunicações ou servidores – para 
responder aos processos necessários para o 
negócio poder continuar”.

Para ver o vídeo clique sobre a imagem
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de convergência e a manutenção desse processo 
e o facto de as consolas de gestão e orques-
tração, algumas delas, já estarem na cloud 
como um serviço, permite-nos essa indepen-
dência da capacidade de orquestrar e operar a 
solução e até reagir a uma falha de um site para 
garantir essa continuidade. O que vemos é essa 
tendência realizar-se numa prática comum”.

EDGE
Nos últimos anos, a popularidade do edge tem 
vindo a crescer no mercado e, hoje, pode ser 
uma opção de continuidade dos serviços por 
parte das organizações, reduzindo o downtime 
possível das organizações.
Rita Lourenço (Schneider Electric) diz que “as 
arquiteturas híbridas combinam a vantagem 
entre a cloud onde habitualmente se arma-
zenam dados e o edge que, no fundo, é no local 
e reduz a latência. A vantagem desta arquitetura 
híbrida, e nomeadamente a questão das solu-
ções edge, para além de reduzir a latência, adi-
ciona, também, alguma redundância. Há mais 
controlo das aplicações mais críticas e os dados 
mais críticos estão no local. O edge desempenha, 
também, um papel na sustentabilidade porque 
estas soluções são projetadas especificamente 

interessante assistir, nos últimos anos, a esta 
corrida frenética a novos métodos de storage, de 
backup, de cloud e de virtualização. Hoje, con-
fiamos a nossa informação numa cloud, o que 
às vezes é muito difícil de compreender, que 
está numa localização secreta num determi-
nado data center. De qualquer forma, são estas 
novas gerações de storage que, por vezes, temos 
dificuldade em entender que garantem a con-
tinuidade de negócio. É verdade que nem tudo 
pode ser armazenado na cloud, o que notamos 
é que as organizações têm uma abordagem 
mais híbrida. A tendência que temos notado é 
a hiperconvergência que resulta numa melhoria 
de suporte remoto a colaboradores, numa re-
dução de custos e aumento de agilidade e de 
segurança”.
Ricardo Silva, Technical Solutions Architect 
da Cisco, salienta que “um dos pontos princi-
pais tem sido a adoção da hiperconvergência, 
aliado ao debate de termos uma simplicidade 
da gestão do dia a dia. Termos a capacidade de 
gerir a partir do mesmo ecossistema os dados, 
seja com a integração de backups – que conti-
nuam a ser um ponto de continuidade –, mas 
também a replicação entre ambientes distintos 

que torna necessário que “esta transformação 
digital” seja “funcional entre vários departa-
mentos e operações, clientes e inovação”.
Luís Martins, Value Business Manager da 
Ingram Micro, afirma que, “muitas vezes, 
os distribuidores funcionam como um baró-
metro para avaliar o mercado, as tendências 
e as preocupações. Se é verdade que esta pan-
demia revelou muitas fragilidades na quanti-
dade de negócio das empresas, isto só foi re-
velado porque elas não estavam preparadas 
para ter, por exemplo, tantos colaboradores a 
trabalharem remotamente e viver na incerteza 
de saber o impacto a longo prazo – que ainda 
não sabemos totalmente – desta pandemia nos 
investimentos em tecnologia. Creio que o mer-
cado português se adaptou, investiu e, neste 
momento, estamos em melhores condições 
para darmos continuidade ao negócio, quando 
comparado com uma situação idêntica como 
vivemos há alguns meses”.

ARMAZENAMENTO
Com o crescimento dos dados, o armazena-
mento é, naturalmente, um ponto importante 
para garantir a continuidade do negócio, uma 
vez que é aí que ficam armazenados os dados e 
as informações das organizações.
Pedro Pinto, Datacenter Business Development 
Manager da Fujitsu, declara que, “quando fa-
lamos de armazenamento, o importante é falar 
de informação, os dados das empresas. Essa 
preocupação já vinha de trás; o que a pan-
demia veio trazer foi mostrar às empresas que 
dependem, realmente, das tecnologias para 
continuar ativas, a crescer, e foi possível ver 
isso em muitos setores. Os sistemas de arma-
zenamento são a base desta réplica de infor-
mação para que seja possível montar uma con-
tinuidade de negócio, mas não é suficiente; ter 
os dados replicados – sejam produtivos ou de 
backup – não garante às empresas uma conti-
nuidade de negócio em tempo útil. O que temos 
vindo a assistir é uma evolução tecnológica que 
permite que exista essas cópias e que sejam 
disponibilizadas de forma mais automática e 
transparente”.
Luís Martins (Ingram Micro) nota que, “com 
este crescente volume de informação, tem sido 

Sergiu Tirgoala,
Sales Engineer, Arcserve

Ricardo Silva,
Technical Solutions Architect, Cisco

“Os Parceiros devem identificar 
o prejuízo para o cliente final no 
caso de acontecer uma paragem da 
sua infraestrutura e apresentar essa 
conclusão”

“Os Parceiros podem ajudar os clientes 
e caminhar juntamente com eles no 
processo e de os dotar da capacidade de 
continuidade de negócio”

https://www.linkedin.com/in/sergiu-s-tirgoala-67155760/
https://www.linkedin.com/in/ricardo-antunes-da-silva/
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para aplicações concretas, está próximo dos dis-
positivos, do utilizador e ajuda as organizações 
a reagir melhor a todas as mudanças”.
Ricardo Silva (Cisco) refere que “o edge vem 
ajudar não só porque hoje temos a capacidade 
de imputar ao edge os temas da resiliência e 
capacidade para trazer para o local alguma 
resposta, mas também a capacidade de repli-
cação e de trazer informação e ser transitada 
entre o local principal, o edge e outras locali-
zações edge, que são ambientes de resiliência 
adicional e que limita o investimento e torna 
esse investimento mais valoroso. Esse é um dos 
princípios importantes que a capacidade edge 
vem dar – para além da capacidade de compu-
tação local –, mas também a capacidade de dar 
um site alternativo de resiliência que devemos 
aproveitar e, muitas vezes, acabam por ser de-
saproveitadas”.
Pedro Pinto (Fujitsu) indica que “descentralizar 
remove dependências e limitações geográficas. 
Tentar obter esta informação a partir da sua 
fonte é um dos grandes benefícios do edge. Há 
vários anos que existem casos de edge como 
fonte de resiliência para as empresas. As tele-
comunicações, por exemplo, já tinham o seu 
pequeno edge junto às antenas, que funcio-

tema de business continuity. Faço o paralelismo 
– mais do que conhecido – com o carro: tenho 
um carro e preciso de um seguro, que é muito 
importante, mas não posso descurar a manu-
tenção e os travões. É muito importante as em-
presas olharem para esta parte”.
Ricardo Silva refere que “a questão da segu-
rança é um ponto importantíssimo. O zero trust 
é das práticas mais importantes, especialmente 
agora que as pessoas estão distribuídas e mais 
longe do data center. A tecnologia SASE con-
trola o acesso e, também, como garantimos a 
identidade das pessoas à informação que lhes é 
devida e apenas essa e pelas pessoas corretas. 
Esse é um ponto crítico e implica uma grande 
integração entre esses temas, não só pela capa-
cidade hoje de estender a rede entre os diversos 
pontos, mas cada vez mais na análise da li-
gação até aos utilizadores”.
Sergiu Tirgoala (Arcserve) salienta que “em 
cibersegurança e nos ataques que acontecem 
– e falamos até mais em ransomware – que 
não existe uma bala mágica que podemos 
implementar e f icamos salvaguardados de 
tudo e mais alguma coisa. Normalmente, em 
termos de recuperação de desastre, muitas pes-
soas pensam que os fabricantes vão criar um  
software de backup e vamos salvaguardar uma 

navam, precisamente, para remover qualquer 
dependência daí até um data center central 
para que a continuidade de negócio – o das 
chamadas – continuasse, mesmo que caíssem 
essas ligações. Este é apenas um pequeno 
exemplo do benefício de ter o edge no negócio 
das empresas. Uma grande fábrica tem, hoje, 
dezenas ou centenas de sensores em cada ponto 
da fábrica. Esses sensores vão recolhendo infor-
mação e essa informação é extremamente útil 
para a tomada de decisões e otimização de pro-
cessos. Se tivermos a necessidade de recolher e 
enviar esses dados para um data center algures, 
seguramente vamos ter restrições para o arma-
zenamento e o tratamento dessa informação”.
José Coelho (Socomec) afirma que, “há uns 
anos, todos vivíamos de pequenos data centers. 
Depois é que apareceu a possibilidade de co-
locar a informação na nuvem e acabámos por 
aderir. Hoje, estamos a voltar um pouco. O que 
as pessoas realmente necessitam é ter algo que 
lhes permita, de forma rápida, simples e eficaz, 
ter acesso à informação quando é disponibili-
zada e precisa. A tendência – até para os pró-
ximos anos – é que a tecnologia se democratize 
e ofereça alguns recursos a preços baixos que 
vai fazer com que os assistentes virtuais e coisas 
inteligentes façam parte das nossas vidas. Penso 
que a tendência seja um pouco termos solu-
ções personalizadas, diversificadas e ajustadas 
a cada solução”.

CIBERAMEAÇAS
As ciberameaças são vistas como uma das prin-
cipais disrupções para qualquer negócio em 
qualquer parte do mundo, sendo um verda-
deiro risco para qualquer empresa. Um ataque 
bem-sucedido tem o poder de parar por com-
pleto uma organização.
António Correia (WatchGuard) explica que “a 
chave é a prevenção e procurar que as organi-
zações não precisem de chegar ao ponto onde já 
se fala de damage control, repor sistemas e backups. 
Não há dúvida que estamos sempre a falar de 
reduzir o risco e da superfície de ataque, mas 
o risco está sempre lá; não existe nada [que 
proteja] a 100%. Mas é muito importante que 
exista um investimento e se olhe para a parte 
da segurança como uma parte integrante deste 

Pedro Pinto,
Datacenter Business Development Manager, 
Fujitsu

“A continuidade de negócio é crítica 
para a sobrevivência das empresas 
e isso acontece porque existem erros 
humanos, desastres e ciberataques”

Luís Martins,
Value Business Manager, Ingram Micro

“Esta nova realidade trouxe muitas 
oportunidades de negócio para os 
Parceiros, mas diria que, em si, 
também se tornou num desafio”

https://www.linkedin.com/in/pedro-pinto-9818386/
https://www.linkedin.com/in/luis-filipe-martins-52ab614a/
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José Coelho,
Diretor, Socomec

Rita Lourenço,
Key Account Manager, Schneider Electric

“Deve-se ser seletivo na escolha de 
potenciais mercados, aumentar a 
diferenciação das ofertas e investir na 
digitalização”

“A comunidade de Parceiros é 
fundamental para o sucesso de todos os 
fabricantes. Este setor é movido pela 
colaboração”

cópia dos dados e, quando necessitamos, vamos 
recuperar os dados. O que acontece hoje é que 
a tecnologia evoluiu e já não se fala tanto de 
um software de backup e recuperação. Os fabri-
cantes já criam appliances que têm incorporados 
supervisores que não só têm a capacidade de 
fazer uma cópia das máquinas, mas como as 
próprias appliances conseguem arrancar estas 
máquinas e pô-los a trabalhar”.

SUSTENTABILIDADE
A sustentabilidade já é uma prioridade de topo 
em vários clientes. No entanto, sistemas que 
garantem a continuidade das operações são sis-
temas que funcionam 24 sobre sete e que têm o 
seu próprio impacto energético associado.
José Coelho explica que “a eficiência energética 
é um ponto muito importante. Os fabricantes 
já começam a estar preparados para oferecer 
gamas de equipamentos com grandes índices de 
eficiência energética. É preciso perceber que, 
ao escolher um equipamento, se deve ter em 
conta uma possível evolução para se utilizar 
durante um longo período de tempo e que per-
mite ter uma inspeção futura com um mínimo 
de custo possível. Ao fazermos essa evolução, 
não estamos a ter um investimento inicial tão 
elevado nem a dissipar potência”.
Rita Lourenço refere que “muitas vezes, pen-

samos em sustentabilidade ligado só ao tema 
ecológico, mas é muito mais do que isso. Mas 
no sentido mais lato, é um conceito muito caro 
para a Schneider Electric; falamos de susten-
tabilidade em todos os locais. Os produtos e 
soluções que comercializamos estão pensados 
para que os edifícios sejam mais eficientes e sus-
tentáveis, sendo reabilitados energeticamente. 
Uma das apostas da Schneider Electric passa 
por soluções de gestão de processos”.

lises mais negativas que tiver. A nossa grande 
recomendação é que procurem ajuda junto de 
entidades que tenham experiência em continui-
dade de negócio”.
Luís Martins refere que “o que é importante é 
que os Parceiros e as PME procurarem o acon-
selhamento de quem realmente pode ajudar 
a encontrar estes planos de continuidade de 
negócio. Sabemos que, apesar da maioria das 
organizações ter sido afetada pela pandemia, as 
pequenas e médias empresas foram claramente 
as mais atingidas. A ajuda do Estado às PME 
afetadas durante a pandemia chegou apenas 
a cerca de 22% das empresas. Se é verdade 
que muitas tiveram que fechar portas devido a 
inexistência de negócio transacional, também 
sabemos que algumas se tornaram quase inope-
rantes porque não tinham um plano de conti-
nuidade de negócio”.
Sergiu Tirgoala explica que, “em termos de 
planos de continuidade de negócio, sabemos 
que existe o plano de continuidade de negócio 
ideal e o plano possível. O plano ideal tem que 
se focar para termos um plano de adminis-
tração de crise, um plano de recuperação de 
desastre e um plano de continuidade opera-
cional; todos estes planos vão criar um plano 
de continuidade de negócio. Este seria o plano 
ideal. No entanto, muitas empresas não têm 
capacidade para poder implementar este plano 
ideal e focam-se nas necessidades que têm. O 
conselho é identificar o RPO e o RTO das 
PME que responde às perguntas, por exemplo, 
de quantos dados a empresa pode perder sem 
que isso afete o negócio”.
Focando-se na parte da segurança, António 
Correia indica que “é muito importante as 
PME procurem o Parceiro certo, alguém que o 
ajude a implementar uma solução que se adeque 
à realidade do cliente. Sabemos que os recursos 
são escassos e a capacidade de investimento não 
é ilimitada, portanto é preciso adequar o inves-
timento que a empresa está disposta a fazer à 
realidade que tem, mas tem de haver um peso 
substancial na prevenção. Quando falamos de 
business continuity, estamos a falar antes do 
problema aparecer e é essencial que se vejam 
as coisas desta forma”.
José Coelho, da Socomec, explana que se 
deve ser “seletivo na escolha de potenciais 

A ESTRATÉGIA
Naturalmente que, para existir continuidade 
de negócio nas empresas – maiores ou mais 
pequenas – é preciso existir uma estratégia 
implementada para que a PME não pare. Aí, 
também os Parceiros podem ter um papel im-
portante junto dos seus clientes.
Pedro Pinto diz que “as PME, por vezes – e tem 
muito a ver com a quantidade de recursos que 
têm ao dispor para estes temas –, acabam por 
não estar ainda preparadas. A nossa sugestão 
para que possam dar um passo em frente é 
simular, analisar, prever e desenhar. Simular 
e analisar todo o impacto que pode ter no ne-
gócio a quebra de serviço, prever o que vai 
acontecer à empresa se isso acontecer e depois, 
a partir daí, desenhar soluções e arquiteturas e 
formas de contornar esses impactos e essas aná-

https://www.linkedin.com/in/rita-louren%C3%A7o-0049bb12/
https://www.linkedin.com/in/jose-coelho-16347026/
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António Correia,
Area Sales Manager, WatchGuard

“É preciso selecionar muito bem os 
fabricantes com que se trabalha e que 
permite, de uma forma unificada, 
entregar todos os vetores necessários 
para proteger uma empresa”

mercados”, enquanto se “aumenta a diferen-
ciação da oferta” e se “investe na digitali-
zação”, sem esquecer a “capacidade de adap-
tação que cada empresa possa ter aos vários 
mercados e modelos de negócio. Se juntarmos 
tudo isto num bolo, é o que as pessoas – e não 
só as pessoas no IT, porque é transversal a 
toda a empresa – procuram em três ou quatro 
pontos que, no fundo, são importantes de ser 
analisadas desde o início e ter um fio condutor 
até ao final”.

OPORTUNIDADES PARA OS PARCEIROS
Como habitual, os Parceiros são os conselheiros 
dos seus clientes e cabe aos Parceiros fazer o 
levantamento das principais necessidades das 
empresas e, depois, fornecer as soluções neces-
sárias para que o uptime seja o maior possível.
Luís Martins, da Ingram Micro, refere que 
“esta nova realidade trouxe muitas oportuni-
dades de negócio para os Parceiros, mas diria 
que, em si, também se tornou num desafio. Os 
Parceiros muitas vezes se questionam por onde 
é que devem começar, em que setor é que se 
devem especializar nesta continuidade de ne-
gócio e quem é que o vai ajudar na procura das 
soluções. Muitos Parceiros têm diversificado a 

sua oferta e operam em áreas de negócio que 
antes desconheciam. Temos encontrado varia-
díssimas formas de incrementar o negócio dos 
Parceiros. Tem sido um processo muito exi-
gente, o tempo que é consumido, mas, por outro 
lado, estou em crer que é muito gratificante ver 
Parceiros a crescer em áreas que, antes, ou não 
tinham conhecimento ou não tinham capaci-
dade para desenvolver essas competências”.
Ricardo Silva, da Cisco, explica que “os  
Parceiros podem ajudar os clientes e caminhar 
juntamente com eles no processo e de os dotar 
da capacidade de continuidade de negócio, 
que depende muito de cada negócio e de cada 
empresa. Isso, melhor do que ninguém, são os 
Parceiros que sabem, que os acompanham e 
percebem as suas necessidades e contextos e, 
também, têm a capacidade de estabelecer com 
o próprio cliente final um plano, um trajeto 
para essa resiliência e continuidade de negócio 
porque é um caminho; é muito difícil, num 
projeto destes, ter uma solução ideal, do início 
ao fim, num one shot”.
António Correia, da Watchguard, diz que, 
“para os Parceiros, fazer o caminho da revenda 
de soluções para a prestação de serviços com o 
cliente é extremamente importante. Serviços 
de valor acrescentado e diferenciado e, por essa 
via, com muito maior capacidade de fidelizar o 
cliente. Para isso, têm de selecionar muito bem 
os fabricantes com que trabalham e que lhes 
permitem, de uma forma unificada, entregar 
todos os vetores necessários para proteger uma 
empresa. Também é muito relevante caminhar 
para o pagamento por mensalidades da pres-
tação destes serviços, ter a capacidade de passar 
o investimento dessa forma ao cliente e contar 
com fabricantes que também o permitam”.
Sergiu Tirgoala, da Arcserve, afirma que “os 
Parceiros podem-nos contactar em qualquer 
altura, quer do ponto de vista técnico, quer 
do ponto de vista comercial, para ajudar a 
desenhar o plano para a recuperação do de-
sastre. Em termos de abordar o cliente final, 
aconselho os Parceiros a identificar o prejuízo 
para o cliente final, no caso de acontecer uma 
paragem da sua infraestrutura. Desta forma, 
há um motivo para falar com o cliente final 
e explicar o porquê de ser necessário ter um 
plano de continuidade de negócio. Uma vez 

definido o plano de continuidade de negócio – 
e não é apenas o software de recuperação – a 
implementação pode ser feita por mensalidades 
para diminuir o preço ao longo do tempo e isto 
vai facilitar bastante em termos de impacto fi-
nanceiro para o cliente final”.
Rita Lourenço, da Schneider Electric, indica 
que “a comunidade de Parceiros é fundamental 
para o sucesso de todos os fabricantes. Este setor 
da tecnologia, pela sua complexidade e diversos 
know-how, é movido pela colaboração e cada vez 
mais faz sentido à medida que as soluções são 
mais complexas, trabalhar em rede. É preciso 
partilhar perceções, conhecimentos, dotar as 
empresas que são especialistas em áreas muito 
focadas. Na Schneider Electric, damos ferra-
mentas de cálculo que permitem entregar uma 
proposta de valor ao cliente baseada em re-
tornos de investimento e na sustentabilidade 
dos projetos; não é uma proposta apenas com 
hardware e software”.
Pedro Pinto, da Fujitsu, declara que “as opor-
tunidades são mais do que muitas no mercado. 
A continuidade de negócio é crítica para a 
sobrevivência das empresas e isso acontece 
porque existem erros humanos, desastres e 
ciberataques. Existem três tipos de empresas: 
as que já tiveram problemas, as que vão ter 
e aquelas que escondem e dizem que nunca 
tiveram. Isto leva a que existam oportuni-
dades e recomendamos sempre que os nossos  
Parceiros se especializem e ganhem valor 
acrescentado e, no fundo, conheçam muito 
bem determinada área que acaba por fazer 
com que esse conhecimento adquirido os dife-
rencie face a outras entidades”.  

RESUMO
• As disrupções de negócio podem acontecer a qualquer momento e é 
vital ter um plano de continuidade de negócio;
• O armazenamento é um ponto importante para garantir a conti-
nuidade do negócio;
• O edge pode ser uma forma de ajudar as organizações a ter um 
downtime mínimo;
• As ciberameaças têm um potencial enorme de causar disrupção 
nos negócios;
• Os Parceiros têm vários desafios para garantir a continuidade do 
negócio do cliente;
• No entanto, as oportunidades são, também elas, muitas para os 
Parceiros.

https://www.linkedin.com/in/ant%C3%B3nio-mel%C3%ADcias-correia-75b1437/
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Plano de cinco pontos para modernizar a sua 
estratégia de proteção de dados

A
s soluções de proteção de dados an-
tigas não estão simplesmente de-
satualizadas; elas representam um 
risco para qualquer empresa. As 
lacunas em matéria de proteção de 

dados pode abrir a porta a ameaças de segu-
rança avançadas, tempos de paragem, perda de 
dados, problemas de conformidade e, na pior 
das hipóteses, pode paralisar uma empresa. 
Conheça cinco medidas que deve adotar de 
imediato para manter os seus dados seguros, 
acessíveis e otimizados com soluções modernas 
de proteção e recuperação de dados, essenciais 
para uma continuidade de negócio.

PROTEJA, RECUPERE E RESTAURE 
TODOS OS DADOS EM TODAS AS 
LOCALIZAÇÕES
À medida que as empresas vão investindo na 
modernização de infraestruturas com vista à 
transformação digital, a proteção de dados vai 
ficando para trás. Ao passo que algumas em-
presas investiram em soluções pontuais que ofe-
recem uma proteção fragmentada, outras uti-
lizam soluções desatualizadas e mal preparadas 
para responder ao volume, objetivos de recu-
peração e variedade de dados armazenados 
estejam eles nas instalações, em localizações 
remotas ou na nuvem.

Os ambientes de TI são atualmente complexos 
e distribuídos, com os dados a serem criados e 
acedidos em mais localizações e dispositivos e 
a passarem, muitas vezes, por redes inseguras, 
onde a vulnerabilidade a ataques informáticos, 
eliminações acidentais, corrupção e exposi-
ções involuntárias é uma realidade. Estima-se 
que, até 2025, serão criados 175 zettabytes de 
dados, incluindo dados não estruturados, como 
vídeos, fotografias e PDFs.

De que forma é que todos estes dados serão 
processados, armazenados, arquivados e pro-
tegidos?
É importante fortalecer a proteção de dados 
nas componentes de hardware, software, e fazer 

uso da nuvem tanto para o backup como para 
garantir uma recuperação total dos dados, in-
dependentemente da localização. É necessário 
assegurar uma proteção de dados completa 
para todo o ciclo de vida, com a capacidade 
de guardar, arquivar, restaurar e recuperar 
os mesmos a 100%, sem tempos de paragem. 
Sobretudo, a solução deve garantir a escalabi-
lidade à medida que vão sendo implementadas 
novas tecnologias e o negócio vai crescendo.

Cinco formas de modernizar a proteção e recu-
peração de dados:

1) Consolidar o armazenamento e a pro-
teção de dados
Os ataques de ransomware continuam a au-
mentar e os volumes de dados estão a crescer 
exponencialmente, aumentando assim a vul-
nerabilidade das empresas aos cibercrimi-
nosos. Certifique-se de que implementa uma 
plataforma de dados convergente, que une a 
proteção de dados de classe empresarial a um 
armazenamento scale-out baseado em objetos, 
numa solução altamente escalável e configu-
rável.

2) Proteger e recuperar dados de filiais 
e escritórios remotos
Salvaguarde os seus dados, estruturados e não-
-estruturados, gerados em filiais e localizações 
remotas. Implemente appliances de proteção de 
dados plug-and-play com a nuvem incluída na-
tivamente no plano e recuperação de desastre 
orquestrada com um clique.

3) Salvaguardar ambientes físicos e vir-
tuais
À medida que as organizações vão adotando a 
transformação digital, devem contar com uma 
infraestrutura nova, mais ágil e híbrida. Cer-
tifique-se de que a sua solução de proteção de 
dados consegue proteger uma grande varie-
dade de ambientes: físicos e virtuais, nas insta-
lações e na nuvem, e permitam recuperar em 
ambientes físicos ou virtuais diferentes.

4) Fluxos de trabalho seguros baseados 
na nuvem
Proteja dados de aplicações baseadas na nuvem, 
como o Microsoft 365 e o Google Workspace. 
Certifique-se de que a proteção de dados inclui 
cópias de segurança diárias entre nuvens para 
proteger contra erros do utilizador, ataques ma-
liciosos ou problemas de sistema.

5) Documentar e testar o seu plano de 
proteção de dados
Documente a sua estratégia de proteção de 
dados para prevenir e minimizar o tempo de 
indisponibilidade do sistema ou a perda de 
dados, restaurando eficazmente cópias de se-
gurança e sistemas completos para o estado 
original. Teste a regularmente para identificar 
possíveis lacunas e estar 100% confiante de que 
cumpre os seus objetivos RPO e RTO. 

Por Vasco Sousa,
Channel Account Manager 
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Vasco Sousa, Channel Account Manager 

As soluções topo de gama da ArcServe – que protegem e recuperam cargas de trabalho desde PME 
a Grandes empresas – eliminam a necessidade de produtos isolados para prevenção de ameaças 
recuperação de ransomware e continuidade de negócio. A Arcserve, protegida pelo Sophos Intercept X 
Advanced para Servidor combina a proteção de servidor baseada em deep learning, com storage imutável 
e escalabilidade dentro de portas bem como continuidade de negócio na nuvem, o que oferece uma 
resiliência de dados completa para os datacenters híbridos de nova-geração.
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Proteja os seus dados com replicação nativa do 
Cisco Hyperflex
Todos os dias ouvimos notícias de incêndios, tremores de terra, cheias, 
ataques de ransomware, falhas de energia entre outras que podem colocar 
em causa o negócio de cada organização

P
ara ter o negócio da sua organização 
a correr, é necessário proteger as 
aplicações e minimizar a perda de 
dados. Com a replicação nativa do 
Cisco Hyperf lex como base da sua 

estratégia de disaster-recover e business-continuity, 
manter as suas aplicações a correr nunca foi 
tão fácil.
O Cisco Hyperf lex é uma solução completa 
que integra network fabrics e capacidades de op-
timização de dados que desbloqueiam o ver-
dadeiro poder da hiperconvergência para uma 
gama vasta de workloads, incluindo as aplicações 
críticas das organizações. A solução é rápida 
de instalar, simples de administrar, fácil de 
escalonar e fornece um conjunto de recursos 
unificados para suportar as aplicações que a 
sua organização necessita e, tudo isto, através 
de um único ponto centralizado de gestão. O 
Hyperf lex integra-se no Data Center que têm 
hoje em dia sem criar outro silo de adminis-
tração. Poderá instalar o Cisco Hyperflex onde 
quiser: em ambientes de Data Center, remotos 
ou no Edge.

PROTEGER OS DADOS CRÍTICOS PARA O 
NEGÓCIO
Independentemente onde se encontrem os seus 
workloads hiperconvergentes, a replicação nativa 
do Hyperf lex é uma excelente escolha para a 
sua estratégia de business-continuity. Poderá criar 
uma cópia point-in-time dos dados das suas apli-
cações críticas no site remoto sem precisar que 
ambas a infraestruturas sejam iguais, redu-
zindo os custos. Na verdade, poderá ter uma 
solução All-Flash no site principal e uma so-
lução híbrida no site remoto. 

REPLICAÇÃO BASEADA NA MÁQUINA 
VIRTUAL 
A infraestrutura hiperconvergente foi desen-
volvida para fornecer uma forma mais rápida, 

A replicação nativa do Cisco Hyperf lex for-
nece uma ampla gama de opções de recu-
peração. Pode configurar o Recovery-Point  
Objective (RPO) até 15 minutos. Pode recu-
perar apenas uma máquina ou um grupo in-
teiro de protecção. Poderá facilmente testar o 
failover de uma forma controlada utilizando o 
mecanismo de teste de failover e um sandbox no 
site remoto. 

CONSIDERE CISCO HYPERFLEX 
SYSTEMS
O Cisco Hyperf lex foi desenhado para su-
portar uma gama vasta de workloads, incluindo 
as aplicações críticas das organizações, mas 
também toda a tecnologia que permite que 
seja uma solução fácil de implementar, de 
administrar e aumentar a segurança do 
seu negócio através de funcionalidades de  
disaster-recover. O resultado é um cluster que 
pode ser implementado facilmente em menos 
de uma hora, que permite escalonar os  
recursos independentemente, sejam de  
computação ou armazenamento, para irem ao 
encontro das necessidades das aplicações e, ao 
mesmo tempo, permite replicação nativa para 
proteger os dados do seu negócio. 

INFO
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simples e integrada de utilizar as aplicações em 
ambientes virtualizados. Com a replicação na-
tiva do Cisco Hyperf lex, poderá proteger uma 
máquina virtual ou um conjunto de máquinas 
virtuais através de grupos de proteção. Para 
definir os dados a serem replicados, definimos 
a política nos grupos de proteção para gerir a 
forma como os snapshots periódicos são feitos. 

Poderá escolher um intervalo que vai desde os 
15 minutos até 24 horas.  
A replicação também pode ser direcional. 
Assim, poderá replicar as máquinas virtuais 
do site principal para o site remoto e vice-versa. 
Esta funcionalidade é especialmente útil se o 
site remoto também é um site de produção ac-
tivo. A replicação nativa do Cisco Hyperf lex 
funciona com a tecnologia da VMware para 
manter consistentes os snapshots das máquinas 
virtuais. A recuperação é ao nível da máquina 
virtual. Depois dos dados iniciais serem transfe-
ridos, apenas os blocos alterados são replicados 
nas operações seguintes. Os dados replicados 
também são comprimidos para permitir re-
duzir a largura de banda da WAN e reduzir os 
tempos das actualizações incrementais.  
Em vez de fazer streaming dos dados através de 
um único nó de controlo, a replicação nativa do 
Hyperf lex faz streams de dados de cada nó no 
site principal para todos os nós do site remoto 
para uma transferência de dados mais rápida e 
eficiente. Isto permite prevenir hot spots no site 
de replicação pois a replicação dos workloads é 
distribuída uniformemente por todos os nós.

Cisco 
HyperFlex Edge

Ultra-light
2-node cluster
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Continuidade de negócio. 
Preparado?
Pedro Pinto, Data Center Business Development Manager da Fujitsu, 
explica quais são as novidades no setor de armazenamento e na área de 
continuidade de negócio

Quais são as novidades do setor de ar-
mazenamento na área de continuidade 
de negócio?
Sem querer usar chavões de mercado, o mundo 
do IT tem uma estratégia e implementação hí-
brida. Os sistemas de armazenamento e respe-
tivas plataformas de dados têm de disponibilizar 
a solução com níveis de serviço, f lexibilidade de 
acesso e heterogeneidade de suporte muito su-
periores aos verificados há um par de anos. As 
novidades passam pelo tipo de interface reque-
rido, pela f lexibilidade de replicação de dados e 
pela capacidade de orquestração e automação. 
Um sistema de armazenamento requer a possi-
bilidade de serem administrados através de in-
terfaces de programação aplicacional de forma 
a permitir níveis de automação superiores, mas 
com TCO mais reduzidos.
Também importante é a capacidade de repli-
cação entre sistemas produtivos para sistemas 
remotos, que se encontram on-premises ou em 
qualquer cloud pública ou privada. Esta capaci-
dade de replicação e disponibilização de infor-
mação permite a continuidade de negócio sem 
a limitação física ou geográfica

Quais são as soluções da Fujitsu nesta 
área?
A Fujitsu disponibiliza, através do seu portfólio 
de storage, soluções de para quaisquer exigências, 
nomeadamente os produtos da família Fujitsu 
ETERNUS, NetApp, Quantum, Qumulo, 
Commvault e Veritas.
Estas soluções contemplam os sistemas de arma-
zenamento que permitem o alojamento no mais 
rápido suporte NVMe, SSD, discos mecânicos, 
tapes e até espaço disponibilizado em cloud, seja 
em hardware especializado seja através de  
software-defined storage. O mais importante é a ca-
pacidade de gerir o acesso e movimentação de 
dados entre cada um destes níveis de armazena-
mento, de forma a garantir o máximo nível de 

segurança e continuidade de negócio em caso 
de qualquer tipo de incidente.
É possível garantir o acesso contínuo à infor-
mação, mesmo que um servidor ou cluster perca 
a ligação ao seu armazenamento principal, pois 
a Fujitsu instala há já vários anos o conceito de 
Storage Cluster. Também permite a réplica de 
uma base de dados ou aplicação entre o site pro-
dutivo e um site remoto permitindo arrancar o 
ambiente no destino de forma automaticamente 
controlada. A Fujitsu disponibiliza diversos or-
questradores que permitem o controlo das di-
versas cópias de dados e de forma segura. Estes 
permitem a simples gestão de réplica de uma 
máquina virtual e sua utilização no local des-
tino, até à gestão de complexos ambientes SAP, 
onde uma instância está hoje em funcionamento 
no sistema principal no data center do cliente 

e amanhã é movida sem disrupção de serviço 
para uma arquitetura de outro service provider.
Seja através de hardware, software ou serviços, 
a Fujitsu tem das mais completas ofertas para 
implementação de gestão de dados eficiente e 
por isso ocupa um lugar invejável na quota de 
mercado nacional.

Como é que a Fujitsu procura ajudar os 
Parceiros neste segmento?
Cada um dos nossos Parceiros tem áreas de co-
nhecimento que advêm de experiências, certifi-
cações, histórico de posicionamento, etc., e que 
fazem com que acrescentem valor em determi-
nados sectores de mercado. Ora, um dos nossos 
objetivos é identificar esses diferenciadores e 
garantir que cada entidade possa valorizar o 
conhecimento adquirido para que em conjunto 
possamos elevar a ajuda prestada aos nossos 
clientes.
Desenvolver competências nas soluções que 
nos propomos trabalhar conjuntamente é outra 
forma de ajudar os Parceiros, pois permite-lhes 
ter uma maior presença e participação nos pro-
jetos a implementar.

Na perspetiva da Fujitsu, como é que o 
Canal deve endereçar o mercado de con-
tinuidade de negócio?
Os integradores devem identificar os mercados 
ou empresas que são impactadas por qualquer 
quebra de serviço, hoje fácil, uma vez que raras 
são as empresas que se permitem funcionar sem 
acesso a pelo menos uma parte do seu maior 
asset – a informação.
Definidos esses clientes, devem procurar en-
tender o máximo possível do seu negócio e 
como ajudar o cliente a usar o acesso à infor-
mação na definição de arquiteturas, estratégias 
a adotar, investimentos, etc.. A informação é 
fulcral na determinação da evolução dos negó-
cios e orientar a estratégia de IT a esses dados 
é crítico para que os fornecedores de IT subam 
na cadeia de valor dos seus clientes. Conhecer 
os seus processos de negócio para ajustar a es-
colha das propostas de sistemas de armazena-
mento e gestão de informação é fundamental 
para conseguirmos despertar o interesse nas 
organizações. 
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Take advantage of comprehensive Data protection solutions from Fujitsu.
Discover more at www.fujitsu.com/global/dataprotection

Your data has to be an enabler for:

Business Growth/Agility Business Continuity Business Efficiency

Flexible management of new / old 
data through advanced technology 

and policy-based retention

Backup, recovery and 
supporting the high 
availability of data 

Enhances or accelerates 
performance by supporting 

production storage
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How to protect your data and be
an always-on business

Measure data protection in:

Find out what data you have: 
search and discovery

Optimize cost: no need to 
overprotect! Centralize & automate 

to keep cost down

Archive what is 
appropriate & delete 

the rest

Execute data handling 
tasks directly on 

the storage

Data protection
appliances 

Software and application 
integration

Integrated data 
protection appliances

E.g., replication, deduplication,
mirroring, data copies, tape

migration…

Use appliances and bridging 
the gap to online storage with 

moving data

E.g., Moving snapshots to a backup
destination, combine incremental forever 

with synthetic full backup approaches

Complement hyper converged 
infrastructures with 

out-of-the-box solutions

E.g., fast time to production,
proven standards, 
easy to multiply

How to decide:

The time to think about data protection is the START of a project.

Traditional backup – Incremental / Full

Asynch replication
MINUTES

HOURS

DAYS

Mirror
SECONDS

■ Access data in case the site goes down with
Mirror/Replication functionality

PROTECTION AGAINST NUMBER OF THREATS

■ Replicate data to other
sites/media in line with
RPO/RTO

Snapshots ■ Deep integration with virtual environments:
■ Retain all restore functionality – single file, folder, VM,

database, application

■ Ability to “travel back in time” to access (multiple) older data copies in
case newer ones are damaged or deleted

■ Ability to maintain a cross media mix with physical / logical separation
■ Meet aggressive RPO/RTO goals with mirror/replication/snapshot
■ Operate smart economics with backup solutions to handle frequent data

changes and long distances

Copies of Data Different Storage Types

DISK/SSD TAPE

Remote Location3 2 1
A Simple Rule: 3 - 2 - 1

CENTRAL DATA CENTER

Replication Over WAN

Copy to cloud
(Longer recovery times) 

Copy to Remote Site

or

REMOTE LOCATION

Fujitsu protects your data in complex
infrastructure landscapes

Are you ready to protect your complex infrastructure?

Are there appropriate
structures to:

What happens to your
business RIGHT NOW if:

Are there security 
mechanisms in place to:

■ Preserve & archive data
for future use?

■ Manage growth in data
volumes cost-effectively?

■ A user deletes important data?
■ A storage system or whole

IT site goes down?

■ Protect data against cybercrime?
■ Safeguard against

data corruption?

More entry points for potential threats!

Maximum time until your business is recovered? (Recovery Time Objective, RTO)

ANALYZE

RESTORE

RECOVER

IMPACT

RTORPO

How much data are you willing to lose? (Recovery Point Objective, RPO)

All modifications lostData OK Application onApplication down

If disaster strikes:

Fujitsu protects your data  
in complex infrastructure  
landscapes   

CO
RE

EDGE

CLOUD

Private Cloud

Smart Factories

Sensors (IoT)

Smart devices
Data Center 3

Data Center 2
Data Center 1

Public Cloud

Data protection
appliances

Software and application 
integration

Integrated data  
protection appliances

Execute data handling tasks directly 
on the storage

Use appliances and bridging the gap 
to online storage with moving data

Complement hyper converged infrastructures 
with out-of-the-box solutions

E.g., replication, deduplication,  
mirroring, data copies, tape migration…

E.g., Moving snapshots to a backup  
destination, combine incremental forever 

with synthetic full backup approaches

E.g., fast time to production, proven standards,  
easy to multiply

Fujitsu Business Center
800 10 40 40 | business.center@ts.fujitsu.com
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C
ontudo, menos reconhecido é o es-
forço dos profissionais de TI e TO 
do setor da saúde para assegurar que 
os sistemas estão preparados para 
ajudar os profissionais de primeira 

linha a desempenhar as suas funções – in-
cluindo uma variedade, em rápida expansão, 
de sistemas de Edge Computing.

Em 2019, os principais temas de conversa nos 
círculos de TI da área da saúde eram a im-
plementação de sistemas eletrónicos de registo 
médico (EMR), a conformidade com a HIPAA, 
a proteção de dados e o aumento da resiliência. 
Com a COVID, tudo mudou de um dia para 
o outro. Aquilo que a área da saúde costumava 
definir como Edge – consultórios e clínicas – 
alargou-se para incluir as casas das pessoas e 
as instalações de saúde móveis e temporárias.

Consideremos alguns exemplos daquilo que 
os profissionais de saúde viveram nesta pan-
demia:

• A construção de espaços hospitalares tem-
porários. As grandes cidades transformaram 
centros de congressos em hospitais, e as mais 
pequenas montaram tendas ao ar livre.

• A disponibilização de espaços para camas 
móveis.

• A implementação de pontos de testagem mó-
veis em parques de estacionamento.

• O desenvolvimento de aplicações de telemedi-
cina para dar resposta às necessidades de saúde 

Todos sabemos o trabalho heroico dos profissionais de saúde perante os desafios que a pandemia tem apresentado, e 
devemos estar-lhes extremamente gratos

Como as soluções de Edge Computing estão a 
dar resposta às novas exigências do setor da 
saúde

https://www.se.com/pt/pt/
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de forma remota, assegurando assim a segu-
rança dos pacientes e da equipa médica.

Em todos estes casos, as TI têm de assegurar 
conectividade de rede e infraestrutura de com-
putação e armazenamento para apoiar o novo 
modelo de saúde distribuído e móvel. Tal repre-
senta uma série de desafios para as equipas de 
apoio de TI e TO.

DESAFIOS DE TI/TO NO “NOVO 
NORMAL” DOS CUIDADOS DE SAÚDE
Em iniciativas como a telemedicina pode ser 
necessário reorientar a rede e a capacidade de 
computação dedicada a testes/desenvolvimento 
ou à recuperação de falhas, para apoiar o f luxo 
repentino e massificado de pessoas a aceder 
remotamente às aplicações através dos seus dis-
positivos móveis.

As instalações de saúde temporárias exigem 
recursos completos de Data Centers Edge, o 
que significa implementar rede, computação 
e armazenamento no local, mas de forma  

remota. Isto requer algum tipo de recinto de-
dicado e uma infraestrutura de suporte que in-
clua fontes de alimentação ininterrupta (UPS), 
arrefecimento e racks. As implementações de 
tecnologias relacionadas com a saúde têm de ter 
em conta a segurança física e a cibersegurança 
imposta pelos regulamentos.

Também novas medidas de saúde e segu-
rança, como a deteção térmica da febre, o 
rastreamento dos contactos e sistemas touchless  
necessitam do Edge Computing para lhes dar 
suporte.

HPE E SCHNEIDER ELECTRIC: 
PARCEIROS NOS CUIDADOS DE SAÚDE
As instituições de saúde precisam de soluções 
de TI “chave na mão” para que se consigam 
adaptar e escalar rapidamente no Edge. Uma 
solução é um Data Center com infraestrutura 
modular. Pré-fabricados, existem em todos os 
tipos de formatos e tamanhos, desde Micro 
Data Centers para apoio a algumas camas 
num camião, até grandes contentores ISO que 
apoiam um hospital temporário.

Nenhuma empresa consegue, por si só, ofe-
recer tudo o que o setor da saúde e outras 
indústrias precisam para as suas iniciativas de 
Edge Computing. Assim sendo, a Schneider 
Electric e a HPE uniram-se para oferecer 
aos clientes formas rápidas e fáceis de imple-
mentar o Edge Computing em qualquer lugar 
– e apoiar o importante trabalho dos profis-
sionais de saúde. 

Os gestores de TI ou das unidades de saúde 
podem utilizar designs de referência para de-
finir as configurações exatas de computadores, 
redes e equipamentos de armazenamento que 
funcionem entre si e com a infraestrutura de 
energia e arrefecimento. Devem certificar-se de 
que a segurança física inteligente está incorpo-
rada nas soluções de Edge – desde sistemas de 
acesso sem chave até câmaras de vigilância. A 
segurança é particularmente crítica na área da 
saúde e tem de cumprir várias regulamentações 
governamentais.

A HPE e a Schneider Electric integraram as 
suas soluções para que não seja preciso cons-
truir nenhuma do zero. Oferecem guias de 
referência como o HPE SimpliVity ou HPE  
OneView e soluções de software como a  
plataforma EcoStruxure™ IT da Schneider  
Electric, que proporciona visibilidade e gestão 
para locais de TI distribuída.

Procuramos honrar os nossos profissionais de 
saúde ajudando-os a criar e implementar solu-
ções que permitem que se concentrem no seu 
trabalho. Muitas organizações querem ajudar 
estes profissionais, e temos orgulho de ser uma 
delas. 

Por Magnum Joaquim, 
Data Center Sales Specialist, Schneider Electric

Magnum Joaquim, Data Center Sales Specialist, 
Schneider Electric
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SOCOMEC no Mercado IT

A
o longo da sua história, a Socomec 
antecipou constantemente as mu-
danças e necessidades do mercado, 
desenvolvendo tecnologias avan-
çadas, fornecendo soluções adap-

tadas aos requisitos do cliente e respeitando 
integralmente as normas comerciais.
A empresa tem atualmente quatro áreas de 
negócio.

Critical Power: a garantia de uma energia 
ininterrupta de alta qualidade.

• UPS’s – sistemas de alimentação ininterrupta;
• STATYS – comutadores estáticos de  
transferência;
• DC – sistemas de alimentação contínua.

Power, Control & Safety: o controlo da po-
tência e proteção de pessoas e instalações.

• Isolamento e seccionamento para as aplica-
ções mais exigentes;
• Continuidade de fonte de alimentação para 
instalações elétricas através de sistemas de 
comutação manual ou automática;
• Proteção de pessoas e bens através de solu-
ções baseadas em fusíveis e outras soluções 
especializadas.

Eficiência Energética: melhorar a eficiência 
de edifícios e instalações.

• Medir o consumo de energia, identificar 

os consumos excessivos e promover a cons-
ciência dos utilizadores;
• Limitar a energia reativa e evitar penalizações  
tarifárias associadas;
• Utilização das melhores tarifas e con-
sulta de faturas energéticas pelas entidades  
consumidoras.

Expert Services: serviços de manutenção e 
profissionais.

• Uma rede de especialistas ao seu dispor;
• Disponibilidade de peças originais;
• Respeito pelo ambiente;
• Linha assistência 24h;
• Experiência certificada.

SOCOMEC NO MERCADO IT
A Socomec, fabricante de renome interna-
cional, com a visão de um especialista em 
desenvolvimento e produção de sistemas de 
energia ininterrupta, tem especial atenção ao 
mercado IT, onde se apresenta com soluções 
dedicadas e especialmente desenvolvidas para 
as aplicações informáticas. 
Com um “know-how” amplamente comprovado 
nas instalações de grande potência trifásica, 
com os sistemas modulares, a Socomec apre-
senta duas abordagens que se complementam 
em termos de gama monofásica. 
A entrada de gama é feita pela gama NETYS 
RT, que surge neste último ano com a 3ª  

geração, cobre uma gama de potências desde 
1.1kVA a 22kVA de potência e autonomias 
expansíveis, para aplicação em bastidor  
informático. É uma solução confiável com-
posta por unidades stand-alone, que podem ser  
projetadas para trabalhar em sistemas paralelos 
redundantes ou de potência até aos 11kVA, com 
características tais como substituição de bate-
rias frontal, fator de potência unitário, versões 
tropicalizadas e bypass manual incorporado, 
conferem a esta solução uma robustez acima 
da média e uma garantia de continuidade de 
serviço sem interrupção. 
As soluções vanguardistas da Socomec em 
termos de modularidade, encontram-se na 
solução MODULYS XS, foi especificamente 
concebida para ser universalmente compatível 
em múltiplos segmentos e aplicações tais como 
salas de servidores para PMEs, equipamento 
de telecomunicações localizado, centros de 
dados Edge e micro, estações de controlo de 
processos, sistemas críticos de retalho, linhas de 
produção e infra-estruturas digitais “Industry 
4.0”, sinalização de transporte, estruturas de 
segurança e pagamento. 
Uma solução de construção modular que se 
adapta a qualquer que seja a instalação. A  
Modulys XS, GP e XL é um produto mono-
fásico com potências compreendidas entre 
os 2.5kW e os MVA, é um equipamento  
“hot-swap” e de conceito “ forever young”, pelo 
que os módulos eletrónicos podem ser subs-
tituídos sem incompatibilidades de hardware  
e/ou firmware eliminando a criticidade do fim 
de vida. A gama Modulys um produto com 
características que a colocam no topo de gama 
das soluções modulares. 

Em suma as vantagens desta nova oferta em 
relação à anterior geração: 

• Novos Módulos Power/Battery com última 
tecnologia fator de potência = 1; 
• Tropicalização electrónica;
• Ecrã a cores de 7”;
• Mais de 25 línguas incorporadas;
• Entrada dupla padrão para todo o sistema;
• Dispositivo pronto para o IoT;
• APP “SoLive” para monitorização da UPS. 

INFO
socomec.pt

SOCOMEC, fabricante especializado de equipamento elétrico há quase 
100 anos (desde 1922), continua a apostar na criação e evolução dos seus 
equipamentos, direcionados para vários mercados

https://www.socomec.pt/v2/Pagina-Inicial_pt.html
https://www.socomec.pt/v2/Pagina-Inicial_pt.html
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Fácil instalação 
•  Nenhuma confi guração necessária

no start-up.
•  Economize espaço e tempo com o

modo de conversão “torre para rack”.

Alta proteção e disponibilidade
• Ampla tolerância de tensão de entrada.
•  Ceritifi cado por um laboratório 

independente.

Utilização fácil
•  Display multi-idioma intuitivo.
•  IoT pronto para serviços contectados.

Tempo de backup aumentado
e fl exível 

•  Extensão de bacteria que pode
ser trocada a quente para aumentar
os tempos de backup.

•  Tecnologia de bateria Li-Ion.

Sistema totalmente modular 
•  Módulos de bateria e energia com troca 

a quente no mesmo gabinete.
•  Todos os módulos podem ser trocados 

sem mudar para o bypass manual externo.

Design totalmente confi ável
e redundante

• Confi guração de redundância N+1.
•  Módulos de energia totalmente 

independentes para aumentar a 
confi abilidade do sistema UPS.

•  Desconexão real seletiva do módulo 
com separação galvânica.

Desempenho de
manutenção melhorado

•  Manutenção rápida e segura baseada 
em módulos hot-swap.

•  Projetado para manutenção simultânea.

Conceito ‘Forever Young’
•  Elimina a criticidade de fi m de vida.
•  Compatibilidade do módulo garantida 

por mais de 20 anos.
•  Permite a implementação de futura 

tecnologia de módulo.

A gama NETYS RT está a evoluir MODYLYS XS para os ambientes mais críticos de 2.5 a 20 kVA / kW

https://www.socomec.pt/v2/Pagina-Inicial_pt.html
https://www.socomec.pt/v2/Pagina-Inicial_pt.html
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MSSP: um aliado de peso da 
continuidade do negócio

P
revê-se que o mercado global de 
Managed Security Services (MSS) 
atinja os 42,250 milhões de dólares 
em 2026, um valor que contrasta 
com os 21,680 milhões de dólares 

registados no ano passado, de acordo com a 
empresa de estudos Valuates Reports.
Isto porque, com as ciberameaças cada vez 
mais complexas, é necessária uma abordagem 
multicamadas em relação à segurança, que in-
clua a prevenção e deteção, assim como capa-
cidade de resposta. 
No desenvolvimento deste tipo de serviços de 
gestão, é preciso incluir soluções dinâmicas 
de proteção contra ameaças desconhecidas  
(zero-day threats), mecanismos de análise pro-
funda, e capacidades de deteção e resposta au-
tomatizadas. Não seja reativo.
A educação do utilizador final para as questões 
de cibersegurança é um dos elementos mais 
críticos na eficácia de uma estratégia de segu-
rança. A sensação de segurança e o envolvi-
mento dos colaboradores nestes sistemas desem-
penham um papel fundamental nos riscos a que 
uma empresa está exposta. 
Sem a compreensão de como é que um cibe-
rataque funciona e sem a adoção de compor-
tamentos e processos que reduzam a probabi-
lidade de ocorrência destas situações, as em-
presas estão altamente expostas. Isto significa 
que os MSSP precisam de apostar fortemente 
na formação e sensibilização dos clientes e fun-
cionários e utilizar meios de automatização 
para reduzir os custos.
Um pacote completo de serviços de gestão de 
segurança deverá incluir, entre outras, soluções 
de proteção de redes e endpoints, autentificação 
multifatorial (MFA) e proteção DNS. Feliz-
mente, a cloud permite agilizar as entregas, sim-

plificar as operações e juntar os fornecedores 
dentro de uma única plataforma, reduzindo 
as visitas aos clientes, por norma demoradas e 
dispendiosas. 
Quantos mais serviços conseguir contratar a 
um único fornecedor, ao mesmo tempo que 
assegura as necessidades dos seus clientes, mais 
fácil será gerir a lista de fornecedores. 
Um sistema de gestão fácil de usar e baseado 
na cloud consegue centralizar uma série de ta-
refas de configuração, implementação e gestão, 
assim como manter uma boa performance da 
rede e ser escalável.

A IMPORTÂNCIA DO KNOW-HOW
À medida que as infraestruturas de TI crescem, 
quer em dimensão, quer em complexidade, a 
visão detalhada da atividade é crucial para 
reconhecer padrões, ameaças, falhas na se-
gurança e responder antes que os incidentes 
ocorram. 

Algumas PME nem sequer têm uma visão geral 
dos recursos que estão a ser consumidos, onde 
é que estão alocados e como podem interagir.
Muitas plataformas de monitorização de rede 
geram um volume elevado de dados, mas com 
pouca clareza e hierarquização. É preciso ter 
uma abordagem clara e simples, que provi-
dencie actionable data para priorizar, investigar, 
resolver e reportar de forma mais rápida e 
eficaz. Do ponto de vista de um administrador 
de redes, actionable data significa rastrear os 
principais utilizadores, destinos, aplicações e 
domínios, e incluem, muitas vezes, elementos 
como os principais botnet sites bloqueados, pre-
venção de intrusão, tentativas avançadas de 
ataques de malaware e bloqueio de sites mali-
ciosos. 
Com estes insights, pode facilmente monitorizar 
e adquirir informações sobre o sistema de segu-
rança dos seus clientes em tempo real, a qual-
quer hora e em qualquer lugar.

PREÇOS E FATURAÇÃO FLEXÍVEIS
A receita recorrente é uma das grandes atra-
ções para ser-se um MSSP, mas processar 
pagamentos e gerir faturas está longe de ser 
simples e a forma como trabalha com os seus 
fornecedores pode ser diferente do modelo de 
faturação dos seus clientes.
A melhor forma para evitar esta complexi-
dade é os fornecedores oferecerem modelos de 
 pricing f lexíveis, que podem passar por con-
tratos a prazo f ixo pagos antecipadamente 
ou mensalmente, pay-as-you-go ou pontos de 
pré-pagamento para permitir o serviço de  
segurança mensalmente. O objetivo é que 
possa comprar os produtos da mesma forma 
que os vende e entrega. Também tem de ser 
escalável de forma a cumprir as constantes 
mudanças de requisitos. 

Carlos Vieira, 
Country Manager da WatchGuard

 para Portugal e Espanha

INFO
watchguard.com

À medida que as ciberameaças se tornam mais sofisticadas e complexas, 
são cada vez mais as empresas – em especial PME – que recorrem aos 
fornecedores de soluções tecnológicas em quem confiam para um apoio 
especializado 24h/7 na defesa contra as ciberameaças. E fazem muito bem!

Carlos Vieira, Country Manager da WatchGuard para 
Portugal e Espanha

https://www.watchguard.com/
https://www.linkedin.com/in/carlosjpvieira/
https://www.watchguard.com/


PROTEÇÃO INTELIGENTE

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

TECNOLOGIA DE CIBERSEGURANÇA 
INOVADORA E PIONEIRA HÁ MAIS DE 25 ANOS

SEGURANÇA INTELIGENTE E SIMPLIFICADA

VISIBILIDADE ACIONÁVEL

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

GESTÃO SIMPLIFICADA

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

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

210 414 400 portugal@watchguard.com  © 2021WatchGuard Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

https://www.watchguard.com/br/wgrd-partners
mailto:portugal%40watchguard.com?subject=
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Num ano marcado pela pandemia, confinamentos e escassez de produto, a distribuição 
regista um crescimento anual absoluto de 3,7% face a uma economia que contraiu um 

recorde histórico de 8,96 %.  
por Jorge Bento e Diana Ribeiro Santos

Distribuição, em 2020, cresce 
12,3% acima da economia 

apesar do shortage

Pelo sexto ano consecutivo, o 
IT Channel realiza o TOP 
CHANNEL, um conteúdo que 
tem como principal objetivo medir 
o pulso ao mercado através dos re-

sultados da distribuição em 2020 onde figura 
uma listagem dos distribuidores broadline e dos 
distribuidores especializados e/ou VAD - Valued 
Added Distributors, organizados por volume de 
negócio.

Este artigo é feito em Parceria com a Informa 
DB que obtém os dados a partir do depósito 
de contas decorrente da entrega do IES (Infor-
mação Empresarial Simplificada) por parte das 
empresas.
O processo considera apenas três parâmetros: o 
número de colaboradores, o volume de negócios 
total e o resultado líquido, ou seja, os lucros após 
o apuramento de impostos. 

No setor da distribuição de IT, existem, porém, 
empresas cuja atividade comercial, embora 
tendo por base a equipa portuguesa, é feita 
maioritariamente por faturação intercomu-
nitária. Nestes casos, a empresa tende a cola-
borar informando voluntariamente o que são 
as vendas em território nacional.

IT: O SETOR QUE CRESCE MAIS DO QUE 
A ECONOMIA
Ao publicar os dados de vendas dos distribui-
dores com o objetivo de estabelecer um baró-

  2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Crescimento do PIB  1,8% 2,0% 3,5% 2,9% 2,7% -9,0%

 Top Distribuição IT 8,0% 4,7% 15,0% 11,6% 9,8% 3,7%

 ∆% PIB / Distribuição 6,2% 2,7% 11,5% 8,8% 7,1% 12,7%

metro da atividade, nos seus indicadores princi-
pais, é possível extrapolar para toda a atividade 
de Canal e Parceiros em Portugal.
A distribuição é composta por uma enorme di-

versidade de atividades, estando cada vez mais 
evidenciada pela componente de oferta com-
plementar de serviços aos Parceiros na área do 
valor acrescentado. 

Crescimento da Distribuição IT face ao PIB nacional

Crescimento do PIB Top Distribuição IT ∆% PIB Distribuição
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O ano de 2020 ficou marcado pela pandemia 
e desafios inerentes na economia. Em 2020, 
o barómetro do TOP CHANNEL aponta 
para 3,7% de crescimento bruto do volume 
de vendas. Também em termos de rentabi-
lidade, os resultados líquidos das empresas 
aumentaram em termos médios 24,2% face 
a 2019. 

Sabendo que nas empresas multinacionais, os 
resultados locais são produto das próprias po-
liticas operacionais da casa mãe, foquemo-nos 
nos dois principais distribuidores portugueses, a 
CPCdi e a jp.di para verificarmos que o cresci-
mento do resultado liquido é muito expressivo, 
e muito superior ao crescimento do volume de 
vendas.

Existe, também, uma ligeira diminuição do 
número de trabalhadores no total destas 28 
empresas causado, muito provavelmente, pelo 
contexto pandémico atual. 

Fazendo uma análise entre o crescimento da 
distribuição e a economia nos últimos seis anos 
em que é realizado o TOP CHANNEL, pode 

 2019 2020

 Empresa Tipo de  N.º Volume de Resultado N.º Volume de Resultado ∆ % Obs.

  distribuidor Colab. Negócios Líquido Colab. Negócios Líquido Vol. Negócios 

Tech Data Broadliner  143 423 093 1 208 146 435 953 -1 034 3,0% 

CPCdi Broadliner  189 328 155 5 962 197 319 415 7 289 - 2,7% 

jp.di Broadliner  105 162 749 849 104 170 892 3 279 5,0% a)

Ingram Micro Broadliner  36 84 000 N.A. 38 97 066 N.A. 15,6% b)

Arrow VAD 49 82 976 1 121 57 90 246 1 801 8,8% 

Databox Broadliner  108 79 179 210 110 75 672 211 - 4,4% 

Esprinet  Broadliner  12 38 500 -555 16 67 400 340 75,1% b)

Westcon  VAD: Networks, security, services  20 22 548 253 20 24 164 147 7,2% 

Niposom  Broadliner  51 18 468 45 34 20 482 185 10,9% 

WDMI  Dist.Especializado 15 7 364 482 18 10 557 686 43,4% 

Bechtle  17 9 949 373 17 10 275 374 3,3% 

Bernardo da Costa Broadliner  27 7 655 37 38 9 759 130 27,5% 

Minitel  VAD 20 8 769 N.A. 14 9 161 N.A. 4,5% c)

SOON VAD e Dist.Especializado 24 8 674 241 26 7 478 261 - 13,8% 

Esistemas  Dist.Especializado 22 6 362 143 22 6 254 269 - 1,7% 

Crayon Dist.Especializado 13 4 831 28 14 5 374 186 11,2% 

Exclusive Networks  VAD 3 5 687 223 3 5 205 211 - 8,5% 

Multimac Dist.Especializado 76 4 706 88 74 4 848 46 3,0% 

Ajoomal  VAD: Cibersecurity 9 4 159 N.A. 10 4 114 N.A. - 1,1% b)

Ingecom VAD 6 3 408 N.A. 5 4 085 N.A. 19,9% b)

Listopsis  Dist.Especializado 44 4 713 8 44 4 067 -92 - 13,7% 

Hama Dist.Especializado 11 3 605 -66 11 3 437 -707 - 4,7% 

Tenmega  VAD: Cabling and connectivity  9 3 487 265 9 2 413 117 - 30,8% 

Voxsys  VAD  8 1 965 96 1 2 308 55 17,4% 

Lusomatrix  Dist.Especializado 8 2 972 141 8 2 289 89 - 23,0% 

LISCIC  Dist.Especializado 6 3 041 17 6 1 905 -18 - 37,4% 

Optivisus VAD: Networks, video, security  11 1 500 14 11 1 506 15 0,4% 

White Hat VAD 7 1 265 119 7 1 506 196 19,0%  

Total  1 061 1 347 460 11 301 1 060 1 397 829 14 037 3,7% d)

TABELA DE DISTRIBUIDORES POR VOLUME DE VENDAS EM 2020
Valores expressos e arredondados em milhares de Euros

Todos os dados publicados foram fornecidos pela Informa D&B com exepção de:
(a) Dados fornecidos pela própria empresa desagregados para a atividade de distribuição. 
(b) Dados fornecidos pela multinacional sobre o volume de negócio em Portugal.
(c) Dados fornecidos pela própria empresa consolidam empresa associada.

(d) Os dados totais referentes a 2019 incluem a GTI que em 2020 consolidam com Esprinet Portugal.

https://www.informadb.pt/
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assim verificar-se que o Canal cresce sempre e 
que o setor da distribuição acaba sempre por 
crescer mais do que a restante economia.

Na verdade, estes 3,7% de crescimento em 2020 
são os valores mais reduzidos dos últimos anos, 
mas quando comparados com 8,96% de decres-
cimento da economia nacional concluímos que 
a distribuição IT cresceu mais de 12,7% rela-
tivamente ao mercado a que endereça os seus 
serviços.

De salientar ainda que os valores de 2019 não 
são exatamente a soma aritmética dos 28 distri-
buidores listados, uma vez que os dados totais de 
2019 incorporam a GTI, adquirida este ano pela 
Esprinet, embora não seja visível na listagem. 

Assim, a distribuição em Tecnologias de In-
formação continua com um crescimento acen-
tuado, superando até o crescimento da eco-
nomia.

O TOP DA DISTRIBUIÇÃO
A Tech Data continua a consolidar-se como 
líder desde o ano de 2017 e apresenta-se como o 
distribuidor número um em Portugal, apresen-
tando um crescimento mais acentuado do que 
a CPCdi em volume de negócios, 3,0% contra 
um ligeiro decréscimo de 2,7% do principal 
distribuidor nacional. 

A Ingram Micro continua a apresentar o 
maior crescimento do grupo dos cinco grandes 
com 15,6%, dados estes fornecidos pela pró-
pria empresa. 

O setor da distribuição sofreu com o shortage 
provocado pela pandemia, mas a verdade é 
que os distribuidores nacionais acabaram por 
ter mais dificuldades em lidar com este pro-
blema do que os distribuidores internacionais. 
A Databox apresenta um decréscimo no seu vo-
lume de negócios embora melhore o resultado 
líquido, o que pode ser explicado por diversos 
motivos, como por exemplo o acesso à disponi-
bilidade do produto.

Apesar de tudo isto, existe uma exceção. A jp.di 
comunicou aquele que foi o maior crescimento 
no que diz respeito aos distribuidores nacionais 
com 5,0%, dados estes que estão desagregados 
do total da faturação do JP.Group que tem mais 
três divisões de negócios aqui não ref letidas. 

Por outro lado, é ainda importante abordar o 
exemplo da Esprinet, o sexto maior distribuidor 
broadline em Portugal que, apesar de registar 
um valor que não é totalmente orgânico, – e 
por crescimento orgânico entenda-se quando as 
empresas crescem sem aquisição de outras em-
presas ou fusões –, obteve o maior crescimento.

A Esprinet apresenta o maior crescimento re-
lativamente a todos os grandes distribuidores 
com 75,1% sendo que este crescimento expres-
sivo é marcado, em grande parte, pela compra 
da GTI no decorrer de 2020.

A Arrow é o primeiro Valued Added Distributor  
a aparecer na lista, tendo marcado a sua po-
sição entre broadliners e com crescimento acima 
do mercado com 8,8%. Enquanto o segundo 
VAD que aparece na lista é a Westcon, com um 
crescimento de 7,2%.

Os dois distribuidores especializados em se-
gurança - Ingecom (+19,9%) e White Hat 
(+19,0%) - apresentam crescimentos similares.
Já os VAD, como a Exclusive Networks (-8,5%) 
e a Ajoomal Asociados (-1,1%), obtiveram um 
decréscimo no seu volume de negócios.

Em suma, a distribuição de Valor Acrescentado 
e a Distribuição Especializada voltam, uma vez 
mais, a dominar o crescimento em 2020. 

LUÍS PIRES, COUNTRY MANAGER 
TECH DATA PORTUGAL
“O último ano foi particularmente 
atípico, com todas as condicionantes 
que a pandemia trouxe, levando a uma 
adaptação dos negócios e das vidas das 

pessoas. O mercado de IT foi, desta forma, muito ala-
vancado pelo home office, por força do trabalho remoto. 
Ainda assim, a Tech Data teve um crescimento sólido 
reforçando a liderança da distribuição em Portugal. 
Mais serviços e soluções disponíveis para Parceiros 
potenciaram novas oportunidades reforçadas pelos 
investimentos em plataformas digitais, agregações de 
soluções e programas de capacitação de negócios. A 
nossa estratégia passa por dar continuidade à oferta 
diversificada, com um portfólio end-to-end e de next 
generation trazendo novas soluções e perspetivas ao 
mercado”.

RICARDO FERREIRA, GENERAL MANAGER JP.DI
“O ano 2020 foi indiscutivelmente um dos anos mais desafiantes 
para todos. Para a jp.di em particular, o grande desafio desde o 
início da pandemia foi o de estarmos próximos do nossos Parceiros 
e conseguir, com as forças de todos, ultrapassar da melhor maneira 
possível este período tão turbulento. Felizmente para quem atua no 

setor das tecnologias de informação, o contexto que vivemos acabou por ser um 
acelerador da transformação digital que teimava em não sair de slides e de discursos 
bonitos. Com isso, assistimos todos a um aumento significativo da procura que nos 
permitiu ter performances económicas e financeiras muito positivas neste ano, onde 
infelizmente outros tantos setores passaram tantas dificuldades. Tendo sempre por 
base a segurança dos nossos colaboradores e Parceiros, com exceção da Logística e 
Serviço Pós Venda, passamos o 2020 em regime de teletrabalho, tendo sido grati-
ficante verificar a forma extraordinária como as nossas pessoas se entregaram aos 
desafios que diariamente nos eram colocados, conseguindo índices de qualidade de 
serviço que culminaram no continuar do crescimento do negócio e no reforço da 
nossa posição de referência no panorama da indústria da Distribuição de tecnologia 
no mercado nacional”. 

EM MÉDIA, DE 2015 A 2019, A 
DISTRIBUIÇÃO DE IT CRESCEU 7,2% 
ACIMA DO PIB NACIONAL.
EM 2020, ESSE CRESCIMENTO 
FOI DE 12,7%

https://www.linkedin.com/in/ricardo-ferreira-5670786/
https://www.linkedin.com/in/luis-pires-ab87102/
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FICHA TÉCNICA

Os dados recolhidos são baseado no IES (Informação Empresarial Simplifi-
cada) entregue pelas empresas, e recolhida pela especialista em informação 
financeira Informa D&B.

Foram consideradas todas as empresas que operam em Portugal cujo volume de 
negócios é maioritariamente a atividade de distribuição e superior a 1,5 milhões 
de Euros. Estes dados foram obtidos através do IES ou diretamente fornecidos 
pela própria empresa em exeções devidamente assinaladas na tabela.

A Informa D&B não certif ica os dados fornecidos diretamente ao  
IT Channel pelas próprias empresas. que são da exclusiva responsabilidade de 
quem as comunicou.

CARLOS GONÇALVES, COUNTRY MANAGER 
INGRAM MICRO PORTUGAL
“O volume de vendas da Ingram Micro Portugal, du-
rante 2020, ascendeu aos 97 milhões de euros no con-
junto de operações do grupo. A empresa cresceu, desta 
forma, mais de 15% face ao ano anterior, comprovando 

a dinâmica da sua atividade e justificando a confiança que todos os 
clientes e fornecedores depositam na Ingram Micro Portugal. Num 
cenário de Parcerias positivas e saudáveis, temos naturalmente a forte 
convicção de que continuaremos a ser bem-sucedidos e que iremos 
continuar a cimentar a nossa presença em Portugal nas diversas áreas 
em que atuamos”.

ANDRÉ REIS, 
CEO DATABOX INFORMÁTICA, S.A.
“Parar e repensar para avançar, foi o maior desafio 
que, nos primeiros meses de 2020, a pandemia trouxe 
à atividade da Databox. 
Sem pararmos propriamente, fomos forçados a 

abrandar e a redesenhar a operação da empresa, redefinindo a forma 
como as nossas equipas trabalhavam e se relacionavam, interna e 
externamente. Foi, sem dúvida, igualmente fundamental o reajuste 
do tipo soluções que oferecíamos ao Canal até então.
Percebemos rapidamente que, em teletrabalho ou telescola, todos 
necessitariam de um portátil e que, em vez de uma grande impres-
sora para 50 utilizadores, as organizações precisariam agora de dis-
ponibilizar uma pequena solução doméstica para cada um dos seus 
trabalhadores imprimir. A procura por webcams ou monitores com 
câmara, headphones e outros pequenos acessórios que asseguravam a 
conetividade das pessoas confinadas ao mundo, era evidente. Os dias 
e as semanas intermináveis em casa, com poucas ou até nenhumas 
saídas à rua, elevaram também a procura por cadeiras mais confor-
táveis, enquanto gammers esgotavam todo o tipo de soluções que o 
mercado havia desenvolvido a pensar no seu nicho.
A imprevisibilidade de todo o cenário pandémico levou a que os 
artigos esgotados e sem previsão de entrega fossem a consequência 
mais complexa com que a distribuição teve de lidar. Era o absoluto 
contraste de uma época de crise para muitos segmentos da sociedade, 
com uma prosperidade exacerbada no setor das Tecnologias da Infor-
mação, plena de oportunidades, porém inconcretizáveis.
Apesar do crescimento do volume de negócios da Databox em 2020 
não ter sido o esperado devido a todos estes aspetos, próprios de um 
ano inédito e imprevisível, podemos afirmar que os mesmos contri-
buíram para que a sua rentabilidade permanecesse em linha com 
os objetivos traçados para a companhia, o que se revelou bastante 
positivo”.ALESSANDRO CATTANI, CHIEF EXECUTIVE 

OFFICER ESPRINET
“Em 2020, as vendas cresceram 75% face ao ano ante-
rior, em grande parte, graças à integração da Getix (filial 
portuguesa da GTI, adquirida em junho de 2020 com 
resultados consolidados no quarto trimestre de 2020). 

Assim, quase duplicámos o número de colaboradores para captar novas 
oportunidades de negócio, criando a nossa primeira equipa portuguesa 
especializada em Soluções Avançadas com mais de 16 pessoas dedi-
cadas exclusivamente a apoiar estas tecnologias. A nossa estratégia para  
Portugal é continuar a crescer de forma sustentável – no primeiro tri-
mestre de 2021 registámos vendas de 17 milhões de euros, mais 50% 
em relação a 2020 – e de forma consistente nos próximos anos. O nosso 
objetivo final é alcançar uma posição de liderança em termos de satis-
fação dos clientes nos próximos anos, seguindo as melhores práticas dos 
outros países onde operamos (Itália e Espanha) e estamos confiantes que 
tal implicará uma liderança também em termos de quota de mercado”.

O FATOR RENTABILIDADE
2020 ficou marcado pelos desafios inerentes à pandemia e provocados 
pela necessidade urgente de incutir o regime de trabalho remoto na larga 
maioria das empresas. 

No setor do IT, a pandemia acabou por ser um acelerador da transfor-
mação digital, sendo necessário equipar colaboradores com ferramentas 
colaborativas que ajudassem na continuação da produtividade. 

Este aumento súbito da procura originou um shortage logístico, o que 
implicou que o preço médio do produto aumentasse. Apesar das conse-
quências negativas para o cliente final, esta necessidade implicou ganhos 
de rentabilidade para o Canal.

Com esta realidade a jp.di aumentou em quase quatro vezes o seu re-
sultado, reforçando assim a  sua posição no panorama da indústria da 
Distribuição de tecnologia no mercado nacional. 

https://www.informadb.pt/
https://www.linkedin.com/in/acattani/
https://www.linkedin.com/in/carlos-gon%C3%A7alves-01884a6/
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Brother apresenta novas 
impressoras multifunções

EPSON CONTA COM DOIS NOVOS PROJETORES LASER 4K

A Epson apresentou dois novos projetores de cinema em casa topo 
de gama, indicados para os entusiastas do cinema e jogadores 
que procuram uma experiência imersiva no grande ecrã. Com 
a fonte de luz laser da Epson e um novo chip de processamento 
de imagem com resolução 4K, estes projetores oferecem uma 

elevada luminosidade, qualidade de imagem e f lexibilidade.
Com a tecnologia 3LCD da Epson é evitado o “efeito de arco-íris” e 
os utilizadores podem desfrutar de cores vívidas, graças ao White e 
Colour Light Output de 2700 lumens no EH-LS12000B e 2500 no EH-
-LS11000W. O suporte para HDR10+ revela mais detalhes e profundi-
dade para produzir cores naturais e mais intensas.
Os detalhes nas sombras são definidos com a elevada relação de contraste 
de 2.500.000:1 que mostra pretos profundos. Com Interpolação de foto-
gramas 4K, Super resolução 4K e correção de gama conforme a cena/
melhoria de contraste automática, a derradeira experiência de cinema 
em casa é fácil de obter.
Jogar até 4K a 120 frames por segundo, juntamente com um atraso de 
entrada de comandos inferior a 20 ms, permite aos jogadores tirar o 
máximo partido da última geração de consolas e mesmo de PC de ponta.
De acordo com a própria Epson, ambos os projetores são fáceis de con-
figurar e instalar graças a um zoom ótico de 2,1 vezes elétrico, focagem 

elétrica e rotação da lente elétrica de cerca de 96,3% na vertical e cerca 
de 47,1% na horizontal. A visualização de conteúdo com a proporção 
certa é simplificada ao poder armazenar os seus dez formatos favoritos. 
Os projetores também são compatíveis com calibração de cores com o 
software Calman.
Em comunicado, José Pereira, product manager de vídeoprojetores da 
Epson Ibérica, afirmou que “com cada vez mais pessoas a passarem mais 
tempo em casa a desfrutar de filmes em conjunto ou mesmo a jogar em 
família, estes projetores são ideais para qualquer pessoa que pretenda 
levar as suas experiências de visualização para o nível seguinte”. 

A Brother apresentou a sua nova gama de equipamentos multi-
funções A4 de tinta, que conta com as vantagens da tecnologia 
Wireless para melhorar a eficiência da impressão.
Com o objetivo de facilitar as tarefas diárias dos utilizadores, a 
nova gama é composta por dois novos dispositivos compatíveis 

com a aplicação gratuita Brother Mobile Connect, que proporciona 
múltiplas vantagens de utilização: pode enviar trabalhos de impressão 
para o equipamento para serem impressos quando o utilizador chegar 
a casa ou ao escritório, verificar os níveis de tinta, comprar os consumí-
veis quando for necessário, e poderá em qualquer momento, armazenar 
e recuperar documentos previamente digitalizados com um interface 

totalmente personalizável para adicionar ou remover as funções mais 
utilizadas.
Também oferece uma alta qualidade de impressão a um preço acessível, 
ambos os modelos apresentam um design compacto e múltiplas fun-
cionalidades, bem como uma vasta gama de opções de conectividade, 
compatibilidade com diferentes suportes, e uma interface simples que se 
adapta a cada utilizador.
A nova gama de impressoras multifunções da série J1000 da Brother já 
está disponível e inclui os modelos DCP-J1050DW (preço de venda ao 
público recomendado de 105 euros) e MFC J1010DW (preço de venda 
ao público recomendado de 139 euros).
O modelo DCP-J1050DW conta com impressão, cópia e digitalização e 
um visor LCD a core de 4,5cm. Tem uma velocidade de impressão de 17 
páginas por minuto a preto e branco e de 9,5 a cor, conta com ligação 
Wi-Fi, Wi-Fi Direct e cloud e tem, também, impressão frente e verso 
automático.
Este modelo é compatível com dispositivos móveis através da aplicação 
Brother Mobile Connect e tem uma resolução de impressão até 1.200 por 
6.000 ppp. Por fim, inclui bandeja de papel com capacidade até 150 folhas.
Já o modelo MFC-J1010DW é em tudo igual ao modelo DCP-J1050DW, 
sendo que também tem a funcionalidade de ‘faz e conta’, com um alimen-
tador automático de documentos de 20 folhas.  
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A nova versão do sistema operativo da Microsoft, há muito antecipada, foi 
lançada no passado mês de outubro – mas será esta a escolha certa para 
todas as empresas?

D
epois de uma longa espera, a  
Microsoft lançou o Windows 11 
para o mercado no passado dia 
5 de outubro. Sendo o primeiro 
grande lançamento da Microsoft 

em seis anos, o Windows 11 introduz uma vasta 
gama de alterações face às versões anteriores, 
ostensivamente adaptadas ao novo paradigma 
de trabalho híbrido.
E não há dúvidas que o Windows 11 traz con-
sigo muitas funcionalidades úteis em termos 
de integração, performance e produtividade. Se 
estas valem verdadeiramente a pena fazer o 
upgrade é uma questão de avaliação caso a caso 
– de facto, da perspetiva do consumidor, não 
há nada a perder em fazer o upgrade se possível. 
Contudo, num contexto empresarial, a utili-
dade de adotar imediatamente o novo sistema 
operativo é mais questionável.

ROLL-OUT E COMPATIBILIDADE
Da mesma forma que o Windows 10 foi um 
upgrade gratuito ao Windows 7 e 8.1, o  
Windows 11 será um upgrade gratuito ao  
Windows 10. Por outro lado, não haverá  
possibilidade de fazer upgrade a partir de ver-
sões mais antigas – até porque muitas das 
máquinas que ainda corram estas versões 
não serão compatíveis com as especificações  
mínimas de suporte do Windows 11.

o Windows 7. Valerá então a pena instalar o 
Windows 11, sem o suporte necessário, salvo 
em situações nas quais toda a frota da empresa 
é compatível com estes critérios?

EM SUMA
A Microsoft continuará a suportar o Windows 
10 até 2025, pelo que não é necessariamente 
obrigatório mudar para Windows 11 de ime-
diato – especialmente tendo em conta as ques-
tões de compatibilidade já mencionadas.
No fundo, é uma simples questão de prós e con-
tras. O novo sistema operativo traz sem dúvida 
funcionalidades úteis e interessantes, mas há 
sempre que ter em conta se a empresa neces-
sita de facto das mesmas o suficiente para se 
submeter a um roll-out díspar ou incompleto – 
ou, por outro lado, investir em equipamentos 
compatíveis.
Qual é, então, a melhor escolha para empresas 
que procurem controlar os gastos no IT e 
evitar a disrupção do roll-out do Windows 11?  
Naturalmente será o Windows 10, que não 
só continua a oferecer boa performance, como 
também oferece a possibilidade de poupar nas 
licenças. 
A aquisição de licenças em segunda mão, que 
outras empresas já não usam, é totalmente 
legal dentro da União Europeia, permitindo 
responder às necessidades do negócio – não 
mais, não menos – com um investimento signi-
ficativamente menor.
Empresas que optem por este modelo bene-
ficiam não só de poupanças de até 70% na 
compra das licenças – libertando orçamento 
para investimentos de valor acrescido – como 
também de maior f lexibilidade, ao adaptar as 
suas aquisições às suas necessidades de forma 
mais justa, mais ágil, e mais independente do 
fabricante.
Empresas como a Capefoxx suportam as orga-
nizações neste processo, ajudando-as a avaliar 
as suas necessidades, implementar a solução 
escolhida e garantir a compliance legal. 

Um dos principais pontos de contenção com 
o lançamento do Windows 11 é a compatibi-
lidade com os dispositivos. O roll-out será feito 
de forma faseada, dependendo de um conjunto 
estrito de critérios de compatibilidade. Notavel-
mente, apenas PCs equipados com CPUs Intel 
Core 8th-gen ou AMD Ryzen 2000 ou acima 
terão acesso ao novo sistema operativo. Isto sig-
nifica que a grande maioria de computadores 
produzidos há mais de quatro anos não serão 
compatíveis com Windows 11.
Dentro destes critérios de compatibilidade, o 
update chegou apenas aos dispositivos elegíveis 
mais recentes nesta primeira fase de roll-out, 
sendo que será disponibilizado aos restantes 
modelos compatíveis até meados de 2022, com 
base nas especificações de hardware, ano de 
lançamento, entre outros fatores.
Isto significa que, salvo casos nos quais toda a 
frota de dispositivos de uma empresa seja cons-
tituída pelos mais recentes modelos Microsoft, 
a implementação de Windows 11 em contexto 
empresarial terá de ser dispersa ao longo do 
tempo – ou, em muitos casos, incompleta. 
É possível instalar manualmente o Windows 
11 em computadores que não vão ao encontro 
destes critérios, mas tal significa que o dispo-
sitivo não desfrutará de suporte e updates da 
Microsoft, semelhantemente ao que acontece 
com versões que já não são suportadas, como 

Windows 10 vs Windows 11 
– vale a pena atualizar?

https://www.capefoxx.com/
https://www.capefoxx.com/
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Mercado mundial de PC diminui, mas 
mantém-se acima dos níveis 
pré-pandémicos

Os mais recentes dados da Canalys mostram que, no terceiro trimestre de 2021, 
o mercado mundial de PC diminuiu 2%, mas continua acima dos níveis pré-
pandémicos

De acordo com os dados mais 
recentes da Canalys, as vendas 
mundiais de PC (incluindo  
tablets) caíram 2% ano a ano, 
para 122,1 milhões de uni-

dades. No entanto, as vendas permanecem 
bem acima dos níveis pré-pandémicos, com 
um CAGR de dois anos de 10% a partir do 
terceiro trimestre de 2019.
Tanto os tablets quanto os Chromebooks 
caíram após uma série de trimestres sucessivos 
de crescimento. As remessas de tablets caíram 
15% com relação ao ano anterior, para 37,7 
milhões de unidades, já que a necessidade de 
tablets para dar suporte aos casos de uso de 
consumidores e educação diminuiu na maioria 
das regiões. Os Chromebooks sofreram um 
declínio ainda mais acentuado, com remessas 
caindo 37%, principalmente devido à desace-
leração nos gastos com educação nos Estados 
Unidos. As remessas totais de Chromebooks 
alcançaram 5,8 milhões de unidades no ter-
ceiro trimestre.
Embora o mercado geral de tablets tenha 
caído no terceiro trimestre, a maioria dos for-

RESUMO
• O mercado mundial de computadores desceu no mais recente 
trimestre;
• Apesar do decréscimo, mantém-se acima dos níveis pré-pandé-
micos;
• Lenovo (1.º), Apple (2.º) e HP (3.º) estão no pódio dos principais 
fabricantes do mercado de computadores.

necedores ainda vendeu unidades acima dos 
níveis pré-pandémicos. Com 15,2 milhões de 
iPads vendidos, a Apple manteve a sua lide-
rança no ranking, com um desempenho es-
tável ano a ano. A Samsung ficou em segundo 
lugar, apesar de uma queda de 20%, vendendo 
7,2 milhões de unidades no terceiro trimestre. 
A Lenovo, que manteve o seu ímpeto, foi o 
único fornecedor entre os cinco primeiros a ver 
um crescimento modesto, com 4,2 milhões de 
unidades vendidas, um aumento anual de 2%. 
A Amazon e a Huawei ficaram nas restantes 
cinco primeiras posições, com quedas signifi-
cativas de 45% e 51%, respetivamente.

PROCURA ATÉ AO FINAL DO ANO
“Apesar do fim de sua sequência de crescimento 
incrível, o mercado de tablets continua forte, 
considerando o longo período de declínios que 
precedeu a pandemia da COVID-19”, explicou 
a analista da Canalys Himani Mukka. “Após 
cinco trimestres consecutivos de crescimento, 
todas as regiões, exceto Ásia-Pacífico, sofreram 
uma queda nas remessas. Na maior parte do 
mundo, a procura dos consumidores e de fun-

ções de apoio à educação básica para crianças 
menores diminuiu em comparação com o auge 
da pandemia”.
Himani Mukka explica, ainda, que, “devido 
à grande lacuna de penetração do dispositivo 
na APAC e à preferência da região por tablets 
como ferramenta de aprendizagem, espera-se 
que a procura persista até o início do próximo 
ano. Também é importante notar que, apesar 
dos longos ciclos de atualização para tablets, a 
base instalada aumentou nos últimos 18 meses. 
Mesmo que muitos optem por não atualizar os 
seus tablets nos próximos anos, os volumes de 
remessa devem ser elevados acima do que era 
esperado antes de 2020. Além do espaço do 
consumidor, as implementações comerciais de 
tablets serão um aspeto importante da transfor-
mação digital acelerada que as empresas em-
preenderam à medida que recuperações econó-
micas, novos estilos de trabalho e implantações 
5G estejam em andamento”.
No mercado total de PC (incluindo desktops, 
notebooks e tablets), a Lenovo manteve a li-
derança com um aumento de participação de 
mercado de mais de 1% ao atingir 24,4 milhões 
de unidades vendidas. A Apple permaneceu em 
segundo lugar com um crescimento modesto 
de 5% para vendas totais de 23 milhões de 
unidades. A HP sentiu o impacto das restri-
ções de fornecimento, com uma queda de 6% 
nas remessas anuais. Em quarto lugar, a Dell 
viu um aumento estelar de 27% nas remessas 
e um aumento de quase 3% na participação 
de mercado. A Samsung completou os cinco 
primeiros, como fez no segundo trimestre de 
2021. 
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Canalys reportagem

RESUMO
• A Lenovo reorganizou-se internamente e, agora, conta com três 
áreas de negócio;
• Atualmente, a Lenovo divide-se em área de dispositivos, infraestru-
tura e software e serviços;
• Em 2021, a Lenovo nomeou Pascal Bourget como o seu primeiro 
Global Channel Leader.

Canalys 2021: Lenovo procura mais 
sinergias entre as áreas de negócio 
e os Parceiros
A Lenovo reorganizou-se internamente e fez questão de explicar ao Canal de 
Parceiros, através dos jornalistas especializados, como é que essa reorganização 
vai ajudar os Parceiros 
por Rui Damião

A Lenovo aproveitou a edição de 
2021 do Canalys Foruns EMEA 
para reunir virtualmente os jor-
nalistas europeus e partilhar al-
gumas informações sobre como 

está o seu Canal no território habitualmente 
conhecido como EMEA.
Fiona O’Brien, Chief Channel Officer EMEA 
da Lenovo, partilhou que, em Barcelona, onde 
decorreu o Canalys Foruns EMEA 2021 no 
início de outubro, esteve em contacto com os 
Parceiros Lenovo para partilhar ao Canal o 
novo Programa e a nova estrutura da organi-
zação.

REORGANIZAÇÃO
O’Brien explicou que, no início do ano fiscal, 
a Lenovo “aproveitou a oportunidade” para 
se reorganizar e reestabelecer-se em três áreas 
de negócio: a divisão IDG, de dispositivos, 
a área ISG, de infraestrutura, e a “recente-
mente criada área de software e serviços”. 
“Entre todos eles”, diz, “temos o que cha-
mamos da nossa organização internacional 
de vendas”.
Neste sentido, a Lenovo nomeou, pela pri-
meira vez, um Global Channel Leader, Pascal  
Bourguet. “Nunca tínhamos tido um líder de 
Canal global, mesmo sendo uma organização 
virada para o Canal e com uma muito forte re-
lação com o Canal nas nossas vendas”, explicou 
Fiona O’Brien.
Uma das razões que levou a Lenovo a dar 
este passo foi, refere, ter uma estrutura global 
que pudesse levar a mais sinergias entre as vá-
rias áreas de negócio e ofertas de produto e, 
ao mesmo tempo, permitir um maior investi-
mento, em termos de enablement, ao seu Canal.

ABORDAGEM MUNDIAL COM TOQUE 
LOCAL
Apesar desta abordagem mundial, com a no-
meação de Pascal Bourget, Fiona O’Brien 
indica que a Lenovo vai continuar a ter “um 
toque local muito forte”, até porque “as decisões 
ainda são tomadas onde o cliente e o Parceiro 
estão”. Assim, “as equipas locais continuam a 
ser críticas” para a empresa.
O’Brien esclarece, ainda, que uma das coisas 
que a Lenovo fez foi criar uma abordagem 
de Canal única para levar aos Parceiros uma 
única equipa que contem a área de PC e de 
infraestrutura. No entanto, diz, isso “não 
significa necessariamente uma cara para o  
Parceiro”, mas sim que a Lenovo vai aumentar 
as sinergias das várias áreas de negócio, ao 
mesmo tempo que “valoriza e reconhece a ne-
cessidade de especialização”.

“Ao juntar as equipas”, continua, “trazemos o 
melhor dos dois mundos. Trazemos o conheci-
mento, a experiência e a especialização, mas 
também aumentamos as relações”.

ECOSSISTEMA DE CANAL
Uma das novidades da Lenovo é o Lenovo 360, 
um ecossistema de engagement com o Canal. Esta 
abordagem assenta em alguns pilares.
Um dos elementos do Lenovo 360 são os pro-
gramas. “Olhando para o nosso stack em 
como podemos melhorar a maneira como os  
Parceiros de negócio vendem todo o portfólio 
de produtos, mas também olhar para as dores 
dos clientes e entregar soluções” que melhor se 
adequem às suas necessidades.
Um outro ponto do Programa da Lenovo para 
os Parceiros, são as ferramentas. “Na Lenovo, 
na EMEA, temos uma história de inovação 
no que concerne o ambiente que criamos dos 
nossos Parceiros. Valorizamos há muito tempo 
a eficiência dos ciclos de venda e trazemos 
muitas ferramentas de inovação e digitalização 
na jornada do Canal”, refere O’Brien.

COMPROMISSO COM O CANAL
Fiona O’Brien afirmou, por fim, que, durante o 
evento, referiu vários compromissos da Lenovo 
para com o seu Canal, nomeadamente investi-
mento no número de pessoas que vão auxiliar 
os Parceiros de negócio, tanto em termos de 
vendas, como na área técnica e de suporte.

O IT Channel é Media Partner exclusivo para 
Portugal do Canalys Foruns EMEA 2021.  

Fiona O’Brien, Chief Channel Officer EMEA da Lenovo

https://www.linkedin.com/in/fiona-o-brien-8841593/
https://www.canalys.com/
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Lusa otimiza processos orçamentais com 
o apoio da GSTEP
O projeto teve como foco a implementação de uma solução que permitisse efetuar 
o controlo orçamental, de uma forma simples, rápida, automática e colaborativa
por Diana Ribeiro Santos 

A Agência Lusa necessitava de 
fazer algo face aos constran-
gimentos decorrentes do facto 
do seu planeamento e controlo 
orçamental serem ainda pro-

cessos manuais que apresentavam uma grande 
margem de erro. 
A ferramenta que estava a ser utilizada, quer 
para a elaboração do orçamento, quer para o 
controlo orçamental e reporting, era o Microsoft 
Excel que apresentava grandes dificuldades 
na sua utilização, nomeadamente em aspetos 
como consolidação de informação proveniente 
de diferentes áreas, a disseminação da infor-
mação para efeitos de reporting e a margem de 
erro que existia pelo facto de todo o processo 
ser manual e a segurança devido à fragmen-
tação e dimensão de ficheiros.
Para a Oracle, com a solução implementada 
pela GSTEP, “a Lusa consegue agora efetuar 
o orçamento e o controlo orçamental, de uma 
forma simples, rápida, automática e colabora-
tiva, tendo disponível um conjunto de relatórios 
que permite cumprir com os requisitos de repor-
ting corporativo, interno e externo”.

A SOLUÇÃO 
A Solução de Planeamento e Controlo da 
GSTEP assenta na tecnologia Oracle EPM 
Cloud, que se foca em fatores como usabi-
lidade, conteúdos disponíveis e pré-configu-
rados de acordo com as melhores práticas de 
mercado, segurança e robustez técnica, auto-
matismo, integração, simulação e projeções, 
entre outras.
Os dados reais carregados na solução são pro-
venientes do ERP MULTI. Nesta fase de ar-
ranque foram previstos dez utilizadores, sendo 
que o objetivo é, no futuro, alargar a solução a 
outras áreas.
A solução inclui vários métodos de cálculo do 
orçamento, de onde se destacam a extrapolação 
simples, tendo por base o real do ano anterior 

RESUMO
• A Lusa utilizava o Microsoft Excel para a elaboração de orça-
mentos, controlo orçamental e reporting;
• A Lusa apostou na Solução de Planeamento e Controlo da GSTEP 
assente na tecnologia Oracle EPM Cloud;
• Foi posível obter uma maior eficiência produtiva resultante da 
agilização e automatização de processos.

acrescido da inf lação, e o cálculo baseado no 
orçamento do exercício anterior. 
Esta é uma solução escalável que permite, de 
acordo com as necessidades futuras, alargar a 
abrangência a outras unidades dentro da orga-
nização.
“No ambiente de incerteza atual em que vi-
vemos, no qual as empresas têm de se adaptar 
diariamente a uma nova realidade, os deci-
sores têm de tomar dez vezes mais decisões e 
dez vezes mais rápido. Se não tiverem infor-
mação de qualidade, disponível e atualizada 
em tempo real, não conseguem reagir rapida-
mente e são ultrapassadas pela concorrência”, 
afirma Mónica Gonçalves, EPM Unit Manager 
da GSTEP, que acrescenta que, assim, “se 
torna premente ter a capacidade em qualquer 
momento e a partir de qualquer lugar, aceder, 
de uma forma segura, aos principais KPI de 
negócio e indicadores de desempenho, atua-
lizados em tempo real. Podemos dizer que as 
nossas empresas estão cada vez mais despertas 
para este tipo de soluções e que a sua procura 
tem crescido ao longo dos últimos anos”.

OS RESULTADOS
Com a implementação da Solução de Planea-
mento e Controlo da GSTEP, a Lusa conseguiu 
obter uma maior eficiência produtiva resultante 
da agilização e automatização de processos e 

da eliminação de tarefas de baixo valor acres-
centado. Aliado a este fator, conseguiu ainda 
obter uma grande f lexibilização na análise e 
reporting da informação de gestão.
Segundo Joaquim Carreira, Presidente da 
Agência Lusa, “com a agilização e automa-
tização do processo de orçamento e controlo 
orçamental, a Lusa obteve uma redução do 
tempo e recursos necessários, bem como uma 
redução significativa da margem de erro asso-
ciada. Adicionalmente, obteve ainda ganhos 
significativos no que respeita à produção de 
informação de gestão e disseminação dessa 
mesma informação”.
O projeto teve a duração de dois meses e meio e 
considerando que o projeto não termina com a 
sua implementação, a GSTEP dá, atualmente, 
o suporte de manutenção corretiva, preventiva 
e evolutiva da solução de planeamento e con-
trolo orçamental. O objetivo da Lusa é ter um 
sistema de informação de gestão que integre 
dados provenientes de várias fontes/sistemas 
(financeiro; editorial; recursos humanos; co-
mercial; orçamental), de modo a converter 
um grande volume de dados em informação 
e conhecimento inteligível, desmaterializando 
processos internos, com o objetivo de fornecer 
informação relevante para a tomada de de-
cisão, ao negócio e aos vários stakeholders da 
empresa, apoiando a estratégia da empresa, de 
uma forma eficiente e eficaz.
Como próximos passos, com a solução exis-
tente, a Lusa poderá escalar para outros sis-
temas tipicamente não financeiros como os da 
área de recursos humanos, comercial, produção 
editorial e desenvolver-se ainda mais dentro da 
área financeira.  

Joaquim Carreira, Presidente da Agência Lusa

https://www.linkedin.com/in/joaquim-carreira-502692ba/
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do mêsparceiro

Inês Pita, Diretora Geral do grupo Liscic/Listopsis

“As nossas equipas trabalham com o objetivo 
de construir, em conjunto com os nossos 
clientes, verdadeiras relações de Parceria”
A Listopsis é uma empresa de capitais 100% portugueses e atua nas áreas de 
negócio de printing, audiovisuais, informática e impressão de etiquetas e códigos 
de barras
por Diana Ribeiro Santos

A Listopsis nasceu em 1993, resul-
tado de um MBO dos respon-
sáveis pelo departamento de sis-
temas de informação do grupo 
químico Hoechst. 

Na sequência da reestruturação da Hoechst, 
dá-se a saída do negócio da distribuição em 
outubro de 1995 e a Listopsis torna-se funda-
dora da Liscic.
Em 2008, o grupo Listopsis/Liscic adquire a 
totalidade das ações da CVCIC – Informação 
e Cópia, SA, principal revendedor Toshiba na 
região do Porto, e, em maio de 2010, a CVCIC 
dá lugar à Listopsis Norte.
Além da presença com instalações próprias em 
Lisboa, Porto e Braga, a Listopsis tem também 
uma equipa técnica própria que garante o ser-
viço em todo o território nacional e um ar-
mazém central que permite uma resposta cé-
lere aos pedidos dos clientes. 
O grupo tem cerca de 60 colaboradores e pre-
tende que as equipas aumentem em 2022.
Com o crescimento da empresa há também 
uma diversificação da oferta que, atualmente 
assenta em quatro áreas de negócio: printing, au-
diovisuais, informática e impressão de etiquetas 
e códigos de barras.

POSICIONAMENTO 
A Listopsis opera principalmente em território 
português e é uma empresa vocacionada para 
a comercialização de equipamentos, soluções e 
serviços de tecnologia no mercado B2B. 
É uma empresa de capitais 100% portugueses 
especializada na prestação de serviços de busi-
ness automation, document management, soluções de 
impressão, implementação de infraestrutura in-
formática e instalação de projetos audiovisuais. 
O grupo Listopsis tem tido, ao longo dos úl-

timos anos, um crescimento estável com resul-
tados consolidados, de mais de oito milhões de 
euros em 2019. Em 2020, fruto dos constrangi-
mentos da pandemia na maioria das áreas de 
negócio, o decréscimo foi na ordem dos 18%. 
A previsão para 2021 é que o volume de fatu-
ração se mantenha estável face ao ano anterior, 
projetando o início da recuperação para 2022.
“Sentimos nos últimos anos um crescimento 
da procura pelas nossas restantes áreas de ne-
gócio: informática, audiovisuais e impressão 
de etiquetas e códigos de barras. Tendo cada 
uma destas áreas a necessidade de um know-how 
específico, é gratificante saber que os nossos 
clientes nos reconhecem como um Parceiro de 
aposta em áreas tão diversificadas”, afirma Inês 
Pita, Diretora Geral do grupo Liscic/Listopsis.
“O ADN da Listopsis é a qualidade do serviço 
ao cliente. As nossas equipas especializadas nas 
diversas áreas do nosso portfólio trabalham, 
todos os dias com o objetivo de construir, em 
conjunto com os nossos clientes, verdadeiras 
relações de Parceria, onde o principal foco é 
a estruturação da melhor solução tecnológica, 
desenhada à medida das necessidades especí-
ficas da empresa e que seja, em todos os as-

petos, uma verdadeira mais-valia. Os valores 
que espelhamos nas nossas comunicações são 
aqueles que nos norteiam de uma forma di-
reta e inalienável: qualidade, eficiência e ética; 
criação de valor; orientação para o mercado; 
motivação dos recursos humanos”.
A Listopsis trabalha essencialmente a relação 
com o cliente empresarial. Tem Parceiros está-
veis e com relações de longa duração, sendo que 
trabalham essencialmente com os fabricantes 
que integram o grupo de empresas: Toshiba, 
SharpNec e ViewSonic. Na área de software 
trabalham com o fabricante PaperCut através 
da ccTEC em Portugal e têm uma Parceria de 
longa data com a HP mantendo, já há alguns 
anos, o estatuto máximo de Parceiro Amplify 
Power Services. 

ESTRATÉGIA DE EXPANSÃO 
A aposta da Listopsis é focada em fortificar os 
pilares da sua oferta, alargando o “produto” 
para soluções mais completas. Um exemplo são 
as soluções de etiquetagem que aumentaram 
num ano em que o crescimento e dependência 
dos armazéns e transportes é fundamental. 
Além da oferta, a Listopsis pretende manter 
a cobertura territorial que consideram uma 
mais-valia. Durante o tempo mais crítico da 
pandemia nunca deixaram de assistir e res-
ponder aos pedidos dos seus clientes, de norte 
a sul de Portugal, o que trouxe um aumento do 
número de novos clientes.
Uma das áreas de maior aposta neste momento é 
a dos projetos audiovisuais. Tendo esta oferta no 
seu portfólio há mais de 15 anos, notam agora um 
crescimento não só na procura, como também na 
complexidade dos projetos e desafios. 

RESUMO
• A Listopsis nasceu em 1993;
• As suas áreas de negócio são printing, audiovisuais, informática e 
impressão de etiquetas e códigos de barras:
• É vocacionada para a comercialização de equipamentos, soluções e 
serviços de tecnologia no mercado B2B.

https://www.linkedin.com/in/inespita/
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Tendências de mercado IT 2022

Em simultâneo, vi-
vemos num período 
ascendente no que 
toca à evolução da 
tecnologia global. 

Assim, a virtualização e a digita-
lização assumem os papéis prin-
cipais na corrida por um mundo 
mais tecnológico, culminando no 
desenvolvimento de novas funções 
(cada vez mais especializadas) e 
uma necessidade de adaptação 
tanto ao virtual como ao digital.

Para muitas organizações, a prin-
cipal responsabilidade nos últimos 
tempos esteve na adaptação a uma 
nova realidade. A verdade é que 
estes últimos dois anos têm trazido 
uma mudança verdadeiramente 
transformadora, quer para as em-
presas, quer para os profissionais. 
Ao nível empresarial, os gestores 
tiveram um papel preponderante 
na decisão do futuro das empresas: 
desde a adoção de novas metodo-
logias de trabalho à redefinição do 
dia-a-dia, como da f lexibilidade 
do local de trabalho ao próprio 
horário laboral. A importância e 
necessidade de trazer à tona o pa-
radigma do Work Life Balance foi 
certamente um dos pensamentos 
mais prementes de todos os deci-
sores.

O bem-estar dos colaboradores 
sempre foi foco de atenção pelos 
empregadores, muito antes da 
COVID-19. O trabalho à dis-
tância dá aos colaboradores uma 
maior compreensão e preocu-
pação com o seu próprio bem-
-estar e, embora esta já fosse uma 
realidade do sector tecnológico, 
só agora se veio confirmar como 

No ano de 2022, a pandemia da COVID-19 continuará a ter o 
seu impacto na sociedade, de várias formas e feitios

uma real tendência – uma nova 
realidade. Por outro lado, muitas 
empresas tiveram de “correr” para 
conseguir dar resposta às necessi-
dades internas num curto espaço 
de tempo e, mais uma vez, temos 
a tecnologia com um papel funda-
mental, tendo permitido oferecer 
recursos e uma maior rapidez para 
que se suprissem as principais di-
ficuldades.

Segundo o artigo The 5 Biggest  
Technolog y Trends In 2022, da 
Forbes, “(…) à medida que avan-
çamos para um novo ano, a ne-
cessidade de sustentabilidade, vo-
lumes de dados cada vez maiores, 
velocidades crescentes de compu-
tação e de rede começarão a recu-
perar o seu estatuto como os mais 
importantes motores da transfor-
mação digital”. Vivemos numa era 
de informação massiva, as orga-
nizações prendem-se com dados, 
em como geri-los e rentabilizar 
ao máximo os mesmos. Acredito 
que o foco não passa apenas por 
armazenamento, interpretação e  
deployment mas também pela ca-
pacidade de reter e contratar pro-
fissionais com este tipo de skills  
tecnológicas.
 
Funções como Data Scientists, Data 
Engineers, DevOps, Administra-
dores/as de Sistemas são posições 
cada vez mais procuradas no 
mercado de trabalho, manten-
do-se também as típicas funções 
de Desenvolvimento de Software 
e Analytics. Neste campo, existe 
um dinamismo complexo entre a 
oferta e a procura, o que propor-
ciona uma permuta entre organi-
zações e profissionais da área de 

IT. Os objetivos principais passam 
por reter e oferecer as condições 
necessárias ao desenvolvimento 
profissional dos colaboradores, 
bem como potenciar as empresas.

Relacionando a necessidade de 
armazenamento de dados e o 
tratamento dos mesmos, a Inte-
ligência Artificial (IA) está cada 
vez mais difundida, não apenas 
em smartphones e assistentes de 
voz, mas também como impulsio-
nadora de grande parte da auto-
mação de processos robóticos, o 
que tem permitido descentralizar 
tarefas em alguns departamentos 
organizacionais. Em todos os se-
tores vemos soluções baseadas em 
IA, algo que continuará a crescer 
nos próximos anos. Ao contrário 
do que muitos pensam, estas tec-
nologias não irão substituir o ser 
humano, por sua vez, vão somar 
esforços para automatizar pro-
cessos, tornando-os mais produ-
tivos e eficientes. Para os profis-
sionais de tecnologia, ter uma 
especialização numa destas áreas 
como machine learning, deep learning 
e processamento de linguagem, 
agregará um peso imensurável em 
qualquer currículo. Não há dúvida 
de que a automação tem vindo a 
afetar todas as indústrias, pelo que 
os líderes empresariais devem pre-
parar as suas organizações para a 
natureza mutável do trabalho.

Cada vez mais a cloud é abordada 
como um next step ao nível da efi-
ciência económica e facilidade 
de armazenamento de dados por 
parte das organizações. Este tipo 
de tecnologia tem ajudado a abrir 
os dados e análises à constante 
informação. Para as empresas e 
profissionais que utilizam este tipo 
de tecnologia, o foco será definir 
os tipos e a escala dos recursos 

fornecidos, inf luenciando a mo-
vimentação de dados, armazena-
mento e análises e estabelecendo 
um desenvolvimento robusto, com 
mais segurança e organização. 
Atualmente, para os profissio-
nais que estejam ligados a IaaS, 
desenvolver e implantar recursos 
especializados em diversos am-
bientes será mais importante do 
que expandir a gama de soluções 
abrangentes.

Concluindo, podemos dizer que 
as empresas tech irão expan-
dir-se rapidamente, resultando 
em novos empregos, novas formas 
de trabalho e novos modelos de 
negócio. Estas organizações res-
ponderão de forma criativa às 
mudanças, seja na procura dos 
consumidores, seja nas metodo-
logias antigas que rapidamente 
serão ultrapassadas. A evolução 
do negócio encontrará forma de 
aumentar a produtividade hu-
mana com máquinas e foco es-
tará menos nos trabalhos que os 
profissionais realizam, mas sim 
nas skills que as pessoas e a tec-
nologia têm para oferecer. Como 
sociedade, acredito que continua-
remos, sem dúvida, a aproveitar 
esta nova abertura à f lexibilidade, 
agilidade e pensamento inovador, 
adaptando-nos a um mundo em 
constante mudança e desen-
volvimento no qual queremos  
prosperar.  

por João Capela, 
IT Consultant, Michael Page

https://www.linkedin.com/in/jo%C3%A3o-capela-aa1694156/
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por Mafalda Abreu Peixoto, 
Advogada do Departamento de TMT 

da CCA
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A proposta de Regulamento da IA da Comissão 
Europeia e os seus constrangimentos globais

Já há alguns anos se recla-
mava por uma abordagem 
coordenada, na UE, ao 
crescimento exponencial 
da tecnologia e ao seu im-

pacto nas vidas das empresas e 
dos cidadãos.  O grande e ambi-
cioso objetivo da UE é estimular 
esse crescimento, sem descurar a 
proteção dos direitos fundamen-
tais dos cidadãos, não esquecendo 
questões éticas e jurídicas ligadas, 
por exemplo, à responsabilidade 
ou a decisões potencialmente ten-
denciosas. 
Essa abordagem materializou-se 
este ano, com a apresentação, 
pela Comissão Europeia, da sua 
Proposta de Regulamento que es-
tabelece regras harmonizadas em 
matéria de inteligência artificial 
(proposta de “Regulamento In-
teligência Artificial”, ou a “Pro-
posta”).
O âmbito de aplicação da Pro-
posta é amplo: do ponto de vista 
subjetivo, inclui vários players 

Num reconhecido esforço regulatório, a União Europeia 
continua, incansável, a trabalhar no que será, a nível 
mundial, o primeiro pacote legislativo para regular a 
Inteligência Artificial

estabelecidos na UE, ou que for-
neçam sistemas que toquem o seu 
mercado. Por outro lado, proí-
bem-se determinadas uti-
lizações da IA, com o objetivo 
de evitar práticas manipuladoras, 
exploratórias e de controlo social, 
e a maioria das novas regras pre-
tende inibir ou controlar a 
utilização de IA “de risco ele-
vado” para a segurança ou para 
os direitos fundamentais dos cida-
dãos (por ex., através da utilização 
de sistemas de IA concebidos para 
identif icação biométrica à dis-
tância de pessoas singulares; para 
serem utilizados como compo-
nentes de segurança na gestão e 
no controlo do trânsito e das redes 
de abastecimento de água, gás, 
aquecimento e eletricidade; para 
serem utilizados no recrutamento 
ou na seleção de pessoas). 
A Proposta prevê também 
obrigações específicas de 
transparência, aplicáveis, por 
exemplo, em sistemas que inte-

ragem com seres humanos; que 
são utilizados para detetar emo-
ções ou que geram e manipulam 
conteúdos (as “deep fakes”). 
Já quanto às medidas de apoio 
à inovação prometidas: incenti-
vam-se as autoridades nacionais 
competentes a criar sandboxes re-
gulatórias, e prevêem-se medidas 
para reduzir os encargos regula-
mentares impostos às PME e star-
t-ups.
As coimas propostas são temíveis 
para as empresas: podem chegar 
aos €30.000.000, ou a 6% do vo-
lume de negócios anual total, a 
nível mundial, relativo ao exer-
cício financeiro anterior, conforme 
o valor mais elevado.
O esforço da UE é louvável e 
não isento de riscos e cons-
trangimentos.
Seja qual for o resultado final, um 
Regulamento da IA terá de ser à 
prova-de-futuro, permitindo que 
as regras se adaptem ao progresso 
e não se tornem rapidamente ob-
soletas. A Proposta diz, a este res-
peito, que se “limita aos requisitos 
mínimos necessários para dar res-
posta aos riscos e aos problemas 
associados à IA, sem restringir ou 
prejudicar indevidamente a evo-
lução tecnológica, ou aumentar 
desproporcionalmente o custo de 
colocação no mercado das solu-
ções de IA”. Por outro lado, não 
é certamente fácil construir uma 
casa onde convivam alegremente, 
debaixo do mesmo teto, o pro-
gresso tecnológico à velocidade 
da luz e a garantia de proteção 
dos direitos fundamentais dos ci-
dadãos, em especial os relativos à 
proteção de dados pessoais. 
Vai ser essencial, para uma 
convivência conjunta e cresci-

mento mútuo, que as empresas se 
adaptem a um mindset que vem a 
ser cada vez mais exigido pelos 
consumidores-investidores, e de 
alguma forma já preconizado 
pelo RGPD e nos compromissos e 
estratégias da UE em matéria de 
ESG: o de que a sua atividade só 
será aceite e viável no futuro, na 
medida em que for transparente, 
responsabilizável, e enquanto 
puder contribuir para a resolução 
de problemas na sociedade, so-
ciais, ambientais ou outros. 
De facto, a crescente tendência 
da adoção de critérios ESG pelas 
empresas na Europa, excedendo 
largamente as imposições regu-
latórias, é sinal do impacto que 
esses contributos já têm nos con-
sumidores. Resta esperar que em 
muitos casos essas tendências não 
sejam especialmente motivadas 
por necessidade de marketing, 
mas por verdadeiras estratégias 
montadas by design e by default para 
garantir a sustentabilidade de em-
presas e do planeta.
Prevê-se que o Regulamento da 
IA possa entrar em vigor no se-
gundo semestre de 2022, inician-
do-se nessa altura um período 
transitório, de adaptação às novas 
regras. Poderá ser aplicável em 
toda a sua extensão, na melhor 
das hipóteses, na segunda metade 
de 2024. 
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CAOS Digital: A Reinvenção como a única 
estratégia de sobrevivência.

Há já anos que falamos em 
paperless, nos paperless offices. 
Esses paperless não eram mais 
que iniciativas que partiam de 
dentro das empresas como tá-

tica numa estratégia de inovação, de aumento 
de produtividade. Era algo de endógeno.
A Transformação Digital não é uma tática, é 
uma fase obrigatória dum processo evolutivo. 
Transcende as opções das empresas.
O mundo está a mudar a uma velocidade in-
crível. O número de dispositivos móveis, de 
smartphones, tablets, wearables, cresce exponen-
cialmente. Estas ferramentas, que nos dão tanto 
poder enquanto utilizadores, só podem resultar 
na transformação radical das nossas estruturas 
e sistemas mais básicos. A mudança é inevitável.
Ao comprar um bilhete de avião, não ligamos 
a uma agência de viagens. E, da mesma forma 
que não ligamos a uma agência de viagens, 
também não exigimos uma fatura em papel 
depois da compra. Algo de tão básico como o 
processo de compra de um bilhete “acabou” de 
ser reinventado. Então, o que podemos dizer 
do que vai acontecer a coisas mais complexas? 
A Transformação Digital vai mudar a forma 
como as pessoas interagem com os negócios, 
como os negócios interagem entre si, e a própria 
natureza dos negócios. Vai até colocar em causa 
a existência de muitos negócios.
Atualmente, os estudos apontam, quase conclu-

dentemente, para que muitas empresas desapa-
reçam muito rapidamente, já que a transfor-
mação dos processos e dos sistemas torna-as in-
capazes de acrescentar valor neste novo mundo. 
Isto tudo num espaço de tempo muito curto. 
Qual é a mais-valia de uma agência bancária, 
quando podemos aceder a todos os serviços do 
banco com um smartphone? Os millenials irão 
dirigir-se a um banco para abrir uma conta 
bancária? As relações entre negócios e pessoas 
são desmaterializadas. As novas formas de fazer 
as coisas são o fim de muitos dos negócios in-
termediários.

O INÍCIO DA REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA?
Se até agora fizemos parte de mudanças ou 
fenómenos que esperaram por nós antes de 
avançar, a Transformação Digital vai andar 
sempre um passo à nossa frente.
O ritmo do aumento da capacidade de proces-
samento é exponencial, o número de fontes de 
informação está bem perto do infindável. A 
simples passagem de um estado evolutivo para 
o seguinte liberta-nos para o anteriormente 
impensável. Hoje, poderíamos levar pessoas à 
Lua só com o processador de um smartphone. 
‘Amanhã’, poderíamos injetarmo-nos com um 
‘telemóvel’ do tamanho de um grão de areia, 
porque não?
Um presidente da IBM chegou a afirmar que 
só havia mercado para cinco computadores 
em todo o mundo. O fundador da Digital  
Equipment (um concorrente da IBM, já extinto) 
disse que não fazia sentido as pessoas terem 
computador em casa. Se, nos primórdios da 
tecnologia, as pessoas tinham estes desabafos, a 
conclusão de que estamos apenas a dar os pri-
meiros passos no caminho da evolução tecnoló-
gica não deve estar longe da verdade. Quando 
iremos sorrir só de pensar que as comunicações 
intercontinentais eram asseguradas por alguns 
cabos transatlânticos?

A AVALANCHE DE 2022, PÓS PANDEMIA
A Disrupção não pede licença para entrar nas 
empresas, e encontra-as sem preparação nem 
aviso. Estamos a olhar de frente para a dis-

rupção total de tudo o que hoje damos como 
absoluto. É impossível imaginar o que aí vem. 
Podemos estar prontos e ser tão disruptivos 
como a Disrupção, ou podemos ser consu-
midos pela mudança na nossa constância. A 
maior competência que podemos ter é a da 
adaptação.
As empresas, contudo, apresentam-se como 
os organismos mais resistentes à mudança. Os 
indivíduos são mais f lexíveis e agéis, já as em-
presas apresentam mais firmeza nos hábitos 
que o aconselhável. O fim das empresas 
é explicado pela falha na adaptação. As 
empresas têm de se reorganizar, adaptar-se, 
e adaptar o seu ecossistema interno ao novo 
normal que é a mudança constante. Têm de 
criar hábitos de aprender, desaprender e voltar 
a aprender. Têm de criar competências de re-
siliência organizacional.
Os taxistas viviam num negócio de monopólio, 
não f lorescente, mas estável e sólido. Tinham 
poucos concorrentes diretos. De um momento 
para o outro, surge um player que não se en-
caixa em nenhuma aceção de ‘concorrência’ 
que os taxistas podiam fazer – o Uber. Agora, 
parece-nos tão natural como a própria neces-
sidade de nos deslocarmos. Mas, no conforto 
do lugar dos taxistas, a Disrupção atingiu-os 
imprevisível e repentinamente.
A Disrupção do mundo novo (novo normal) 
vem quase necessariamente duma zona de 
desconforto. Os taxistas estavam tão longe da 
necessidade de inovar como a Uber estava de 
perder alguma coisa.
Hoje fazemos a gestão da informação com base 
em determinados processos de negócio. Mas 
esses processos vão mudar rapidamente. A gestão 
da ‘nova informação’ é uma tarefa hercúlea que 
vai modelar a Global Customer Experience.
Segundo a Gartner, 70% dos modelos de ne-
gócios digitais bem-sucedidos vão depender 
de novos processos deliberadamente instáveis, 
desenhados para responder automaticamente 
às necessidades dos consumidores.”

A agilidade, no meio da avalanche, é o 
que nos permite sobreviver. 

por Carlos Latourrette,
CEO e Fundador da Latourrette 

Consulting

https://www.linkedin.com/in/carloslatourrette/
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Se o livro de Milan Kundera “A Insustentável Leveza do Ser” nos 
fala do livre-arbítrio, da inexistência de uma inevitabilidade e 
da nossa capacidade de autodeterminação, as notícias recentes 
sobre a política portuguesa remetem-nos para o que parece ser 
um ciclo infindável e repetitivo do Estado a impor a sua presença 

e o seu peso num “fado muito português”, um destino a que nos resignamos.

Nada de muito novo infelizmente. O Peso do Estado e do poder central 
é histórico, centenário e faz parte da nossa cultura. O cidadão parece 
gostar do conforto de alguém decidir por ele. O grande “Pai” acompa-
nhou-nos pela mão da Igreja católica e, desde finais do século XIX – com 
breves interrupções que foram períodos caóticos – está connosco pelo 
Estado omnipresente desde 1933. A partir daí, quase um século volvido, 
continuamos crentes na bondade do Grande Estado e da sua ação sábia 
e protetora, sem a qual existiria o caos.
 
Na verdade, o insustentável Peso de Estado no nosso país é responsável 
pela nossa falta de competitividade, que se demonstra facilmente pelo 
facto de, países do leste europeu, muito menos desenvolvidos do que 
Portugal que em 2005 integraram a União Europeia, nos terem já ultra-
passado. E outros o farão em breve.

São países que viram o colapso do “Grande Estado” pró-soviético, fi-
caram desestruturados e foram reconstruídos como lhes foi possível – de 
forma muito mais ágil, muito menos direcionada/condicionada pelo 
poder político central logo, muito mais liberais, deixando grande parte 
das decisões importantes diretamente nas mãos dos indivíduos, das famí-
lias, das empresas e das comunidades locais.
 
Dia 30 de janeiro, os portugueses vão de novo e resignadamente a uma 
cabine de voto para que, muito provavelmente, nada de substancial mude. 
Porque a “oferta disponível” em quase toda a linha, (com pequenas exce-
ções) gosta e precisa do “Grande Estado” onde vive a sua entourage, e cuja 
imprescindibilidade advogam diariamente as suas clientelas eleitorais, 
crentes num pensamento único e politicamente correto.

Num país onde a carga fiscal é de 34,8% do PIB e só o orçamento do es-
tado central ultrapassa cem mil milhões de euros, viver duodecimalmente 
até ao verão são definitivamente más notícias para todos, incluindo para 
as empresas.
É uma das muitas consequências nefastas do Insustentável Peso de  
Estado.    

por Jorge Bento

Não terá passado desapercebida a ninguém a mudança 
de nome do Facebook para Meta, para indicar a sua 
aposta no chamado metaverse, ou seja, no cruzamento 
entre o mundo digital e o mundo físico, na realidade 
assistida por meios digitais. Deixando de lado os as-

petos mais hiperbólicos que se podem associar a tais plataformas, é 
relativamente simples perceber como tal objetivo se compagina com 
uma empresa que detém o Facebook, o Instagram, o WhatsApp e ainda 
a empresa de realidade virtual Oculus. Adicionalmente, a Meta (ainda 
antes do novo nome) já tinha anunciado estar contratante de dez mil 
funcionários na Europa para ajudar a levar a cabo a sua visão relativa 
ao metaverse. Mas se a empresa de Zuckerberg tem agora o nome e a 
missão, não será a única em tal demanda. Qualquer dos atuais grandes 
fornecedores de plataformas de cloud, a Microsoft, a Amazon e a 
Google, estarão certamente na corrida, já porque cada um deles tem a 
capacidade computacional, os recursos e o foco em IA para entrar na 
área com o músculo necessário – já, também, porque faz sentido em 
termos de negócio. É notório que após a experiência de 2020 e 2021, as 
empresas queiram dotar as suas equipas com capacidades de trabalho 

remoto ou trabalho assistido usando tecnologias de realidade virtual. 
Quer a Microsoft, com o Hololens, quer a Google com o Glass, já se 
fazem representar nesse espaço. Não é difícil também imaginar que a 
Amazon queira dar aos seus clientes uma experiência de compra vir-
tual tão próxima da física quanto possível – e que isso a leve a investir 
nesta área os seus consideráveis recursos. E há, claro, a componente 
empresarial colaborativa. Ninguém imagina que a Zoom não esteja a 
trabalhar em melhorias nas suas plataformas que apontem nesse mesmo 
sentido, que o Slack se mantenha ausente dessa expansão ou que o 
Teams da Microsoft não modifique, nos próximos anos a integração 
com – por exemplo – a tecnologia que a Xbox já possui. Satya Nadella, 
CEO da Microsoft, tem vindo a falar do tema já desde antes de Mark  
Zuckerberg ter anunciado a mudança de nome do Facebook. O próprio 
Office está lenta, mas seguramente, a fazer a mudança para o que a 
empresa chama cenários de trabalho híbrido. Portanto, é certo que a 
Meta tem o nome, mas outros nomes do espaço empresarial poderão 
atingir a meta primeiro, ou pelo menos, ex aequo com ela.   

     por Henrique Carreiro

O insustentável peso de Estado

A caminho do metaverse empresarial

https://www.linkedin.com/in/jorbento/
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As empresas enfrentam um crescente desafio no mundo digitalizado – não há 
talento nem competências digitais para impulsionar a transformação das organi-
zações. Juntamente com a RAND Europe, a Salesforce conduziu o Digital Skills 
Research, que analisa as evidências associadas a vários aspetos da crítica falta de 
competências. O estudo revela que 87% dos gestores estão a sofrer ou esperam 
vir a sofrer as consequências desta falta de competências digitais na equipa. Na 
Europa, 64% das grandes empresas e 56% das PME têm dificuldade em encon-
trar talento para empregos relacionados com as TIC.
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THE BEAST – CHEGOU O MAC MAIS AGUARDADO

A Apple realizou um Live Event dedicado quase exclusivamente ao seu produto 
estrela – o MacBook Pro com os novos processadores Apple Silicon, os disruptivos 
M1 Pro e M1 Max. The Beast é a designação dada pela Apple no vídeo promo-
cional de lançamento. Independentemente do adjetivo empregue, está muito a 
frente em potência, especialmente gráfica, de qualquer portátil existente e a qua-
lidade de áudio e de imagem criam um standard à parte. A eficiência energética 
do processador M1 permite uma utilização com bateria três vezes mais rápido do 
que o mais potente PC do mercado, segundo a Apple.

KONICA MINOLTA ATUALIZA KM CLOUD DATA CENTRE SERVICES

A Konica Minolta fez um upgrade à solução KM Cloud Data Centre Services que 
permite às empresas reduzir os custos e esforços associados às infraestruturas de 
IT e otimizar os serviços de segurança. Neste sentido, introduziram a compo-
nente IaaS à solução. O modelo oferece um ambiente de infraestrutura de IT 
virtual, incluindo uma rede, armazenamento e servidor virtuais nos centros de 
dados Konica Minolta em Hanover e Estocolmo. Com o upgrade, os clientes têm a 
oportunidade de mover a sua infraestrutura IT para a cloud e as tarefas de com-
putação física, armazenamento e infraestrutura de rede para a Konica Minolta.

SOPHOS APOSTA NO CRESCIMENTO DO MSP CONNECT

A Sophos anunciou o crescimento acelerado do MSP Connect a nível global, 
Programa desenvolvido para ajudar os MSP a aumentar a eficiência da gestão 
de clientes, desbloquear novas oportunidades de negócio e ampliar as receitas. 
O Programa apoia mais de 16.500 MSP e alcançou um crescimento de 67% da 
faturação em relação ao ano anterior no primeiro trimestre do ano fiscal de 2022 
e de 55% no ano fiscal de 2021 através do MSP Connect Flex, Programa flexível 
de faturação mensal da Sophos. O crescimento deve-se ao aumento da procura 
pelas soluções e serviços de cibersegurança de próxima geração da Sophos.

TP-LINK LANÇA NOVO ROUTER DE WI-FI 6

A TP-Link lançou o Archer AX23, um router AX1800 dual band Wi-Fi 6 com 
ligações sem fios com velocidades até 1,8 Gbps – idealizado para streaming de 
4K e tempos de download curtos. “Ajustámos a alocação de recursos incluindo 
CPU, RAM e a unidade de processamento de rede para melhor servir as ativi-
dades sensíveis que afetam altamente a experiência de rede”, afirma Pan, líder 
de I&D da equipa do Archer AX23. Desenvolvido com o chipset Qualcomm de 
Alta Eficiência Next-Gen, o router “Archer AX23 é ainda mais poderoso que 
outros routers AX1800 em termos de cobertura e velocidade”. 
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