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MICROSOFT PORTUGAL 
ANUNCIA NOVO DIRETOR DE 
BUSINESS APPLICATIONS

Protagonistas A Microsoft  
Portugal anunciou a nomeação 
de Bruno Marques como  
Diretor da Unidade de Negócio de 
Business Applications. Há mais de 
três anos na Microsoft e com mais 
de 15 anos na área de Business  
Applications, Bruno Marques 
será responsável pela estratégia, 
planeamento e execução do ne-
gócio de Biz Apps da Microsoft 
no mercado português. O res-
ponsável iniciou a sua carreira 
como consultor e, posteriormente, 
ocupou cargos como business 
manager em empresas como a  
Procensus, LCG, ROFF,  
Accenture e Deloitte.

KONICA MINOLTA PORTUGAL 
ANUNCIA NOVO SALES & 
BUSINESS DIRECTOR

Protagonistas Vítor Medeiros é 
o novo Sales & Business Director 
da Konica Minolta em Portugal. 
O profissional, que conta com 
mais de 14 anos de experiência, 
tem como objetivo desenvolver 
projetos “chave-na-mão” - nas 
áreas de IT, printing, segurança, 
entre outros - que vão ao encontro 
das necessidades dos clientes da  
Konica Minolta.

TIAGO CALDAS É O NOVO 
DIRETOR DE VENDAS PARA O 
SUL DA EUROPA DA OKI

Protagonistas A Oki Europe re-
novou a liderança nas áreas de 
Vendas e Marketing para os mer-
cados do sul da Europa. A mu-
dança faz parte da estratégia da 
empresa de alcançar uma maior 
eficiência do negócio e imple-
mentar operações de vendas e 
marketing mais eficazes. Tiago 
Caldas foi escolhido para liderar 
a área de vendas no sul europeu, 
tornando-se responsável pelas 
equipas da Península Ibérica, 
França e Itália.

CIPHER INTEGRA NOVO 
VICE-PRESIDENTE PARA 
PORTUGAL

Protagonistas A Cipher nomeou 
Luís Martins como novo Vice- 
Presidente para o mercado  
português. Responsável por li-
derar o crescimento da empresa 
no mercado nacional, o novo Vice-
-Presidente antecipa uma “grande 
oportunidade de transformação e 
crescimento”. Pós-graduado em 
Segurança da Informação pela 
Royal Holloway, Luís Martins tem 
mais de 20 anos de experiência e 
ao longo deste percurso foi res-
ponsável pela implementação de 
diversos projetos de grande di-
mensão e complexidade.

QUALYS NOMEIA NOVO 
COUNTRY MANAGER PARA A 
PENÍNSULA IBÉRICA

Protagonistas A Qualys anunciou 
a recente nomeação de Sérgio  
Pedroche como Country Manager 
para a Península Ibérica. O pro-
fissional ficará responsável pelas 
operações comerciais em Portugal 
e conta como uma equipa multi-
disciplinar para trabalhar a re-
lação da Qualys com os clientes 
e Parceiros. Como Country  
Manager, Sérgio Pedroche passa 
a liderar o desenvolvimento co-
mercial da empresa na Península 
Ibérica, tirando partido do desen-
volvimento estratégico da marca e 
do dinamismo atual do mercado 
da segurança na cloud.

CLARANET PORTUGAL 
NOMEIA NOVA DIRETORA DE 
CRM SOLUTIONS

Protagonistas Rute Rodrigues 
Dias é a nova Diretora de CRM 
Solutions na área de Workplace 
da Claranet Portugal, assumindo 
o novo cargo num período de 
grande crescimento da empresa 
ao nível da sua estrutura, portfólio 
de serviços e número de clientes. 
No novo cargo, Rute Rodrigues 
Dias “centra os seus drivers num 
serviço de excelência e na procura 
constante de inovação e eficiência, 
bem como pela melhoria contínua 

e pelo acréscimo de valor às solu-
ções e abordagens da Claranet”, 
afirmam em comunicado enviado 
ao IT Channel.

SCHNEIDER ELECTRIC 
ANUNCIA NOMEAÇÃO DO 
PRIMEIRO CHIEF AI OFFICER

Protagonistas A Schneider Electric 
nomeou o seu primeiro Chief 
AI Off icer (CAIO), Philippe  
Rambach. A nomeação surge 
como parte da estratégia de Inte-
ligência Artificial (IA) da empresa, 
que criou, ainda, um Hub global 
de IA, no sentido de garantir esca-
labilidade e um valor mensurável 
dos projetos de IA atuais e futuros 
da empresa.

VISIONWARE NOMEIA 
NOVA RESPONSÁVEL PELA 
ÁREA DE COMUNICAÇÃO & 
MARKETING

Protagonistas A VisionWare 
apresentou a nova responsável do  
Departamento de Comunicação 
& Marketing. Vera Carrondo, 
passa agora a assumir como prin-
cipais responsabilidades e obje-
tivos a dinamização da área de 
comunicação interna e externa, 
marketing digital, Parcerias estra-
tégicas, bem como a organização 
de eventos e projetos especiais da 
empresa, junto dos seus clientes e 
principais Parceiros. 

& númerosfactos
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A Esprinet anunciou a extensão para Portugal da Parceria 
com a Dell Technologies para a distribuição a clientes em-
presariais de servidores e redes. O acordo segue os trâmites 
já em vigor e consolidados em Itália e Espanha. 
Face a este acordo de distribuição, o Grupo reforça não só 

a sua presença em Portugal, onde a Esprinet já regista um crescimento 
de dois dígitos (+80% nos nove meses de 2021 face ao período homólogo), 
bem como a sua posição no Sul da Europa.
Segundo Alessandro Cattani, Chief Executive Officer do Grupo  
Esprinet, “o acordo português cimenta a nossa relação com a Dell  

Technologies, que agora abrange todos os países onde operamos. Es-
tamos bastante satisfeitos por nos selecionarem como Parceiros, recom-
pensando assim o nosso know-how consolidado e experiência, em Itália 
e Espanha, e a capacidade de desenvolvermos o mercado de clientes de 
pequena e média dimensão, bem como a nossa força de trabalho. Este 
acordo também representa a confirmação da estratégia definida no nosso 
plano de negócios 2022-2024: foco em soluções altamente rentáveis para 
clientes e empresas a fim de otimizar as margens globais de resultados 
do Grupo”. 

ESPRINET DISTRIBUI DELL 
TECHNOLOGIES EM PORTUGAL
Depois de um contrato estabelecido entre as duas 
partes em Itália e Espanha, é a vez da Esprinet distribuir 
soluções da Dell Technologies aos clientes empresariais 
de servidores e redes em Portugal

IT CHANNEL E TENDERSTOOL FAZEM PARCERIA PARA 
DIVULGAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS DE TIC

A TendersTool é uma empresa independente 
de análise e consultoria que oferece serviços 
onde podem ser obtidas informações sobre 
concursos públicos em constante atualização. 
Com o objetivo de ajudar fornecedores, pro-
fissionais, gestores e a administração pública 
relacionados com o setor das TIC, e de forma 
transparente, o feed vai facilitar a relação entre 
todas as partes, para os negócios e tomadas de 
decisão sejam mais informadas e ágeis. Se o 
leitor quiser obter mais informações, é direcio-
nado para o site da TendersTool.
Sobre a plataforma, Nuno Vieira, Business 
Developer no Grupo Omnitel, disse estarem 
a recolher dados desde o início de 2021, para 
que pudessem ser disponibilizados “a todos 
os nossos Parceiros e atores deste ecossistema 
como fabricantes, resellers e cliente final para 
os pôr a par de tudo o que se passa no setor 
público e a nível de concursos públicos”.
“O lançamento é totalmente inovador em  
Portugal e só foi possível em Parceria com 

O IT Channel uniu-se ao Grupo 
Omnitel para criar uma  
Parceria com a TendersTool 
na divulgação, ao Canal e fa-
bricantes, dos concursos pú-

blicos na área das TIC. Por meio da Parceria, o 
IT Channel vai passou a integrar na sua página 
um sistema de alertas num feed automático, com 
uma atualização de duas em duas horas, com a 
informação mais importante relativamente aos 
concursos de empresas e instituições públicas. 

a TendersTool. Desta forma, os nossos lei-
tores, os Parceiros de Canal e os fabri-
cantes vão poder ver em tempo real o lan-
çamento de novos concursos no site do  
IT Channel”, afirma Jorge Bento, Diretor 
do IT Channel. Mais, refere que a “infor-
mação a que os leitores têm acesso imediato 
- a entidade, a descrição da adjudicação e o 
montante - é fundamental. Depois, podem ver 
o desenvolvimento das condições no site da  
TendersTool gratuitamente por 15 dias ou, 
então, já alertados por nós para o concurso, 
podem procurar mais informação da forma 
tradicional”, conclui.
Numa perspetiva de transparência, a plata-
forma oferece informações, de forma qualita-
tiva e quantitativa, sobre os principais adjudi-
catários, os maiores vencedores dos concursos, 
os maiores licitadores, as áreas tecnológicas 
onde existem mais negócios, os meses em que o 
setor público está a gastar mais dinheiro, entre 
outras informações.  
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ARROW ANUNCIA NOVO PROGRAMA 
DE CANAL DE CLOUD PARA ISV
O Cloud Innovation Factory é o novo Programa de 
Canal da Arrow na área de cloud, que vai permitir às 
organizações utilizarem aplicações em modelo SaaS

A partir de fevereiro de 2022, e após a aquisição da Bizdirect por parte da 
Claranet durante o ano de 2021, será utilizada exclusivamente a marca 
Claranet na sua comunicação

CLARANET E BIZDIRECT PASSAM A USAR MARCA ÚNICA

A Arrow Electronics lançou o “Cloud Innovation Factory”, um 
novo Programa de Canal de cloud para ISV na EMEA. O 
Programa vai permitir que as organizações que utilizem apli-
cações em modelo Software-as-a-Service (SaaS) se expandam, 
aumentem e escalem as suas soluções na cloud de acordo com 

as suas necessidades individuais.
O Programa recém-lançado permite que os ISV construam o seu futuro 
através do planeamento do negócio e da estratégia, da integração e da otimi-
zação de soluções. O Programa oferece serviços desenvolvidos para ajudar a 
expandir as suas organizações e uma promessa de inovação contínua para se 
adaptarem às necessidades em constante mudança dos clientes que procuram 
aplicações SaaS para escalar.
A Arrow vai trabalhar com as suas equipas dedicadas em toda a EMEA para 
expandir o uso da cloud pelos ISV, dimensionar soluções prontas para comer-

cialização, integrar-se nos mercados, aplicar melhor os modelos de 
subscrição e compreender diferentes modelos de Canal para crescer 
com outros Parceiros de Canal.
Os ISV enquadram-se em quatro categorias de organização:
1. estão a escalar rapidamente e precisam de demonstrar a viabili-
dade rapidamente;
2. estão estabelecidos, mas desejam atingir novas áreas de cresci-
mento;
3. desejam conectar-se e construir através das aplicações que podem 
ser integradas a outras apps;
4. procuram modernizar-se através de plataformas na cloud.

O Programa vai abranger tudo, desde a criação de uma proposta de 
valor, até serviços de formação e consultoria, bem como marketing, 
demand generation e as melhores práticas de ISV. Ainda que a Arrow 
trabalhe com ISV já há vários anos, este novo Programa de Canal 
procura cimentar o relacionamento centrado no Parceiro e guiá-los 
numa jornada bem-sucedida.  

A Claranet, que adquiriu a Bizdirect 
em julho de 2021, empresa que 
manteve a sua marca própria 
até a data, decidiu passar a usar 
apenas a marca Claranet na sua 

comunicação, representando toda a sua oferta 
de serviços, a partir de 31 de janeiro de 2022.
António Miguel Ferreira, Managing Director 
da Claranet, afirmou que “nos últimos anos, 
fruto do nosso crescimento orgânico e da agres-
siva estratégia de aquisições, tornámo-nos o 
maior fornecedor de tecnologias de informação 
em Portugal, em volume de negócios”. Refere, 
ainda, que “esse não é, contudo, o nosso obje-
tivo, mas antes uma das consequências de nos 
continuarmos a reinventar e a inovar, de apoiar 
o processo de transformação digital do país, e 
de manter a nossa ambição de sermos o prin-
cipal Parceiro tecnológico das organizações em 
Portugal”.

Nos últimos anos, a Claranet realizou um forte 
investimento em tecnologias de cloud, data cen-
ters, redes e outras infraestruturas, centro de 
operações de segurança, recrutamento e for-
mação dos melhores colaboradores, além da 
aquisição e integração de outras empresas.
Em julho, aquando do anúncio da aquisição, a 
Claranet especificou que, com a aquisição da 
Bizdirect, “a Claranet diversifica a sua oferta 
de serviços IT no mercado português e in-
ternacional, através do reforço da aposta no 
Digital Competence Center da Bizdirect, con-
solida a posição de maior Parceiro Microsoft 
Dynamics 365 e alarga a sua base de clientes 
corporativos, a quem propõe um portfólio de 
serviços estratégicos e de tecnologia ainda 
mais alargado”.
Em junho de 2021, a Sonaecom informou, em 
comunicado à CMVM, que tinha chegado 
a acordo com a Claranet para a venda da  
Bizdirect por 12 milhões de euros. O negócio 
foi analisado pela Autoridade da Concorrência, 
tendo sido concluído a meio de julho. António Miguel Ferreira, Managing Director da Claranet

https://www.linkedin.com/in/ant%C3%B3nio-miguel-ferreira-b9a96/?originalSubdomain=pt
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No final de um ano e no início do 
seguinte, é habitual olhar para 
aquelas que serão as tendências 
para o futuro. Por vezes, al-
gumas dessas tendências nunca 

chegam a estar verdadeiramente certas, mas a 
grande maioria mostra qual será o caminho 
para as organizações.
Depois de dois anos de pandemia, de muitas 
alterações no mundo dos negócios – e especial-
mente no mundo da tecnologia –, algumas ten-
dências começam a consolidar-se e são, agora, 
uma certeza para as organizações e para a ma-
neira como trabalham.
Para os Parceiros é importante olhar para as 
tendências para que possam antecipar o que 
será, à partida, as necessidades dos seus clientes 
e, quando o momento chegar, poderem oferecer 
o serviço que necessitam.
Para 2022, a Westcon Comstor, numa publi-
cação no seu site, prevê algumas tendências 

em soluções de trabalho remoto por clientes 
empresariais, mas também, principalmente, 
pelas PME”.
Esta adoção, diz a empresa, será levada a cabo 
por uma mudança cultural no “entendimento 
e aceitação de trabalho remoto e híbrido”. De-
pois, as empresas já perceberam que o trabalho 
remoto não é apenas uma solução a curto prazo 
e, assim, podem desenhar a melhor estratégia 
possível para que os seus colaboradores traba-
lhem em casa ou no escritório.
No caso das PME, depois de um primeiro 
momento onde se investiu no que permitia 
manter o negócio a funcionar, chegou a altura 
de reavaliar as suas necessidades e abrir novas 
oportunidades onde o Canal de Parceiros pode 
aportar valor.

CIBERSEGURANÇA
Se o trabalho híbrido é uma realidade cada vez 
maior nas organizações, a cibersegurança tem 
de ser tida em conta. Depois de um aumento do 
cibercrime – onde existem cada vez mais cibe-
rataques tornados públicos – as organizações 
têm de investir em cibersegurança para não 
correr o risco de ver o seu nome manchado por 
um ciberataque devastador.
Com a crescente complexidade dos ambientes 
de IT e o aumento de ciberataques um pouco 
por todo o mundo, as organizações precisam 
de ajuda para se proteger. Dizer que vai existir 
investimento em cibersegurança é, para a 
Westcon Comstor, uma “simplificação exces-
siva”.
“As empresas precisam de proteger os seus 
dados, dispositivos e colaboradores onde quer 
que eles estejam. À medida que o número de 
colaboradores aumenta e diminui e as restri-
ções que fazem com que se trabalhe em casa 
ou no escritório existem, as capacidades de 
cibersegurança vão adaptar-se, f lexibilizar e 
escalar”, escreve a empresa.
Assim, os Parceiros de Canal têm uma grande 
oportunidade para aumentar o seu negócio e 
ajudar os seus clientes a estarem o mais prepa-
rados possível para uma realidade onde – infe-
lizmente – os ciberataques e as ciberameaças 
vão continuar a crescer.

SUSTENTABILIDADE
Depois da conferência COP26, onde várias na-
ções se comprometeram com novas metas cli-

Um novo ano traz novas tendências a que as organizações têm de estar atentas; 
o Canal tem de estar preparado para aquilo que as empresas vão requerer e 
antecipar e as suas necessidades
por Rui Damião

tendências de canal

que vão “transformar o Canal de IT em 2022” 
e compreendem os temas do trabalho híbrido, 
cibersegurança, sustentabilidade e serviços ge-
ridos, entre outros. As empresas precisam de 
soluções tecnológicas que lhes permitam ser 
mais f lexíveis; os Parceiros têm a oportunidade 
de oferecer essa f lexibilidade e prosperarem no 
mundo dos negócios.

TRABALHO HÍBRIDO
Depois de um período em que o trabalho re-
moto foi a regra e não a exceção, o trabalho 
híbrido parece, agora, estar a tomar conta de 
muitas organizações. Seja por conveniência, 
por concentração ou, simplesmente, por receio 
da pandemia, a verdade é que o trabalho hí-
brido é uma realidade que não deverá desapa-
recer tão cedo.
O trabalho híbrido continuará a ser uma opor-
tunidade significativa para o Canal. A Westcon 
Comstor espera um “investimento substancial 

As tendências que vão 
marcar o Canal em 2022

TK-150
Teclado com teclas silenciosas 
e design resistente a 
derramamentos acidentais

TM-101
Rato fácil de utilizar para 
canhotos e destros

DOBA
Conjunto home office 2 em 1: 
câmara e auscultadores para 
videochamadas confortáveis

TM-200
Rato ótico compacto e sem 
fios com formato conforto

A sustentabilidade na Trust
A Trust querer fazer dos acessórios digitais justos a nova 
norma. Justos para as pessoas. Justos para o planeta. 
Justos no preço. É por isso que estão a acelerar os 
esforços em matéria de sustentabilidade. 

Em destaque e disponível na Databox:

Compre em www.databox.pt
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máticas, a sustentabilidade está cada vez mais 
na ordem do dia das organizações. Pensar num 
nível mais alargado e perceber como todos in-
teragimos e impactamos o meio ambiente será 
fundamental para os negócios em 2022.
“Antecipamos que 2022 será um momento di-
visor de quão transparente e responsáveis os ne-
gócios são com os seus objetivos e performance 
de sustentabilidade”, refere a Westcon Comstor.
A empresa explica que “a verdade inconve-
niente” é que “o mundo dos negócios está a 
começar a ver a f loresta pelas árvores” e que os 
consumidores esperam provas – sejam dados 
concretos, acreditação ou outra verificação in-
dependente – do seu compromisso para com a 
sustentabilidade.
Na cadeia de IT, as métricas de sustentabili-
dade credíveis são agora um “must have” em vez 
de um “nice to have”. Diz a Westcon Comstor 

que “estamos a ver pedidos de proposta com 
linguagem específica que pede a sustentabili-
dade como pré-requisito”.

SERVIÇOS GERIDOS
Por esta altura, o Canal sabe que os serviços 
geridos são uma maneira de aumentar os seus 
negócios e de ir de encontro às necessidades 
dos clientes, que têm menos recursos humanos 
disponíveis para gerir toda a sua infraestrutura.
Para a Westcon Comstor, a “transformação e 
os novos modelos operacionais serão críticas 
para o sucesso de todos os negócios em 2022 e 
no futuro” e, neste sentido, a empresa acredita 
que os serviços geridos vão acelerar os negócios 
dos Parceiros.
As necessidades das organizações vão criar 
várias oportunidades para o Canal. Muitos  
Parceiros têm eles próprios passado por pro-

cessos de transformação digital, até para passar 
da venda mais transacional para a venda de 
serviços.
“Os serviços geridos estão rapidamente a substi-
tuir a revenda tradicional como forma de lucro 
dos Parceiros de Canal”, escreve a Westcon 
Comstor. “Os utilizadores finais desejam au-
tomatizar ou externalizar mais funções não 
essenciais para que possam direcionar os pre-
ciosos recursos internos para se concentrar nas 
partes dos seus negócios que geram mais valor”, 
acrescenta a empresa.
Neste sentido, a Westcon Comstor alerta que, 
embora não atinja o seu potencial nos próximos 
12 ou 24 meses, esta “tendência está bem enca-
minhada” e “agora é um bom momento para 
os revendedores tradicionais estabelecerem as 
bases e se prepararem para as oportunidades 
de crescimento mais à frente”. 

TK-150
Teclado com teclas silenciosas 
e design resistente a 
derramamentos acidentais

TM-101
Rato fácil de utilizar para 
canhotos e destros

DOBA
Conjunto home office 2 em 1: 
câmara e auscultadores para 
videochamadas confortáveis

TM-200
Rato ótico compacto e sem 
fios com formato conforto

A sustentabilidade na Trust
A Trust querer fazer dos acessórios digitais justos a nova 
norma. Justos para as pessoas. Justos para o planeta. 
Justos no preço. É por isso que estão a acelerar os 
esforços em matéria de sustentabilidade. 

Em destaque e disponível na Databox:

Compre em www.databox.pt

http://www.databox.pt
http://www.databox.pt
http://www.databox.pt
mailto:databox%40databox.com?subject=
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TP-Link lança marca em Portugal a 
pensar nos ISP
A TP-Link anunciou o lançamento 
da Aginet, uma nova marca que 
vai permitir “aos ISP uma gestão 
centralizada da infraestrutura” e que 
permite reduzir o apoio no local
por Rui Damião

Durante o mês de janeiro, a  
TP-Link revelou a Aginet, 
uma marca pensada para 
os prestadores de serviços de  
Internet (ISP). Em comuni-

cado, a empresa explicou que “decidiu que é 
agora o momento de lançar uma marca e uma 
linha de produtos que combinem os atuais for-
necedores de serviços com as mais recentes ino-
vações no acesso à Internet”.

AGINET
A marca Aginet apresenta “uma série de 
produtos e serviços que oferecem uma gama 
mais ampla de cenários de aplicação”, explica 
a TP-Link em comunicado. Ao IT Channel, 
Carlos Estevão, Enterprise Sales Manager da 
TP-Link, refere que esta linha nasce dentro 
da unidade de negócio de service provider da  
TP-Link que “liderou a empresa numa viagem 
de seis anos desde o nascimento de uma uni-
dade de negócio até uma marca completamente 
nova”.
“A Aginet é mais do que uma linha de produtos 
e soluções, é o lançamento de uma identidade 
da marca totalmente nova.  Sob a bandeira 
Aginet, a TP-Link irá lançar uma gama abran-
gente de produtos e soluções, incluindo routers 
Wi-Fi, Whole Home Mesh Wi-Fi, GPON OLT, 
routers WiFi GPON, routers modem VDSL e 
routers 4G/5G. Os produtos que agora com-
põem a Aginet tiveram um crescimento sig-
nificativo, vendendo mais de cem milhões de 
produtos no mercado ISP. O futuro da Aginet 
está na sua capacidade de fornecer produtos e 
soluções ágeis, para um mercado global”, refere 
Carlos Estevão.

RESUMO
• A TP-Link tem novidades para o mercado nacional;
• A Aginet é uma nova marca que foi pensada para os ISP;
• A linha Aginet vai ficar disponível em Portugal durante o primeiro 
semestre de 2022.

Com os Parceiros a serem “uma parte funda-
mental” do modelo de negócio da TP-Link, o 
Canal tem “uma nova forma de trabalhar com 
a Aginet, através de uma plataforma de gestão 
de Wi-Fi completa e funcional”.
A marca Aginet será lançada nas próximas se-
manas, estando prevista a disponibilidade em 
Portugal durante o primeiro semestre de 2022. 
Carlos estevão acrescenta, ainda, que “o lan-
çamento da Aginet será seguido pela solução 
TAUC (TP-Link Aginet Unified Cloud).  A 
solução TAUC facilitará a implementação e 
gestão remota de serviços e rede para ISP e 
oferece uma melhor experiência aos utiliza-
dores finais”.

hotelaria. Serão também disponibilizados 
vários equipamentos com tecnologia multi  
gigabit consolidando a nossa oferta de switching. 
Todos estes equipamentos são completamente 
integrados na linha Omada’s Software Defined 
Networking (SDN)”.

TENDÊNCIAS NACIONAIS
Carlos Estevão partilha, ainda, que “a ten-
dência do mercado empresarial aponta para 
uma necessidade de redução de custos de imple-
mentação e manutenção devido a uma maior 
exigência na resiliência das infraestruturas e 
inclusão de novas tecnologias, nomeadamente 
ao nível de soluções de segurança e Wi-Fi 6”.
Neste sentido, refere, a linha Omada integra 
tecnologias que permitem responder aos desa-
fios presentes e futuros das redes do segmento 
empresarial, nomeadamente o já referido multi 
gigabit, Wi-Fi 6 e WPA3.
A linha Omada, especifica o representante da 
TP-Link, “disponibiliza um interface intuitivo 
e simplificado do ponto de configurações, com 
o objetivo de minimizar os custos de implemen-
tação, sendo por isso um ferramenta funda-
mental que os Parceiros de negócio têm ao seu 
dispor para melhorar a sua proposta de valor 
ao Mercado”. 

Carlos Estevão, Enterprise Sales Manager da TP-Link

NOVIDADES PARA PORTUGAL
Para além da marca Aginet, a TP-Link tem 
também previsto “o aumento do portfólio  
de Software Defined Networking (SDN), com 
a integração de novas tecnologias, no médio 
prazo, implementação de Wi-Fi 6E e possível 
integração com tecnologia 5G”.
Relativamente ao portfólio empresarial, Carlos 
Estevão detalha que as novidades para este ano 
“estão relacionadas com a disponibilização de 
um conjunto de produtos e soluções, com o 
objetivo de reforçar e consolidar a nossa linha 
Omada. Nesse âmbito, iremos apresentar 
equipamentos Wi-Fi 6, para soluções de alta 
densidade, soluções de outdoor e segmento de 

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


   O Parceiro certo para 
       fazer crescer o seu negócio

Somos o 
Parceiro Chave
para fazer 
crescer o 
seu Negócio

https://www.esprinet.com/pt/
https://www.esprinet.com/pt/
https://www.v-valley.pt/
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“O ECOSSISTEMA DE PARCEIROS 
É O NOSSO MAIOR FOCO NESTE 

MOMENTO”  

RICARDO MARTINHO, PRESIDENTE DA IBM PORTUGAL
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No Tem a Palavra deste mês, 
Ricardo Martinho, Presidente 
da IBM Portugal, aborda o 
posicionamento atual da IBM, 
a aposta a 100% no Canal, as 

suas estratégias futuras e apostas para o futuro 
da ‘big blue’.

O que é a IBM, atualmente,  e quais são 
as grandes apostas e estratégias para 
2022?
Estamos numa fase de transformação muito 
importante. Em Portugal, temos 83 anos de 
vida, 110 no mundo, e se houve coisa que a 
IBM sempre soube fazer foi transformar-se. A 
área de cloud híbrida e inteligência artificial 
tem sido uma das grandes apostas da IBM nos 
últimos anos e a nossa estratégia é continuar 
a apostar nesta área, porque achamos que é a 
única forma de conseguirmos ajudar os nossos 
clientes a atingir os seus objetivos. Redefinimo-
-nos internamente, simplificámo-nos, fizemos 
o spinoff de toda a componente de serviços de 
infraestrutura – foi criada a Kyndryl, total-
mente independente da IBM –, e mantemos 
apenas duas áreas dentro da IBM: tecnologia 
e consultoria.

E há também uma aposta em open stan-
dards, nomeadamente na cloud?
Sempre fomos os maiores investidores em tudo 
o que tinha a ver com open standards e, há dois 
anos, decidimos comprar a Red Hat precisa-
mente porque era o que precisávamos para 
montar esta estratégia. Esta foi a maior aqui-
sição de sempre da história da IBM e um in-
vestimento de 34 mil milhões de dólares – com 
vista a transformar a aposta na cloud híbrida 
numa realidade.

Mas a Red Hat tinha, também, uma outra coisa 
muito interessante que era o seu go to market, que 
gostaríamos de replicar – ou seja, uma aposta 
cada vez maior no ecossistema, nos Parceiros, 
em empresas que fazem muito valor com aquilo 
que criam e em disponibilizarmos a tecnologia 
para que o valor seja ainda maior.

O nosso grande objetivo é ajudar os nossos 
clientes a usarem de uma forma mais segura, 

mais integrada e mais f lexível, os mundos da 
cloud; abri-los, porque nós somos multicloud. 
Quem toma a decisão é sempre o cliente, mas 
dar-lhes essa opção, de forma que as aplica-
ções que criem, a transformação que façam, 
a modernização que avance, consiga ser inde-
pendente dessa componente infraestrutural e, 
portanto, dessa componente de base. 

Historicamente, a IBM é uma empresa 
que se posiciona pelos grandes clientes.
Nós sempre trabalhámos todas as áreas de mer-
cado. A verdade é que sempre abordámos o mid 
market em Portugal. A tendência poderia ser ir 
para onde há mais investimento, mas não é essa 
a nossa estratégia. E claro que o nosso modelo 
ajuda a endereçar todas as pequenas e médias 
empresas e achamos que é aí exatamente que 
o foco tem de ser feito. Queremos quebrar o 
paradigma de que as soluções IBM são caras 
e que não servem as PME. A cloud híbrida, 
por exemplo, é uma cloud de subscrição e, por-
tanto, é tão simples como subscrever com um 
cartão de crédito. 

Estamos a tentar implementar em Portugal um 
sistema inovador que dá a hipótese às empresas 
de avançarem com as suas ideias e implemen-
tarem projetos de sucesso. Na nossa área de 
consulting temos equipas especializadas para 
ajudar a ultrapassar parte das dúvidas, entrar 
com as equipas na criação de valor e de um use 
case específico, que se tiver resultados espec-
táveis e de maior retorno, tem, também, um 

retorno naquilo que é o investimento neste tipo 
de tecnologias, quase numa base de Parceria 
de projeto. Quisemos mudar esta aproximação, 
porque muitas vezes a parte orçamental é um 
grande bloqueio, que serve apenas como guia, 
não para dar ideias.

No final do ano passado, no IBM Partner 
Ecosystem Summit 2021, a IBM falou da 
importância do seu compromisso com o 
Canal em Portugal.
Muitas vezes, os Parceiros de negócios estão 
mais próximos dessas empresas do que de nós. 
Aquilo que queremos é, realmente, ter 100% do 
nosso negócio a ser feito por Canal, e o exemplo 
disso é o investimento que estamos a fazer. Es-
tamos a investir, a nível global, mais de mil 
milhões de dólares na modernização e na me-
lhoria daquilo que é o nosso ecossistema. No 
terceiro trimestre de 2021, por exemplo, a IBM 
em Portugal fez 100% do seu negócio transa-
cional através do ecossistema. Portanto, o que 
queremos é criar um ecossistema mais forte com 
os Parceiros que temos, mas, também, alargá-lo 
a outras áreas e com isso conseguirmos chegar 
e dar resposta a muitos mais clientes. 

As empresas não podem ter receio de contactar 
a IBM através do seu Parceiro de negócio ou 
mesmo ligar para a IBM com o desafio que têm 
em mãos. Acho que esta ligação é importantís-
sima, em primeiro lugar. 

De que forma é que a IBM vai passando 
a mensagem às PME de que podem 
abordar a IBM em busca de soluções, 
de forma a não sentirem uma barreira, 
e que os vossos Parceiros consigam 
também passar a mensagem?
Desde o princípio de 2021 que transformámos 
radicalmente o nosso ecossistema e fizemo-lo 
porque o fortalecemos com pessoas e com 
equipas dedicadas aos nossos Parceiros, quer na 
angariação e evangelização, quer na questão 
de continuidade e de apoio. Por outro lado, 
através do nosso distribuidor, que, neste caso, 
é a Arrow, que tem contacto com todos os  
Parceiros, quer sejam IBM ou não, estamos 
sempre presentes, seja em comunicações nas 
newsletters, seja em intervenções que eu pró-

“AQUILO QUE QUEREMOS É 
TER 100% DO NEGÓCIO A SER 
FEITO POR CANAL, E O EXEMPLO 
DISSO É O INVESTIMENTO QUE 
ESTAMOS A FAZER. ESTAMOS 
A INVESTIR, A NÍVEL GLOBAL, 
MAIS DE MIL MILHÕES DE 
DÓLARES NA MODERNIZAÇÃO 
E NA MELHORIA DO 
ECOSSISTEMA” 
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prio tenho feito a todos os Parceiros. Uma das 
minhas prioridades é passar essa mensagem. 
Somos uma empresa diferente e temos que ter 
isso claro na cabeça, porque a IBM não é a 
mesma empresa que era há dois anos. 

Acima de tudo, temos uma estratégia diferente 
e posso dizer que tenho estado, constantemente,  
em contacto com todos estes Parceiros. Toda 
a equipa tem tido um foco muito grande no 
contacto direto para explicar como é que estas 
coisas podem ser feitas, como é que estas aborda-
gens funcionam agora e que a nova IBM é esta.  
Não somos uma empresa antiquada. Somos uma 
empresa com 110 anos, mas já não vendemos 
balanças com escala. Temos coisas mais mo-
dernas, trabalhamos da mesma forma que as 
novas empresas e, muitas vezes, em Parceria 
com estas novas empresas. Temos anunciado 
Parcerias com as clouds da AWS e da Microsoft, 
por exemplo. Não temos qualquer tipo de pro-
blema em trabalhar seja com quem for, em prol 
daquilo que seja a inovação e transformação. 

Falamos com todos os Parceiros justamente, 
também, para lhes quebrar alguns dos mitos e 
estigmas que tenham e esse é um esforço mui-

tíssimo grande. Outra forma, mais massiva, 
é comunicar com publicações e com o nosso 
evento de Parceiros, que tivemos em dezembro 
– foi muito bom termos os nossos Parceiros, 
alguns novos, outros já existentes, em conjunto 
– e tivemos oportunidade de passar essa men-

sagem. E é muito interessante vermos Parceiros 
que nunca trabalharam com a IBM a serem 
eles próprios a ver o valor das soluções e a dizer 
“porque é que não experimentamos isto?” e 
terem sucesso. Este é um esforço muito grande 

que vai continuar, mais se calhar a olhar para 
2022. Foi uma preocupação em 2021 – de tran-
sição e de transformação – e é uma aposta que, 
nitidamente, vai continuar no futuro, porque o 
ecossistema de Parceiros é o nosso maior foco 
e, por isso, esta evangelização e passagem de 
informação é importantíssima. Aquilo que eu 
quero é chegar aos nossos clientes e aos nossos 
Parceiros de uma forma empática e em que os 
consigamos ajudar, porque acreditamos pia-
mente que temos a melhor tecnologia e se acre-
ditamos nela é mais fácil passar essa mensagem. 

Aqui, todos trabalhamos para o mesmo fim, 
que é ajudar os nossos clientes a inovar e ser o 
nosso lema – ser essencial. Uma empresa que 
pense diariamente em ser essencial faz coisas 
diferentes, que, realmente, podem ajudar os 
outros. Ser essencial não é estar num pedestal, é 
estar no terreno, é ajudar as PME, é conseguir 
falar de uma forma transversal e ter soluções 
para todos; e se não se adequam, ser essencial 
também é recuar muitas das vezes. 

Já falou na questão de trabalhar os  
Parceiros e de passar a mensagem 
como uma prioridade. Que outras prio-
ridades tem?
A nossa prioridade é ser essenciais para os 
nossos clientes, apostando na cloud híbrida e 
na IA, trazendo, obviamente, aquilo que é a 
experiência e conhecimento com a nossa área 
de consultadoria. Esta é a nossa base e a nossa 
estratégia e é isso que vamos manter. Vamos 
continuar a apostar muitíssimo no ecossistema, 
porque é fundamental para que este plano se 
concretize; vamos apostar no crescimento da 
própria empresa, vamos meter mais pessoas 
dentro dos nossos quadros e vamos preocupar-
-nos cada vez mais com a melhoria dos nossos 
skills técnicos. Já temos equipas especializadas 
em muitas das tecnologias e queremos au-
mentar essas equipas, porque achamos que é 
com a experimentação que conseguimos provar 
a tecnologia da melhor forma e esse é outro 
dos objetivos para 2022, que só conseguimos 
utilizando e aumentando as nossas equipas, o 
que faz com que a proximidade com os nossos 
clientes e com os nossos Parceiros seja ainda 
maior. 

por Fátima Ferrão e Henrique Carreiro

“AQUILO QUE QUERO É CHEGAR 
AOS NOSSOS CLIENTES E 
PARCEIROS DE UMA FORMA 
EMPÁTICA E EM QUE OS 
CONSIGAMOS AJUDAR, PORQUE 
ACREDITAMOS PIAMENTE QUE 
TEMOS A MELHOR TECNOLOGIA, 
E SE ACREDITAMOS NELA É MAIS 
FÁCIL PASSAR ESSA MENSAGEM”



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.

Connect your datacenter 
to the cloud with Microsoft 
and Fujitsu’s PRIMEFLEX for 
Microsoft Azure Stack HCI

The advantages of cloud computing can seem hard to 
realize when you need to keep some or most of your data 

 

on-premises, and connecting to the cloud is easier said than 
done. That’s why Microsoft and Fujitsu teamed up to provide 
your on-premises datacenter with cloud-native capabilities 
that enable you to create a real hybrid cloud environment. 

A purpose-built, hyper-converged infrastructure (HCI) 
operating system for modernizing on-premises operations 
with cloud-native capabilities and management. 

COMES WITH THE CLOUD 
Hybrid by design
Azure Stack HCI is delivered as an Azure subscription 
service, which means you can connect your 
virtualized workloads to cloud-based services for 
backup, monitoring, identity access management, 
security, and more. You’ll automatically have the latest 
feature and security updates.

CERTIFIED RELIABILITY

PRIMEFLEX for Microsoft Azure  
Stack HCI is a validated node hardware from Fujitsu 

to extend your on-premises datacenter to the cloud 
with Azure Stack HCI. Fujitsu also provides consulting, 
installation, and support services for pre-tested and 

• Designed for remote management

• Built with native disaster recovery

• Provides stretch clustering across 
rooms, buildings, or cities

• Powered by Fujitsu PRIMERGY 
standard x86 servers

• Leading price/performance and 
extremely low failure rates below 
market average

• Single point of contact for support  
for complete technology stack

HCI is the modern way to 
deploy servers in datacenters  

the edge. 
 

80percent 
 

of surveyed Microsoft 
customers plan to increase 

 

their investment in HCI.

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

80% 
dos clientes Microsoft inquiridos  
planeia aumentar o seu investimento  
em HCI
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PAY AS YOU GO 
Scale up or down at a predictable cost
With Fujitsu Azure Stack HCI validated nodes, you  
can optimize your costs based on your needs. The 
service is billed at a predictable monthly subscription 
fee based on the number of physical processor cores. 

Start with two nodes for running at the edge and local  
use, and scale up to the needs of your enterprise.

• Scalable virtualization and storage

• $10/core/month subscription fee

TOOLS YOU KNOW AND LOVE  
The easiest way to go hybrid
Don’t have time to learn new tools or overhaul your 
operations? No team does. With Azure Stack HCI, 
you can keep using familiar tools and processes while 
leveraging existing skills.

Install hardware drivers and software updates with one 
click from Windows Admin Center, an always available 
tool for managing your infrastructure. 

Azure Portal provides a cloud-based, highly scalable 
way to get global visibility into all of your on-premises 
and cloud clusters. Manage your HCI host, virtual 
machines, and Azure resources side by side in one tool 
using PRIMEFLEX for Microsoft Azure Stack HCI.

• Use existing Windows PowerShell  
scripts and automation 

• Keep tabs with System Center Operations 
Manager and Virtual Machine Manager

• Stick with your favorite third-party 
solutions for virtualized workloads

WHEN TO USE AZURE STACK HCI

Modernize your datacenter Industry-best performance 
for SQL databases

Virtual desktop infrastructure 
with local access
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Virtual desktop infrastructure 
with local access

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  
A forma mais fácil de ser híbrido 
  
Não tem tempo para aprender a trabalhar com novas
ferramentas ou para remodelar as operações?  
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PAY AS YOU GO  
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o número de cores físicos de processamento.
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zações. No entanto, o mercado não se cinge 
aos bancos, às operadoras e a mais cinco ou 
seis outras grandes empresas; o ciberataque, 
hoje, não está só direcionado a essas entidades. 
Portugal não está na linha da frente em termos 
de níveis de proteção, mas também não está 
na cauda – nem da Europa, nem do mundo 
– relativamente aquilo que são os programas 
e os planos para prevenir e proteger as orga-
nizações. Há sempre mais a fazer – isso é do 
conhecimento geral –, mas o que sentimos nos 
últimos nos últimos dois anos é a continuidade 
dessa preocupação que já vinha de trás e que 
aqui foi reformulada, nem aumentou nem foi 
substituída pela circunstância pela qual temos 
passado”.

Vasco Sousa, Channel Account Manager na 
Arcserve, afirma que “estas estatísticas não 
mostram uma grande parte do iceberg, seja 
porque não são reportados – ainda que seja 
obrigatório em determinadas condições –, seja 

porque há uma latência. Quando fazemos uma 
análise forense, o que vemos é que a maior parte 
dos ataques são despoletados várias semanas 
depois de se dar a vulnerabilidade. Uma coisa 
é consensual: seja em Portugal, seja no resto 
do mundo, os ataques aumentaram muitíssimo 
e isso é suficiente para fazer uma análise. É 
importante falarmos do modelo de negócio da-
quilo que é o ransomware, porque é disso que se 
trata: é um negócio lucrativo e é difícil desman-
telar. Vimos recentemente algumas operações, 
por exemplo, na Ucrânia, mas acabam por ser 
a exceção e, com isso, também conseguimos 
perceber o sucesso deste negócio. O cibercrime 
tem algum sucesso porque, na dark web, existe 
Ransomware-as-a-Service e qualquer um pode 
subscrever a sua versão para tentar lançar um 
número de ataques durante aquele período e, 
se por acaso, alguém carrega no link que foi 
enviado, até posso escalar a minha organização 
criminosa para outro cibercriminoso mais qua-
lificado”.

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 cibersegurança

O mundo mudou muito rapi-
damente desde que a pan-
demia atingiu o mundo em 
2020 e isso tem sido par-
ticularmente útil para os 

cibercriminosos.

Trabalho em casa, a digitalização contínua 
da sociedade e a natureza cada vez mais 
online das nossas vidas significam oportu-
nidades para todo o tipo de cibercriminosos 
que tiram partido das vulnerabilidades das 
organizações e das inquietações dos colabo-
radores.

À medida que avançamos em 2022, infe-
lizmente, não há sinal de abrandamento. 
É por isso que é essencial que os Parceiros 
estejam cientes das crescentes vias de ataque, 
bem como do que pode ser feito para mitigar 
os riscos. A proteção das organizações e o 
investimento em cibersegurança nunca foi 
tão urgente.

AUMENTO DOS CIBERATAQUES
Vários estudos mostram que o número de 
ciberataques continua a aumentar de mês 
para mês, trimestre para trimestre, ano para 
ano. Um estudo, em particular, refere que 
existiu um aumento de 50% no número de 
ciberataques durante o ano de 2021 em todo 
o mundo, especificando que em Portugal o 
crescimento foi na ordem de 81%.

Nuno Martins, Country Manager na  
Ingecom, refere que os dados do estudo “não 
querem dizer que as organizações portu-
guesas estejam mais vulneráveis e também 
não quer dizer que Portugal seja tão apete-
cível quanto isso para ciberataque. A sensi-
bilidade para proteção contra ciberataques 
e vulnerabilidades tem evoluído bastante 
no mercado. Ela existe, é do conhecimento 
geral, principalmente nas grandes organi-
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viram para os líderes das organizações perce-
berem – ou para deixar de existir dúvidas – que 
existem perigos nesta era digital. À medida que 
as organizações avançam os seus processos de 
transformação digital, existem mais riscos. O 
que temos sentido é que existe uma maior aber-
tura para olhar para os perigos e uma vontade 
para tentar mitigar esses mesmos perigos”.

António Correia, Area Sales Manager na  
WatchGuard, explica que “quando todos os 
dias saem notícias de grandes ataques a grandes 
empresas, isso ajuda a que mesmo as PME ga-
nhem mais awareness, mas, às vezes, ainda há 
muito o sentimento de que ‘quem é que me quer 
atacar, há pouco interesse em atacar a minha 
empresa’. Há cada vez mais profissionalização 
e democratização dos ataques, como é o caso 
do Ransomware-as-a-Service, e atacasse em 
larga escala. Sentimos que há mais awareness 
por parte das empresas. Também sentimos que 
2020 foi um ano mais atípico em que a priori-
dade foi operacionalizar e colocar as pessoas 
em casa, mas a continuar a trabalhar, e que 
agora já se tenta fazer as coisas de uma forma 
mais estruturada ou corrigir erros que se co-
meteram, mas é – sem dúvida nenhuma – um 
caminho muito grande a percorrer. Da per-
ceção que tenho, não sinto que as organizações 
portuguesas estejam mais vulneráveis ou atrás 
em termos de segurança, mas há muito a fazer; 
tem de ser um trabalho do dia a dia, com uma 
constante complementação de segurança”.

Ricardo Mendes, Co-Founder e CEO da 
Vawlt, transmite que “falamos com muitas 
empresas e de vários tamanhos, desde as PME 
até às empresas maiores. Naturalmente, e como 
é relativamente óbvio, as empresas maiores 
têm mais recursos para se protegerem e para 
terem disponíveis as suas ferramentas de pro-
teção contra os diversos ataques e ameaças que 
existem. Não obstante, importa frisar que isto 
é uma luta onde a proteção está sempre atrás; é 
uma luta desigual, o atacante tem sempre van-
tagem. Todos os cuidados são poucos. Quando 
olhamos para as PME, aquilo que tipicamente 
observamos é a existência muito forte do fator 
preço – talvez relacionado com o tamanho da 

enviarem mil, já não são cinco, são 50. É uma 
economia de escala”.

INVESTIMENTO NA ORDEM DO DIA
No início da pandemia, o objetivo foi colocar 
os colaboradores a trabalhar e não parar o ne-
gócio – mesmo que isso significasse abrir pos-
síveis brechas de segurança. Agora, a ordem 
é focar, perceber e pensar todo o processo de 
transformação digital e isso inclui a ciberse-
gurança.

Luís Ramos, Technical Solution Architect – 
Security na Cisco, relembra que “os últimos 
dois anos foram atípicos, como todos sabemos. 
Houve uma grande corrida para o trabalho 
remoto e, uma vez mais, levou-nos a pensar que 
a segurança acaba por ser pensada a posteriori. 
A pressa – e embora entenda o motivo – foi 
colocar as pessoas a trabalhar remotamente, 
não cumprindo pelo menos as boas práticas 
de segurança. O risco aumentou bastante. Se 
olharmos para 2021 e a nível mundial, tivemos 
grandes ataques – como à SolarWinds, as vul-
nerabilidades do Exchange e mais recente-
mente do Log4j. Por outro lado, estas situações 
mais mediáticas e estes desafios também ser-

Paulo Pinto, Business Development Manager 
na Fortinet, diz que “o número de ataques 
cresceu significativamente – disso não há dú-
vida nenhuma. Agora, se estão mais vulnerá-
veis… acho que, muitas vezes, não se trata de 
uma questão de estarem mais ou menos, mas 
de ainda utilizar algumas práticas de segurança 
mais antigas em vez de práticas mais modernas 
que permitem agilizar os mecanismos de con-
trolo que implementaram; depende da matu-
ridade das organizações a forma como estão 
capacitadas para responder aos ciberataques. 
Há um conjunto de empresas que se calhar 
não têm tantos recursos e ganhavam em mi-
grar algumas das suas aplicações para a cloud, 
onde teriam mais facilidade de inventariar, de 
controlar, de visibilidade sobre o que estão a 
fazer; se tivessem a cibersegurança em mente, 
uma movimentação destas podia-lhes permitir 
usufruir de um nível de proteção maior. Se não 
fizerem isso, estas empresas que têm menos ca-
pacidades tecnológicas, menos equipas, podem 
perder o foco do negócio e, debatendo-se com 
a falta de conhecimento e de pessoas, vão en-
frentar ataques cada vez mais sofisticados e vão 
continuar vulneráveis”.

Pedro Castro, Systems Engineer na Palo Alto 
Networks, indica que “não é fácil tentar jus-
tificar este maior número de ataques contra 
organizações portuguesas, até porque não 
é totalmente explícito sobre como é que se 
consegue a informação. No entanto, sabemos 
que, historicamente, a segurança sempre foi 
o parente pobre do IT e é muito difícil para 
as organizações, especialmente as PME, ar-
ranjarem fundos para investirem nestas áreas. 
Quando digo investir não é só em tecnologia; 
é em processos, pessoas, em formas de pre-
venir ataques. Sendo o mercado empresarial 
português – e principalmente as PME – um 
mercado que não tem as mesmas capacidades 
f inanceiras que o mercado europeu e da  
Europa Ocidental, isto traduz-se em mais 
riscos. Se pensarmos pelo outro lado, de 
quem cria estes ataques… isto é um negócio e 
querem ganhar dinheiro; sabem que se man-
darem cem emails com ransomware, cinco 
pessoas vão abrir o email. Se em vez de cem 

Vasco Sousa,
Channel Account Manager, Arcserve

“Há uma série de componentes – como 
formação, prevenção, recuperação e 
análise forense – e é uma questão de o 
Parceiro perceber onde está a sua mais-
valia e onde é que se quer focar”

https://www.linkedin.com/in/vascohomemsousa/
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nossa economia – versus o fator da melhor qua-
lidade de proteção e da relação custo-bene-
fício. Eventos como o Log4j, onde percebemos 
que todas as empresas – desde as maiores do 
mundo até às mais pequeninas – ficaram mui-
tíssimo preocupadas porque é uma vulnera-
bilidade que pode estar espalhada em muitos 
sistemas, fazem com que as empresas ganhem 
mais awareness, mais preocupação e os decisores 
começam a fazer este movimento para guardar 
mais budget para estas soluções”.

Karina Miguel, Iberia Channel Manager na 
Bitdefender, menciona que “a pandemia levou 
a uma mudança radical em cibersegurança nas 
empresas. O teletrabalho deixou muitas em-
presas expostas quando, em anos anteriores, 
tinham a cibersegurança como secundário. As 
empresas têm muitas vulnerabilidades, o tele-
trabalho, o colaborador, o seu próprio disposi-
tivo, com aplicações a não serem atualizadas, 
com VPN que não são seguras… Todas estas 
vulnerabilidades estão ligadas à empresa; antes 
estavam preocupadas com o perímetro e agora, 
claro, não há perímetro. Antes da pandemia, 
o grande ataque foi o WannaCry [em 2017] e 
agora vemos empresas e governos a sofrerem 
ataques dirigidos. Qualquer empresa é um 
alvo”.

BACKUP
Quando tudo corre mal e o ciberataque im-
pacta – de facto – a organização, muitas vezes 
é o backup e os planos de disaster recovery que asse-
guram que a organização continua a funcionar 
com o mínimo de disrupção possível.
Vasco Sousa indica que “o backup acaba por 
ser a última linha de defesa. Nenhuma organi-
zação, por mais camadas de defesa que tenha, 
está imune e não há nenhuma bala de prata 
que vá resolver tudo. Acaba por já estar mais 
ou menos aceite que é uma questão de tempo 
até acontecer um ciberataque; um colaborador 
carrega num link errado ou uma vulnerabi-
lidade que ainda não foi corrigida e podem 
levar a que um ciberataque tenha lugar. As 
organizações até podem fazer tudo certo, mas 
é sempre possível existir uma vulnerabilidade e 
é fundamental ter um plano de recuperação e 

ceber se têm, ou não, esse valor. Portanto, sim: 
os backups são uma coisa muito importante e o 
que vemos é que algum tecido empresarial tem 
boas políticas de backups in place, outros nem 
tanto. Uma coisa que infelizmente vemos é que 
ainda existe muito caminho a percorrer para 
que as empresas tenham um mínimo de cum-
primento destas políticas mais básicas no que 
diz respeito à recuperação dos dados”.

Luís Ramos refere que “o problema não é o 
backup; o problema é o restore e de quando pre-
cisamos, de facto, da reposição da informação. 
Regra geral, todas as organizações sempre 
olharam para o backup; não conheço ninguém 
que não o faça. Agora, é discutível se todas 
as organizações têm uma boa estratégia de 
rotação de tapes, de rotação de backups, isso é 
discutível, mas existem. Para mim, o mais im-
portante é que as organizações desenvolvam 
processos que permitam testar esses backups, 
que façam uma verificação da integridade dos 
backups, para que quando amanhã forem pre-
cisos, eles estarem disponíveis. Não quero acre-
ditar que no século XXI existam organizações 
que não façam backups. No mundo empresa-
rial, as consequências da não disponibilidade 
de informação é muito superior do que no ca-
rater pessoal e o mais importante é o restore 
da informação, garantir que a recuperação da 

o backup acaba por ser uma última linha, mas é 
uma última linha mesmo muito necessária. Os 
próprios backups, hoje, já são alvo de atacantes; 
há a tentativa de encriptar os dados – mesmo 
dos backups – e, se não o conseguirem fazer, 
então tentar apagá-los. O que fazem é pedir 
um resgate e ameaçar apagar ou divulgar esses 
dados. Todos os que trabalham com dados 
sensíveis estão mais vulneráveis e o backup é a 
última linha de defesa e recuperação”.

Em contraponto, Ricardo Mendes diz que “o 
backup não é a última camada; há uma outra ca-
mada abaixo disso que é o próprio armazena-
mento dos dados. O armazenamento dos dados 
feitos pela própria aplicação de backup é, essa 
sim, a última camada de proteção. No entanto, 
estes tipos de cadeias de proteção de dados são 
muitíssimo relevantes. É muito importante, 
também, perceber a diferença entre o sequestro 
e o roubo dos dados; obviamente, o sequestro 
– e daí o ransomware ter ganho tanta impor-
tância – é o tempo até obter o prémio. Num 
sequestro de dados, o tempo até obter o prémio 
é muito menor porque as empresas deixam de 
operar. No roubo dos dados, é necessário fazer 
toda a negociação e a empresa tem de perceber 
o tipo de dados que os atacantes têm para per-

Karina Miguel,
Iberia Channel Manager, Bitdefender

“A pandemia levou a uma mudança 
radical em cibersegurança nas 
empresas. O teletrabalho deixou muitas 
empresas expostas”

Luís Ramos,
Technical Solution Architect – Security, Cisco

“Sentimos que existe uma maior 
abertura para olhar para os perigos e 
uma vontade para os tentar mitigar”

https://www.linkedin.com/in/karina-m-6789b88/
https://www.linkedin.com/in/luis-ramos-4ba52410/
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Nuno Martins, 
Country Manager, Ingecom

Paulo Pinto,
Business Development Manager, Fortinet

“A oferta é de tal forma vasta que 
nenhum cliente pode ficar dependente 
de pequenas soluções desgarradas e os 
Parceiros têm um papel fundamental 
naquilo que é a oferta da tecnologia”

“Muitas vezes, as organizações 
utilizam práticas de segurança mais 
antigas em vez de práticas mais 
modernas que permitem agilizar 
os mecanismos de controlo que 
implementaram”

informação funciona. O backup é apenas uma 
promessa de restauro e é preciso definir o que 
é importante para a organização”.

Nuno Martins afirma que “estamos cada vez 
mais a pensar naquilo que é o valor do dado: 
para quem o rouba e para quem o perde. Se 
me roubarem dados que, à semelhança de um 
roubo de um multibanco onde as notas estão 
todas com tinta, esses dados não valem nada e 
dá-me igual se me os roubaram. Preciso de ter o 
backup para fazer o restore, mas ninguém vai fazer 
chantagem; tenho de trabalhar previamente 
na proteção do dado, seja na componente de 
encriptação, utilizando ferramentas de IRM, 
seja numa série de outras que o dado, uma vez 
roubado, seja útil. Isso é o que deve estar na 
mente de todo e qualquer gestor de uma in-
fraestrutura. Depois, na componente do backup 
e do restore, acho que cada vez mais isso começa 
a acontecer na cloud, cada vez mais temos os 
dados públicos – não expostos – e temos de tra-
balhar na gestão dessa exposição, nos acessos e 
na componente de identidades. A quantidade 
de dados que são produzidos hoje, se pensarmos 
em infraestrutura de backup, mesmo com otimi-

zações do mais avançado possível, é impossível 
a qualquer organização armazenar os dados 
que efetivamente produz”.

ENDPOINTS
A proteção dos endpoints é uma necessidade para 
qualquer organização moderna. São estes os 
dispositivos que a larga maioria dos colabo-
radores precisa para realizar o seu trabalho, 
para além de ser uma porta de entrada para a 
informação sensível da empresa.

António Correia refere que “esta área evoluiu 
muito. Já existe há algum tempo tecnologia 
capaz” de responder aos desafios, “nomeada-
mente a parte de EDR e os conceitos de XDR 
que são aquilo que os clientes estão sensibili-
zados para a sua necessidade, mas ainda existe 
muitos clientes que estão convencidos que estão 
protegidos apenas com o antivírus tradicional, 
baseado em ficheiros de assinatura. Cada vez 
mais é necessário ter soluções capazes que deem 
resposta aos chamados zero days attacks, aos  
fileless attacks que utilizam ferramentas fide-
dignas que já estão disponíveis nas máquinas 
para levar a cabo os ataques. Houve uma evo-
lução muito grande. Também existe uma ne-
cessidade muito grande de fazer o patch manage-
ment; os endpoints estão cada vez mais dispersos, 
fora da rede, e estas soluções de patch management 
existem há muito tempo, mas, no contacto com 
o mercado, vemos que a maior parte das vezes 
isso não merece o cuidado que merece – tanto 
a nível de sistemas operativos como, acima de 
tudo, em aplicações terceiras”.

Karina Miguel explica que “o teletrabalho 
levou a que os colaboradores trabalhem fora 
do perímetro da empresa. Hoje, o endpoint é 
um ponto de vulnerabilidade importante e 
há que protegê-lo. Tecnologias como EDR 
são necessárias, uma vez que dão uma capa 
de segurança, inclusivamente a ataques de 
phishing, aplicações que não estão atualizadas 
e que podem ajudar a diminuir o impacto 
do erro humano; o colaborador está fora do 
perímetro, tem palavras-passe antigas, as apli-
cações não estão atualizadas, o sistema ope-
rativo não está configurado e, agora, há um 
grande foco no endpoint. A rede na empresa 

está protegida; em casa não é necessariamente 
verdade. É preciso ter uma estratégia impor-
tante a nível de segurança no endpoint, assim 
como cloud, por exemplo”.

Paulo Pinto aponta que “as soluções de endpoint 
cresceram em importância. Hoje, as soluções 
são incontornáveis e têm vindo a evoluir bas-
tante. Em termos funcionais, há três grandes 
objetivos: a prevenção, a deteção e a resposta. 
Nas tendências, aparece o XDR, que tem vindo 
a ganhar muita tração muito associado aos ser-
viços de gestão e monitorização; no fundo, é 
agarrar nos serviços de monitorização e gestão 
que são prestados junto das organizações e ir 
buscar a telemetria toda que existe dos endpoints. 

É uma informação que não existe diretamente 
na rede ou nas aplicações; existe onde a matéria 
está toda a trabalhar e onde são despoletados 
os pedidos, onde a ação está , nos dispositivos. 
Depois, há um conjunto de serviços adicionais 
que começam a ser associados ao endpoint e que 
tem muito a ver com a operacionalização do 
endpoint, até porque depois de implementadas as 
soluções no dispositivo, é necessário testá-las e 
ter a certeza de que funcionam e a complemen-
tação da sua operacionalização vem de serviços 

https://www.linkedin.com/in/paulo-pinto-865386/
https://www.linkedin.com/in/nuno-martins-4245237/
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Pedro Castro, 
Systems Engineer, Palo Alto Networks

“Todos sabemos que os Parceiros 
sofrem com margens muito reduzidas; 
a cibersegurança é uma área onde os 
Parceiros podem aportar muito valor”

de gestão de configurações e análise de vulne-
rabilidades”.

Pedro Castro diz que “há, de facto, uma ten-
dência de as organizações abandonarem as 
soluções mais legacy para este novo tipo de so-
luções EDR, mas tendo em conta que estamos 
a falar de cibersegurança e há uma dinâmica 
enorme do mercado, já nem estamos em solu-
ções de EDR, mas sim de soluções de XDR. 
Diria que a grande diferença é que há um 
grande foco em machine learning. O machine 
learning é utilizado em quase todas as indús-
trias e a cibersegurança não é seguramente ex-
ceção. Já não é só conseguir bloquear ataques 
ou atividades maliciosas com base em ficheiros 
que estou a analisar, mas sim perceber qual é 
que o padrão da utilização de uma máquina, 
qual é o padrão do utilizador. O XDR vem 
muito por aí, ou seja, não quero apenas olhar 
para o que é normal na máquina; quero olhar 
para tudo o que são as atividades daquele uti-
lizador, que se calhar não utiliza apenas um 
dispositivo, mas sim três ou quatro para aceder 
à organização e acede a várias aplicações na 
cloud, no data center… tudo isto é um perfil 
de utilização e qualquer desvio pode ajudar a 
identificar um eventual risco e uma eventual 
brecha de segurança”.

SOLUÇÕES MAIS PROCURADAS
A cibersegurança é um autêntico mundo, com 
novas soluções e abordagens a responder aos 
desafios cada vez maiores que vão aparecendo 
no mundo do IT. Tendo em conta que nenhuma 
empresa está 100% segura, o grande objetivo 
das organizações neste mercado é minimizar o 
risco e o potencial impacto de um ciberataque 
na organização.

Paulo Pinto (Fortinet) indica que “uma das so-
luções que as empresas mais procuram, inde-
pendentemente da segmentação que fazemos 
ou do ponto de observação onde estamos, são 
soluções que visam minimizar o impacto dos 
ataques de ransomware. Estes ataques conti-
nuam a causar uma disrupção quase exces-
siva nas organizações; começam por ser uma 
ameaça, depois é um problema tecnológico, 
depois já é uma gestão de risco e, eventual-
mente, acaba ao nível da administração a dizer 
que ninguém tomou decisões. Nenhuma em-
presa quer estar nesta situação. As soluções de 
deteção de ataques, de monitorização e de au-
tomação são cruciais na resposta a este tipo de 
soluções. Depois, as outras soluções, dependem 
mais do setor onde a organização se insere, 
da sua dimensão, do nível de regulamentação 
desse setor. Nesses mercados mais regulamen-
tados, há uma grande procura por soluções que 
aumentem a sua capacidade de deteção e res-
posta, sobretudo na área da visibilidade – quer 
seja on-premises ou na cloud – e são soluções 
muito viradas, como disse, para a deteção e 
resposta a incidentes, que é uma das áreas a 
crescer nas empresas de maior maturidade”.

Nuno Martins (Ingecom) afirma que “a visi-
bilidade está na ordem do dia. As pequenas 
organizações – para quem isso não era um 
problema – já começaram a olhar para o tema 
como a base da construção do seu plano de se-
gurança porque se não sei o que tenho em casa 
não posso proteger nada. Para nós, foi muito 
curioso perceber que a gestão de passwords, de 
acesso através da password era um tema que 
estava praticamente abandonado e que ganhou 
uma dinâmica fantástica. Há vários produtos 
que usam as coisas básicas, como chaves de 
acesso físicas, e deu-se um boom de vendas 

desses produtos. O crescimento destas duas 
tecnologias é o resultado da evolução da sen-
sação de necessidade de medidas de segurança 
dos perto de 95% do mercado que temos em  
Portugal que são as PME e que não estavam 
tão atentas a este tema. Em simultâneo, uma 
outra área que teve um crescimento enorme 
foram as soluções de análises de vulnerabili-
dades. O que sentimos na nossa experiência 
é que há uma procura incessante de compo-
nentes de visibilidade, proteger o utilizador e 
os acessos através destas tecnologias de gestão 
de passwords e, depois, mais naquilo que é a 
componente de análise de vulnerabilidades das 
grandes organizações”.

Abordando o tema da cibersegurança na cloud, 
Luís Ramos (Cisco) explica que “existe um 
ponto que é muito importante e que às vezes 
pode passar um bocado despercebido, que está 
relacionado que chamamos com o modelo par-
tilhado de responsabilidade; isto significa que, 
apesar de adotar soluções na cloud, sejam elas 
de cloud providers ou a nível de SaaS ou IaaS, a 
responsabilidade da informação que lá se coloca 
e a configuração não é única e exclusivamente 
do cloud provider em si. Isto é uma regra geral 
e que se aplica a todas as organizações. Não 
nos podemos esquecer que a responsabilidade 
também é nossa enquanto clientes; não posso 
simplesmente migrar para a cloud e pensar que 
todos os meus problemas vão estar resolvidos. 
O cliente continua à mesma a ter a responsabi-
lidade de guardar os dados, de seguir as boas 
práticas de configuração e implementação. O 
que também acho é que, principalmente na 
realidade portuguesa, estes diferentes cloud pro-
viders terão garantidamente know how, recursos 
humanos e budgets muito superiores a grande 
parte das empresas portuguesas para dotar as 
suas infraestruturas de mecanismos robustos de 
segurança, o que sugere que ao colocar parte 
da informação na cloud é possível ter uma me-
lhor postura de segurança”.

Falando, primeiro, do tema da cloud, Vasco 
Sousa diz que “todos utilizamos ferramentas 
de colaboração e a responsabilidade é parti-
lhada; percebemos agora isso”. Já no caso das 
soluções mais procuradas pelo mercado, o  

https://www.linkedin.com/in/pedro-castro-28601a91/
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Ricardo Mendes,
Co-Founder e CEO, Vawlt

“O mercado de cibersegurança end-
to-end como serviço em todas as 
camadas é uma oportunidade de 
ganhar importância junto dos clientes 
de forma recorrente”

representante da Arcserve menciona que “há as 
soluções tradicionais onde vemos uma evolução 
naquele appliance dedicado à proteção de dados 
na perspetiva de disaster recovery; os appliances 
não funcionam só como repositório de backups, 
mas contam com uma capacidade de levantar 
a infraestrutura. Se falarmos em novas soluções 
que as organizações procuram, vejo muito foco 
na imutabilidade de dados. Dados imutáveis 
significam que depois de serem escritos, não 
podem nem ser alterados nem apagados; é uma 
solução que, no caso de sofrermos um ataque 
de ransomware, conseguimos resolver parte do 
problema porque não temos de pagar o resgate. 
A imutabilidade de dados pode-se conseguir de 
várias formas: na cloud – há fabricantes que o 
fazem – ou através de um NAS que são dese-
nhados de raiz para essa imutabilidade”.

TENDÊNCIAS PARA 2022
Um novo ano traz novas tendências e é im-
portante quais é que vão ser as tendências no 
mercado de cibersegurança, seja no lado de 
quem ataca – e que implica a forma como as or-
ganizações defendem –, seja no lado das novas 
soluções que facilitam a resolução de problemas 
antigos. Simultaneamente, importa perceber 
quais são as tecnologias que estão a crescer 
em termos de importância para que as orga-
nizações possam minimizar o impacto de um 
eventual ciberataque.

Pedro Castro (Palo Alto Networks) menciona 
que, “quando olhamos para este ano, os temas 
como SASE vão ocupar a agenda de muitos 
clientes durante o ano de 2022. Da mesma 
forma que, há dez anos, fizemos a migração 
do data center tradicional para a cloud, neste 
momento está a acontecer exatamente o mesmo 
com segurança. Os clientes não querem com-
prar hardware, os clientes não querem comprar 
VM, os clientes querem assumir um serviço de 
segurança onde qualquer utilizador, indepen-
dentemente de onde está, está sempre seguro 
pela política corporativa. Em cima disso, não 
nos podemos esquecer que independentemente 
de proteger o endpoint, temos pessoas que, em 
vez de estarem no escritório num ambiente con-
trolado, estão em casa onde tudo à minha volta 

está na mesma rede da televisão, do aspirador 
ou de torradeiras, e há uma preponderância 
de ter as suas máquinas comprometidas e tudo 
isso é um risco enorme para a máquina corpo-
rativa” e é preciso fazer essa proteção.

António Correia (WatchGuard) foca-se na au-
tenticação multifator e acredita que “é uma 
área que vai crescer muito. Tenho de garantir 
que quem se credencia nas várias plataformas 

é, efetivamente, quem diz que é. É cada vez 
mais necessário ter soluções desse género para 
proteger a identidade dos utilizadores. Come-
çamos a ver a obrigatoriedade de alguns fabri-
cantes de utilização desse tipo de ferramentas 
e, depois, claro que dentro dessas ferramentas 
existem diferentes níveis de segurança que essas 
soluções oferecem”.

Karina Miguel (Bitdefender) refere que “a ci-
berdelinquência está em crescimento e não 
vamos para trás; os ataques vão ser mais sofis-
ticados. Apostamos na comercialização de so-
luções com serviços focados no end user. Temos 
percebido que há empresas que carecem de pes-
soal qualificado, que estão saturados de todo o 

trabalho relacionados com ataques e de toda a 
ciber-resiliência. Apostamos em especializar o 
Canal, ter Parceiros mais especializados em ci-
bersegurança e na área de serviços combinado 
com tecnologia”.

Ricardo Mendes (Vawlt) transmite que “a ci-
bersegurança como um todo vai crescer. Esse 
apontador já existe e todos sentem esse cresci-
mento na procura. Independentemente de para 
onde apontamos, seja redes ou infraestruturas, 
se é na cloud privada, pública ou híbrida, se é 
na multicloud – que na nossa perspetiva vai au-
mentar bastante – a cibersegurança vai crescer. 
A resiliência dos sistemas, a deteção de vulne-
rabilidades, transversalmente, vai subir. De-
pois, a formação e o cyber awareness vão crescer 
paralelamente, não só neste ano, mas nos anos 
vindouros”.

OPORTUNIDADES PARA O CANAL
Como é habitual – e tal como é abordado em 
todos as mesas redondas do IT Channel – os 
Parceiros de Canal têm várias oportunidades 
e desafios que podem endereçar no mercado. 
A cibersegurança – pela sua complexidade – 
oferece mais desafios, mas também mais opor-
tunidades de negócio.

Vasco Sousa refere que, “nesta área da ciber-
segurança, há uma série de componentes – 
como a questão da formação, da prevenção 
e, no nosso caso, da recuperação e análise fo-
rense – e é uma questão de o Parceiro perceber 
onde está a sua mais-valia e onde é que se quer 
focar. Em termos de vender cibersegurança, 
há retorno mesmo numa perspetiva de baixo 
para cima, ou seja, numa abordagem à área 
de informática que compreende os riscos e 
propõe à administração de topo; há sempre 
um ganho aqui porque, se for aceite, encantado 
da vida, acresce na segurança da organização 
e fechamos o negócio. Se for recusado, a infor-
mática fez o seu trabalho de sensibilização e a 
decisão foi tomada pelos gestores de topo”.

Karina Miguel diz que “a proposta da  
Bitdefender é de aposta a 100% no Canal por-
tuguês, é muito importante para nós. Pomos à 

https://www.linkedin.com/in/ricardo-s-mendes/
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RESUMO
• O número de ciberataques tem aumentado em todo o mundo e em 
Portugal também se assistiu ao crescimento destas ameaças;
• A cibersegurança tem-se tornado, aos poucos, num investimento 
constantemente considerado pelas organizações;
• O backup e os planos de disaster recovery podem ‘salvar’ a conti-
nuidade da empresa depois de um ciberataque;
• É importante proteger os endpoints, até porque é um dos principais 
pontos de entrada numa organização;
• Há cada vez mais soluções e conceitos no mercado de cibersegu-
rança;
• Os Parceiros de Canal têm várias oportunidades que podem ende-
reçar junto dos seus clientes.

António Correia,
Area Sales Manager, WatchGuard

“Vê-se uma falta gritante de recursos. 
Os clientes não conseguem ser 
especialistas em tudo e os Parceiros 
podem assumir esse papel”

disposição do Canal ferramentas, benefícios 
e vantagens para que possamos certificar o 
Canal, especializá-lo para que o Parceiro se 
sente com o cliente final e resolva as suas ne-
cessidades. Da nossa parte, o nosso Programa 
de Canal oferece formações contínuas, e jun-
tamente com os distribuidores, ajudamos a 
certificar os Parceiros e pomos nas suas mãos 
programas de incumbência, proteção de conta, 
margens, benefícios, ações e fundos de mar-
keting… todas as ferramentas que temos para 
o Canal. Somos 100% dedicados ao Canal e 
queremos crescer juntos”.

Luís Ramos indica que “a Cisco tem um mo-
delo indireto, o que faz com que todo o ne-
gócio assente nos nossos Parceiros, pelo qual 
sempre existiu um grande investimento em 
formar os Parceiros, ajudar a alavancar o seu 
negócio. Por outro lado, apesar de ser líder na 
componente de segurança, a Cisco também 
consegue endereçar várias outras áreas dentro 
dos clientes, seja dentro do mais tradicional 
switching e routing, seja a nível de soluções de 
data center ou cloud; o que estamos a ver é 
os clientes a escolherem alguns Parceiros para 
consolidar grande parte da sua infraestrutura. 
A segurança não deve ser olhada adhoc; nós não 
vendemos cibersegurança, a cibersegurança faz 
parte do processo de negócio”.

Paulo Pinto afirma que “a Fortinet está com-
prometida em ajudar os seus Parceiros em  
Portugal em resposta aos requisitos de segu-
rança que são colocados pelo mercado. Temos 
Programas específicos para os ajudar – como o 
Engagement Partner Program –, ferramentas 
de capacitação específica e conteúdos. De um 
modo geral, temos um portfólio de soluções que 
permite responder às necessidades do mercado, 
nesta jornada para um mundo digital mais  
seguro”.

Nuno Martins declara que, “enquanto distri-
buidor, pomos à disposição dos Parceiros uma 
vasta oferta de tecnologia para cobrir as mais 
diversas áreas. A oferta é de tal forma vasta 
que nenhum cliente pode ficar dependente de 
pequenas soluções desgarradas e os Parceiros 

têm um papel fundamental naquilo que é a 
oferta da tecnologia. Uma das mensagens que 
discuto com os meus colegas é que os Parceiros 
procurem criar na sua própria oferta algo que 
seja um produto empacotado, que possa ser 
chamado quase como um seguro e que se apre-
sentem aos clientes e digam que têm este se-
guro que garante a proteção destes e daqueles 
ataques”.

Pedro Castro af iança que “a Palo Alto  
Networks não se tornou na empresa líder do 
mercado de cibersegurança sem os nossos Par-
ceiros. De nada adianta ter uma tecnologia 
espetacular se não tivermos Parceiros à al-
tura para nos ajudar nessa missão. Todos sa-
bemos que os Parceiros sofrem, muitas vezes, 
com os projetos de todas as áreas de IT com 
margens muito reduzidas e a cibersegurança 
é uma área que pode aportar muito valor e 
onde os Parceiros podem aportar valor. A tec-
nologia é fundamental, mas o know how que os  
Parceiros podem trazer, a ajuda que podem dar 
às empresas, implementar as estratégias cor-
retas, seja no mundo mais tradicional ou neste 
novo mundo multicloud com os seus desafios 
inerentes, é uma mais-valia enorme para eles. 
É fundamental ter os Parceiros focados nestas 

áreas, investirem, porque há uma falta gigante 
de pessoas e know how”.

Ricardo Mendes explica que “o mundo está 
a mudar e o mercado transacional é um mer-
cado interessante, mas este mercado como ser-
viço de cibersegurança end-to-end em todas as 
camadas – desde as mais aplicacionais até à 
infraestrutura, armazenamento de dados – é 
uma oportunidade de pegar numa zona de ne-
gócio que muitas vezes estava afastada do seu 
fornecimento e ganhar importância junto dos 
seus clientes de forma recorrente. Têm uma 
oportunidade gigante, numa área com cres-
cimentos dos mais elevados para os próximos 
anos. Os Parceiros são quem tem proximidade, 
que conhece o cliente e as suas necessidades e 
têm a capacidade e a oportunidade de tirar 
partido disso”.

António Correia reforça “a passagem para 
a prestação de serviços de segurança conti-
nuados. Vê-se uma falta gritante de recursos; 
naturalmente que os clientes não conseguem 
ser especialistas em tudo e a grande oportu-
nidade é os Parceiros assumirem esse papel, 
sabendo que esses prestadores de serviços, esses 
Parceiros, também eles têm a dificuldade de 
ser especialistas em tudo. Há a necessidade de 
se associarem a um fabricante que consiga ofe-
recer uma segurança unificada para os seus 
clientes, apostando na capacitação dos seus téc-
nicos e dos seus recursos humanos na prestação 
desses serviços”. 

https://www.linkedin.com/in/ant%C3%B3nio-mel%C3%ADcias-correia-75b1437/
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Por é que o armazenamento de dados imutáveis é 
fundamental na estratégia de segurança?

C
om os ciberataques cada vez mais 
sofisticados, a grande maioria dos 
CISO reforçam a proteção com 
soluções de detenção e prevenção  
(f irewalls, gestão de identidade e 

acesso, etc.), porém, resta um grande e impres-
cindível desafio: o armazenamento e recupe-
ração de dados. 

COMPREENDER A IMPORTÂNCIA DO 
ARMAZENAMENTO IMUTÁVEL
De acordo com o Gartner, cada segundo que 
passa de tempo de inatividade empresarial após 
um ataque cibernético é crítico e caro para a 
organização, gerando perdas de até cinco mil 
euros por minuto.
As medidas de prevenção e de deteção são fun-
damentais, contudo, para evitar a inatividade 
e os custos associados, é imprescindível uma 
política de proteção e disponibilidade imediata 
dos dados, que depende totalmente das cópias 
de segurança e do armazenamento dos dados.
Os dados e informação que sustentam todas 
as operações comerciais são os principais vi-
sados dos ataques cibernéticos. As soluções de 
backup e armazenamento imutável protegem 
essas informações em caso de ataque ou qual-
quer outro desastre. Trata-se da última linha 
de defesa que garante a segurança e disponibi-
lidade dos dados e, portanto, devem ser a maior 
prioridade na hora de elaborar as políticas de 
proteção de dados.

ESTABELECIMENTO DE IMUTABILIDADE 
DOS DADOS PARA UMA SEGURANÇA 
IDEAL
Uma empresa não pode impedir os ataques  
cibernéticos, mas pode neutralizar os seus 

efeitos para garantir a continuidade do ne-
gócio. Para isso, é crucial implementar uma 
abordagem mais completa relativamente a se-
gurança e, para que isso seja possível, é impres-
cindível dispor de uma solução de armazena-
mento de dados imutáveis. 
Porquê imutável? Os ataques cibernéticos mais 
sofisticados podem criptografar tanto os ar-
quivos como os pontos de recuperação, e o que 
chamamos de instantâneo imutável é simples-
mente uma cópia de informação que nem o 

ransomware nem qualquer outro utilizador 
pode modificar ou eliminar.
O que significa isto? A empresa pode recuperar 
rapidamente os dados gravados intactos após a 
corrupção ou eliminação de dados, ataques de 
ransomware, etc. Na verdade, os utilizadores 
podem recuperar os seus dados de uma forma 
independente, observando os seus arquivos no 
Windows Explorer ou Finder no Mac. Assim, 
não precisa mais de procurar as cópias de segu-
rança do dia anterior: os próprios utilizadores 
verificam os arquivos e selecionam os dados 
que desejam restaurar. O Arcserve OneXafe 
faz precisamente isso e é a solução de armaze-
namento de dados imutáveis mais eficiente do 
mercado. O OneXafe também oferece uma 
desduplicação e compressão em linha de modo 
a reduzir o volume de dados.
Além de consciencializar as suas equipas sobre 
os riscos de segurança, é fundamental aumentar 
a sua consciencialização sobre a importância 
do armazenamento de dados. As políticas de  
segurança de dados são geralmente limitadas 
ao básico e não são suficientemente sólidas 
nestes tempos em que a quantidade e a sofis-
ticação dos ataques cibernéticos aumentam a 
cada dia. 
Os nossos dados são uma grande fonte de ren-
tabilidade para os hackers, por isso as empresas 
devem perceber que, mais cedo ou mais tarde, 
serão vítimas de ataques. Assim, agora mais do 
que nunca, é necessário completar a estratégia 
de cibersegurança e incorporar a sua estratégia 
de segurança e armazenamento de dados imu-
táveis com o OneXafe.  

Por Florian Malecki,
Florian Malecki vice-presidente de marketing 

internacional de produtos na Arcserve
 

INFO
arcserve.com

Florian Malecki, vice presidente de marketing internacional 
de productos na Arcserve

Segundo uma pesquisa recente realizada pela Dimensional Research, 96% 
dos responsáveis de IT reconhecem a sua preocupação com os ataques 
de ransomware, dos quais apenas um em cada cinco acredita que podem 
recuperar

https://www.arcserve.com/
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https://www.linkedin.com/in/florian-malecki-datasecurity/


BLOQUEIE OS ATAQUES  DE RANSOMWARE 
COM UMA STORAGE COM IMUTABILIDADE 
DE DADOS

Faça do OneXafe parte da sua estratégia de segurança de TI e 
garanta que os seus dados estão protegidos de ciberataques 
ou perdas acidentais. Recupere de forma instantânea a partir 
de um snapshot limpo e fique seguro que vai poder responder 
NÃO a pedidos de resgate e foque-se em repor o seu negócio 
em produção rapidamente.

Complete a sua estratégia à prova de bala com uma storage com 
imutabilidade de dados.
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4 Ameaças de Cibersegurança que o Canal  
 vai enfrentar em 2022

1. O RANSOMWARE VAI CONTINUAR A 
DOMINAR O CENÁRIO DE AMEAÇAS
Em 2022, o ransomware vai continuar a ser o 
tipo de cibercrime mais lucrativo.
A Bitdefender espera ver um aumento nos  
ataques de ransomware como serviço (RaaS) 
que vão concentrar-se na exfiltração de dados 
para fins de extorsão.
Também é esperado um aumento no  
ransomware em ambientes Linux direcionados 
ao armazenamento ou modelos ESXi. A vulne-
rabilidade Java Log4j que recentemente abalou 
a comunidade de cibersegurança devido à sua 
difusão e facilidade de exploração, que criou 
uma tempestade perfeita para o ransomware.
O RaaS vai reorganizar-se para tornar-se 
mais resiliente e entrar no domínio das vulne-
rabilidades de Zero-Day para maximizar o seu  
alcance.

2. OS ATAQUES À CADEIA DE VALOR, 
INFRAESTRUTURA CRÍTICA E 
VULNERABILIDADES DE ZERO-DAY VÃO 
AUMENTAR
Em 2022, provavelmente será o ano dos  
ataques cibernéticos contra infraestruturas  
críticas. Killware pode ser a arma de escolha, 
pois poderá ser implementado ao utilizar  
táticas semelhantes às APT clássicas (ameaças 

persistentes avançadas) e é eficaz contra redes 
elétricas, de água, de esgoto ou de transportes 
públicos com impacto imediato na sociedade.
Em 2021, os ataques à cadeia de fornecimentos 
são direcionados a fornecedores de serviços ge-
renciados (MSPs) que foram os mais difíceis 
de mitigar. Ao contrário de outras ameaças, 
os ataques à cadeia de fornecimentos são 
mais silenciosos, mais difíceis de interromper 
e espalham-se mais rapidamente. Em 2022, 
grupos profissionais de cibercriminosos irão 
concentrar-se em atacar MSPs para infetar o 
maior número de vítimas em potencial com  
ransomware.
A Bitdefender também espera ver um aumento 
no uso de explorações de Zero-Day em certos 
ataques direcionados. Em 2021, a Bitdefender 
detetou um aumento nas vulnerabilidades do 
Zero-Day nas principais stacks de tecnologia 
(Chrome, Exchange, Office, Windows 10, iOS), 
e o futuro não parece melhor. Os operadores de 
malware irão adotar cada vez mais ferramentas 
como o CobaltStrike.

3. AS VIOLAÇÕES DE DADOS LEVARÃO 
A UM AUMENTO NOS ATAQUES 
COMERCIAIS
À medida que as informações pessoais roubadas 
se tornam mais acessíveis aos cibercriminosos, 

as campanhas de spam tornar-se-ão muito mais 
direcionadas. Além de nomes completos e nú-
meros de telefone, e outras informações como 
senhas, endereços físicos, registos de paga-
mento ou orientação sexual, serão usadas para 
criar campanhas personalizadas de phishing ou 
extorsão. Embora o spear phishing, seja whaling,  
comprometimento de um e-mail comercial ou 
comprometimento de uma conta de e-mail, 
esteja a tornar-se mais sofisticado, ele conti-
nuará a ser o principal vetor de ataque para 
ambientes empresariais e de trabalho remoto. 
Os golpes de 2022, provavelmente acumularão 
os processos de recrutamento online impostos 
pela pandemia. Os cibercriminosos começam 
a passar-se por empresas para induzir poten-
ciais candidatos a infetar os seus dispositivos 
por meio de anexos ou recrutar pessoas que 
precisam de emprego para atividades ilegais.

4. IOT, INFRAESTRUTURA WEB E 
MERCADOS NEGROS
Em 2022, é provável que haja um aumento 
significativo nos ataques às infraestruturas da 
cloud, mesmo de fornecedores de 1ª camada. 
A configuração incorreta e a falta de recursos 
humanos em segurança cibernética desempe-
nharão um papel nesse sentido.
À medida que o mundo se prepara para um 
cenário de trabalho 24 horas por dia, 7 dias 
por semana, em qualquer lugar, as empresas 
estão a fazer um esforço constante para mi-
grar os serviços para a cloud. Os ataques à 
cloud intensificarão, com foco particular no  
Azure AD e no Office365.
Com o ecossistema de criptomoedas em pleno 
andamento e a expansão da IOT, esperamos 
ver um aumento no interesse dos cibercrimi-
nosos em ambas as arenas. Na Bitdefender, 
pensamos que até 50% das transações de 
substâncias ilegais serão realizadas através da  
Dark Web.  
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Cisco SASE
Existe um desafio crescente que muitas organizações têm hoje em dia: 
Como é que as equipas de rede e de segurança podem fornecer um acesso 
seguro e consistente às aplicações para uma forma de trabalho cada vez mais 
distribuída, sem criar mais complexidade? Este desafio obriga a pensar de 
uma forma diferente a arquitetura tradicional das redes e o conceito de SASE 
(Secure Access Service Edge) aparece como resultado

A Gartner def iniu o conceito do 
SASE como uma oferta emer-
gente que combina capacidades de  
WAN com funcionalidades de se-
gurança de rede para suportar os 

acessos seguros que as organizações neces-
sitam hoje em dia. O conceito de SASE con-
solida numerosas funcionalidades e funções de 
rede e de segurança, tradicionalmente apre-
sentadas em múltiplas soluções isoladas, numa 
única plataforma cloud nativa totalmente in-
tegrada.

O conceito de SASE não é novo para a Cisco. 
Na verdade, durante estas três décadas e meia, 
a Cisco ajudou empresas em todo o mundo a 
construir as suas redes e também ajudou estas 
mesmas empresas a defenderem-se do número 
crescente de ameaças informáticas. 

A visão da Cisco é fornecer acesso seguro, sim-
ples a qualquer aplicação, em qualquer rede ou 
cloud, independentemente onde os utilizadores 
trabalhem. Não é apenas utilizar produtos de 
rede e segurança que são fornecidos ou admi-

• Otimizar a performance ao assegurar o caminho 
mais rápido, seguro e fiável para a cloud

• Adotar zero trust network access ao verificar 
a identidade dos utilizadores e a saúde dos 
seus equipamentos para permitir um acesso 
seguro às aplicações 

• Rapidamente detetar problemas de performance 
na rede ou nas aplicações para assegurar a 
melhor experiência aplicacional aos utiliza-
dores

• Cobertura de nível mundial com a possibi-
lidade de aprovisionar milhares de localiza-
ções em minutos

• Tornar o seu negócio mais fácil ao remover 
a complexidade da sua infraestrutura e for-
necer escalabilidade imediata

COMO A CISCO DÁ VIDA À SUA VISÃO
A Cisco fornece hoje em dia todas as  
ferramentas que necessita para ter uma  
arquitetura SASE, incluindo SD-WAN, seja  
Viptela ou Meraki; Remote Access através do  
Anyconnect; Zero Trust Network Access 
através do DUO, a solução de multi-factor 
authentication; Cloud Security com o Cisco  
Umbrella e as suas funcionalidades de segu-
rança, começando na camada de DNS que 
bloqueia os pedidos maliciosos ainda antes da 
conexão ser estabelecida; Secure Web Gateway 
(SWG) que permite inspecionar todo o tráfego 
web; Firewall que permite bloquear todo o trá-
fego não desejado, incluindo tráfego de layer7; 
Cloud Access Security Broker (CASB) que per-
mite detetar e bloquear aplicações cloud  e ob-
servabilidade com o Cisco Thousand Eyes que 
permite uma visibilidade completa desde o uti-
lizador à aplicação através de qualquer rede ou 
cloud e que permite rapidamente identificar e 
remediar qualquer problema para manter uma 
boa experiência digital. E tudo isto disponível 
como uma única oferta integrada de soluções. 
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Sales.pt@comstor.com

nistrados na cloud. Existem milhares de pro-
dutos que oferecem isto. Mover apenas para a 
cloud não resolve a complexidade do problema. 
Apenas muda a complexidade para a cloud 
criando mais silos de ferramentas para gerir.  
Pelo contrário, estas funcionalidades de rede 
e segurança necessitam de ser integradas num 
único serviço. E a Cisco faz isto combinando 
as suas capacidades “best-in-class” de rede, co-
nectividade dos utilizadores, segurança e ob-
servabilidade num único serviço, simples de 
configurar e fácil de utilizar, tudo isto através 
de um único dashboard cloud.

Alguns dos benefícios que poderá alcançar com 
a Cisco são:

• Convergir a rede e a segurança na cloud com 
observabilidade “end-to-end” de todos os uti-
lizadores até às aplicações, em qualquer rede 
e cloud

• Acesso seguro às aplicações, dados e a  
internet para utilizadores remotos, localiza-
ções fixas, workloads e equipamentos IoT

Soluções IBM Hybrid Cloud e AI

https://www.cisco.com/c/pt_pt/index.html
https://www.cisco.com/c/pt_pt/index.html
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A oportunidade dos Parceiros com o trabalho 
remoto baseado na cloud
Em 2022, muitas organizações vão continuar a suportar modelos de 
trabalho remoto e híbridos exigindo soluções de acesso seguro, sendo uma 
oportunidade para os Parceiros

M
esmo sem uma pandemia, a sa-
tisfação e a produtividade que 
os colaboradores mostram com 
os modelos de trabalho remoto 
vão fazer com que trabalhar 

fora do escritório continue. Em 2022, muitas 
organizações vão continuar a suportar modelos 
de trabalho remoto e híbridos exigindo soluções 
de acesso seguro, sendo uma oportunidade para 
os Parceiros. Esta realidade traz uma oportuni-
dade única para os Parceiros que terão o papel 
de ajudar os seus clientes a fazer estra transição 
o mais suave e segura possível.

A NECESSIDADE DE CONTINUAR A 
TRABALHAR REMOTAMENTE
Os colaboradores abraçaram o trabalho re-
moto; não é nenhuma surpresa que muitas or-
ganizações estão a planear continuar a oferecer 
opções de trabalho remoto como parte de um 
conjunto de benefícios.
Um estudo da Mercer indica que, atualmente, as 
principais preocupações dos colaboradores são 
a saúde física, balanço trabalho-vida pessoal, 
ajuda mental/emocional e propósito pessoal.
Para os Parceiros, esta realidade abre novas 
oportunidades; as empresas vão procurar os 
Parceiros que consigam ajudá-los a assegurar 
modelos de trabalho remotos seguros.

O IMPACTO DO TRABALHO REMOTO
Algumas organizações esperam voltar ao  
“business as usual”, mas o significado de “usual” 
mudou significativamente. Um estudo da January 
Ventures prevê que o trabalho remoto vai levar a 
mudanças tecnológicas em 2022, como:
• Novos stacks de software que se focam na pro-
dutividade enquanto os escritórios são usados 
para construir relacionamentos;
• Maior automação para superar a escassez de 
mão de obra;

• Ferramentas de software que facilitam a co-
nexão humana.

Os Parceiros têm uma opor-
tunidade única de oferecer 
produtos e serviços que  
asseguram não só uma pro-
dutividade continuada, mas 
também segurança. À me-
dida que a complexidade 
das infraestruturas aumenta, 
os clientes precisam de uma 
variedade de soluções que 
os ajude a gerir data centers 
on-premises ou recursos na 
cloud. Isto significa que à 
medida que os Parceiros procuram aumentar 
o seu negócio, devem alinhar as suas ofertas 
com as necessidades em constante mudança dos 
clientes.

EDR
As atuais soluções de extended detection and response 
(EDR)  são uma maneira eficaz de reduzir a 
superfície de ataque, prevenir infeções por 
malware e detetar ou neutralizar ameaças em 
tempo real com procedimentos automatizados 
de resposta e correção. Com estes recursos, 
os Parceiros podem fornecer segurança de  
endpoint melhorada que vai além do software 
antivírus tradicional baseado em assinatura e 
abre novas oportunidades de negócios através 
de soluções integradas de segurança e rede.

SD-WAN SEGURO E INTELIGENTE
Ao adicionar serviços de SD-WAN às suas 
ofertas, os Parceiros podem ajudar os clientes 
a enfrentar os desafios das suas superfícies de 
ataque em constante expansão. Ao fornecer 
uma abordagem orientada para aplicações 
que cria segurança diretamente na rede, os  

Parceiros podem ajudar a desenvolver redes  
seguras que são facilmente escaláveis.

SERVIÇOS SOC
Os fornecedores de serviços devem considerar 
a oferta de serviços geridos de informações de 
segurança e gestão de eventos (SIEM) e ser-
viços geridos de deteção e resposta (MDR) para 
ajudar as organizações a aceder a novos pro-

dutos e superar a falta de com-
petências em cibersegurança. 
Subindo na cadeia de valor, 
os fornecedores de serviços 
também terão a oportunidade 
de fornecer acesso a informações 
de ameaças orientadas por IA e 
feeds de indicadores de compro-
metimento (IOC) que tradicio-
nalmente estavam disponíveis 
apenas para grandes empresas 
e negócios corporativos.

AS OPORTUNIDADES CERTAS PARA 
MELHORAR A OFERTA
À medida que os MSP e MSSP olham para 
o novo ano e para as mudanças de rede dis-
tribuídas provocadas pela pandemia, devem 
estar conscientes das necessidades de rede e 
segurança integradas através de SD-WAN se-
gura como verdadeiras apostas. Com base na  
segurança do endpoint, os serviços geridos de 
SIEM e MDR oferecidos com modelos de con-
sumo f lexíveis criam novas oportunidades com 
reconhecimento acelerado de receita.
O mercado está a crescer rapidamente, mas 
nem todos os fornecedores de serviços estão 
igualmente posicionados. Os fornecedores de 
serviços bem-sucedidos vão ser aqueles que 
conseguirem abstrair as complexidades da rede 
e da segurança, enquanto oferecem acesso a 
tecnologias avançadas e pessoal altamente qua-
lificado no seu serviço. 

Por Jonathan Nguyen-Duy
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Ingecom aposta em ciberinteligência e assina 
acordo de distribuição com ThreatQuotient

O VAD aponta para um lançamento no mercado de soluções que ajudam 
a prevenir ataques e que expandem o seu portfólio de produtos de 
ciberinteligência com a incorporação da ThreatQuotient, especializada em 
plataformas de inteligência de ameaças

E
m 2022, estaremos expostos a um 
maior número de ataques do que 
em anos anteriores. Para lidar com 
eles, as organizações devem não só 
ter uma política de cibersegurança 

adequada, como, também, adotar medidas de 
prevenção que lhes permitam ficar um passo 
à frente dos cibercriminosos e antecipar os  
ataques. A melhor medida é usar ferra-
mentas de ciberinteligência que se dedicam 
principalmente a rastrear a Darknet onde os  
ciberataques se movem, e, assim, detetar os 
seus movimentos. 
Neste sentido, o Value Added Distributor (VAD), 
tradicionalmente especializado em soluções de 
cibersegurança, a Ingecom, trabalha há vários 
anos na  incorporação de soluções baseadas 
na ciberinteligência para ajudar os clientes a 
equiparem-se com cibersegurança abrangente, 
que seja reativa a um potencial ataque, e que 
se mantenha um passo à frente e tome medidas 
para impedir um ataque antes de ocorrer. 

ASSINATURA DE UM NOVO ACORDO
Até agora, a Ingecom tinha no seu portfólio de 
fabricantes de ciberinteligência empresas como 
a KELA, que recolhe, deteta e analisa fontes 
da Darknet que fornecem inteligência direcio-
nada, e a ZeroFox, que protege as organizações 

modernas de riscos de segurança dinâmicos, 
tanto em plataformas de colaboração em rede, 
como redes sociais, redes com conteúdo não 
indexável (dark webs), email e móvel.
Recentemente, a Ingecom chegou a um novo 
acordo de distribuição com outro fabricante de 
ciberinteligência. Trata-se da ThreatQuotient, 
especializada em plataformas de operações 
de ciberinteligência.  O VAD irá distribuir as 
suas soluções a partir de fevereiro deste ano em  
Portugal, além de Espanha e Itália.

A ThreatQuotient integra os processos e  
tecnologias existentes de uma organização 
num espaço de trabalho unif icado para  
alcançar uma maior eficiência nas opera-
ções de segurança, tanto na tomada de deci-
sões como na realização de ações adequadas 
com maior rapidez.  O fabricante ajuda em-
presas com a plataforma ThreatQ e ThreatQ  
Investigations, a primeira “cybersecurity situation 
room” da indústria. Servindo como uma plata-
forma de operações de segurança com todas as 
funcionalidades mais avançadas, a ThreatQ 
está desenhada para proporcionar às empresas 
a inteligência contextual e automação necessá-
rias para apoiar várias equipas e capacidades 
e, assim, otimizar os investimentos tecnológicos 
das organizações.
Recorde-se que a Gartner incluiu no “Gartner 
Market Guide 2020” a  ThreatQuotient como 
fornecedor representativo de Soluções de  
Orquestração, Automação e Resposta à  
Segurança (SOAR, na sigla em inglês).
Sobre o acordo de distribuição alcançado 
com a Ingecom, Eutimio Fernández, Country  
Manager para Espanha na ThreatQuotient, 
comenta que: “Com a Ingecom, podemos agora 
disponibilizar aos Parceiros uma solução per-
feita para fornecer serviços de segurança aos 
seus clientes, onde a ciberinteligência é funda-
mental e que até agora não estava disponível na  
Península Ibérica. Também lhes damos a opor-
tunidade de expandir o seu portfólio de serviços 
e reduzir custos”. 
Além disso, a Ingecom nomeou Carlos Marcos 
García como Head of Intelligence Unit da em-
presa para coordenar os fabricantes de ciberin-
teligência. Sobre o novo fabricante, o execu-
tivo salientou que “a incorporação da solução 
ThreatQuotient para o portefólio da Ingecom 
permite-nos fornecer às empresas uma ferra-
menta que as ajudará a priorizar todas as suas 
fontes de inteligência para obter uma resposta 
melhor e mais rápida aos possíveis ataques que 
estão a ocorrer na Darknet”. 

https://www.ingecom.net/pt/
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O Ransomware evoluiu e a 
deteção também
Duas coisas são claras: o ransomware é uma ameaça contínua que não 
mostra sinais de desaceleração, e a qual deve ser tratada de uma forma 
holística

O
s métodos que os hackers usam 
só vão evoluir no futuro. É por 
isso que a NetApp está também 
a evoluir constantemente nos 
seus recursos de proteção contra  

ransomware!
Ao adicionar camadas extra de detenção, você 
estará melhor preparado para quando ocorrer 
um ataque de ransomware.
A NetApp presenteia uma gama líder de  
recursos de detenção, como o novo On-Box  
Anti-Ransomware Machine com alerta  
automático, como também cópias automáticas 
de Snapshop, NetApp FPolicy, Cloud Insights, 
Active IQ e Active IQ Unified Manager.
Recorde-se também de que a detenção de  
ransomware é apenas uma parte de uma  
estratégia geral de proteção contra ransomware,  
que também abrange recuperação.
Os recursos de instantâneo e recuperação do 
ONTAP, juntamente com o SnapLock®, são 
a nossa solução lógica de espaço aéreo, estas 
são essenciais para evitar tempos de inativi-
dade dispendiosos, evitar danos à reputação da 
marca e evitar o pagamento do resgate.

DEFESA EM CAMADAS, A ABORDAGEM 
CERTA PARA DETEÇÃO DE 
RANSOMWARE
É importante que a deteção de ransomware 
ocorra o mais cedo possível para que consiga 
evitar a sua propagação e evitar tempos de ina-
tividade dispendiosos.
No entanto, uma estratégia eficaz de deteção 
de ransomware deve incluir mais do que uma 
única camada de proteção. Uma boa analogia 
são os recursos de segurança de um veículo 
para proteção em caso de colisão. Não gos-
taria de confiar em um único recurso, como 
um cinto de segurança, para protegê-lo de um 
acidente. 

Os Air bags, travão antitravamento e até 
mesmo aviso de colisão frontal são recursos 
de segurança adicionais que podem resultar 
numa consequência muito melhor. A pro-
teção contra ransomware deve ser vista da 
mesma maneira.
Por exemplo, o NetApp FPolicy em com-
binação com o NetApp Cloud Insights 
ou recursos semelhantes ao dos nossos  
parceiros, fazem um excelente trabalho de 
deteção de ransomware por via de análise 
comportamental do usuário (UBA). Eles 
procuram possíveis ataques de ransomware, 
do aspeto do comportamento de um usuário  
individual.
O sequestro de uma única conta de utilizador é 
apenas um caminho que um hacker pode seguir 
ao lançar um ataque de ransomware; atores 
mal-intencionados estão constantemente a evo-
luir as suas técnicas de ataque.
O NetApp Active IQ® e o Active IQ Unified 
Manager também fornecem camadas adicio-
nais de deteção de ransomware.
O Active IQ verif ica os sistemas ONTAP 
quanto à aderência das práticas recomen-
dadas de configuração da NetApp, como 
habilitar o FPolicy. O Active IQ Unified 
Manager gera alertas para o crescimento 
anormal de cópias do NetApp Snapshot™ 
ou a perda de eficiência de armazenamento, 
o que pode indicar possíveis ataques de  
ransomware.
É aqui que o novo recurso anti-ransomware 
na versão mais recente do ONTAP entra em 
ação. Este aproveita built-in on-box machine lear-
ning (ML) , que analisa a atividade de carga de 
trabalho de volume, mais a entropia de dados 
para detetar automaticamente o ransomware. 
Ele fica de olho em atividades diferentes do 
UBA, para que possa detetar ataques que o 
UBA não deteta.

ON-BOX MACHINE APRENDIZAGEM E 
DETEÇÃO AUTOMÁTICA
A proteção anti-ransomware ONTAP é for-
necida como parte do pacote de software  
Segurança e Conformidade. Os clientes que 
já detêm o pacote só precisam atualizar para 
a versão mais recente do ONTAP (9.10.1) 
para aproveitar o recurso. É configurável por 
meio da interface de gerenciamento integrada 
do ONTAP, System Manager, e é ativado por 
volume.
O recurso anti-ransomware começa no modo 
de aprendizagem. A NetApp recomenda um 
período de pelo menos 30 dias, para que o 
ML tenha a oportunidade de compreender as 
cargas de trabalho típicas nos volumes NAS. 
Depois que o anti-ransomware é colocado no 
modo ativo, ele inicia a procura da atividade de 
volume anormal que pode ser potencialmente 
ransomware.
 Se uma atividade anormal for detetada, uma 
cópia instantânea automática é feita imedia-
tamente, o que fornece um ponto de restau-
ração o mais próximo possível da infeção do 
arquivo. 
Simultaneamente, é gerado um alerta automá-
tico que permite com que os administradores 
observem a atividade anormal do arquivo, 
para que consigam determinar se a atividade 
é realmente maliciosa e tomar as medidas 
apropriadas.
Ou, se a atividade era uma carga de trabalho 
expectável, eles podem facilmente marcá-la 
como um falso positivo; o ML anti-ransomware 
observa a mudança na carga de trabalho e não 
a assinala mais como um possível ataque.
Além disso, o recurso não interrompe a I/O 
de forma alguma. Em vez disso, ele fornece 
aos administradores análises nativas, insights e 
 recursos de recuperação de dados para a de-
teção de ransomware na caixa sem precedentes.
O recurso anti-ransomware torna mais fácil do 
que nunca habilitar a deteção automática de 
ransomware para as suas cargas de trabalho 
NAS no ONTAP. 
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3 Razões 
para avaliar hoje 
a sua Proteção 
de Dados e Segurança.

1 

É uma questão de tempo.

de aumento nas quebras 
de segurança desde 20141

67%

As ameaças cibernéticas multiplicam-se 
todos os dias. 
A melhor defesa é estar preparado.

Seja pró-ativo. Identifique rapidamente as 
lacunas de segurança e as vulnerabilidades 
das aplicações nos ambientes ONTAP e 
Cloud Volumes ONTAP antes que ocorra 
uma ameaça.

2 

É um jogo de alto risco.

Custo médio de uma 
violação de dados2

$8.19M

Pode levar uma média de 206 dias para 
identificar uma falha de segurança2, o que 
pode colocar todo o seu negócio em risco.

Responda e recupere mais rápido.  
Obtenha recomendações acionáveis para 
colmatar lacunas identificadas, 
proporcionando uma maior resiliência de 
dados e permitindo uma maior postura de 
segurança.

3 

É uma batalha interminável.

Hackers atacam a cada 

39 segundos3

As ameaças cibernéticas nunca param e os 
hackers estão a ficar mais inteligentes com 
a ajuda da inteligência artificial.

Mantenha-se atualizado. Monitorize e 
reveja regularmente o seu ambiente para 
evitar os riscos de hoje e no futuro.

A proteção de dados faz parte 
da proteção contra Ransomware.

Saiba mais sobre 
as soluções da NetApp ►

netapp.ecs.pt@arrow.com

arrow.com/ecs/pt

1https://www.accenture.com/us-en/insights/security/cost-
cybercrime-study

2https://newsroom.ibm.com/2019-07-23-IBM-Study-
Shows-Data-Breach-Costs-on-the-Rise-Financial-Imp
act-Felt-for-Years

3https://www.securitymagazine.com/articles/87787-
hackers-attack-every-39-seconds

https://www.arrow.com/ecs/pt/produtos/netapp/
https://www.netapp.com/data-protection/stop-ransomware/
https://www.arrow.com/ecs/pt
https://www.arrow.com/ecs/pt
mailto:netapp.ecs.pt%40arrow.com?subject=
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A cibersegurança faz mesmo parte da 
transformação digital das empresas?

Q
uanto tempo levam as equipas de 
cibersegurança para saber se a or-
ganização foi comprometida por 
um ataque? Podemos pensar que 
estas perguntas são apenas desti-

nadas aos responsáveis pela área de ciberse-
gurança nas organizações mas a realidade de 
hoje, no entanto, é que os responsáveis das em-
presas devem não só preocupar-se com estas 
questões mas também devem garantir que as 
suas equipas de cibersegurança têm todas as 
ferramentas que lhes garantam total visibili-
dade sobre as suas infraestruturas, com meca-
nismos eficazes de proteção, deteção e resposta 
para que em caso de existir um possível ataque 
possam também saber responder a este tipo de 
questões: como é que isto aconteceu? Qual foi o 
processo que arrancou ou qual foi o programa 
que despoletou este problema de segurança? 

A IDC prevê uma economia digitalizada já 
em 2022, na qual mais de 60% do PIB global 
será digitalizado e o crescimento em todos os 
setores será impulsionado por ofertas aprimo-
radas digitalmente. Este cenário implica que 
as empresas tenham o plano estratégico bem 
definido para a digitalização e este vai implicar 
obrigatoriamente a transição de aplicações 

para a cloud, upgrades de infraestrutura local, 
automatização de processos e uma adaptação 
da cultura corporativa das organizações. Mas 
torna-se obrigatório também que como parte 
deste plano a área de cibersegurança seja um 
dos pilares da estratégia a adotar. Se a base do 
negócio for construída em tecnologias digitais; 
se a experiência do cliente é moldada pela inte-
ração digital; se a produtividade dos funcioná-
rios for resultado do acesso constante a aplica-
tivos e dados; então a área de cibersegurança 
deve ser incorporada em todos os aspectos do 
negócio. No planeamento deste processo, só 
quando a estratégia de negócio e os seus obje-
tivos são partilhados com os responsáveis pela 
área de cibersegurança é que vai ser possível 
determinar qual o risco de segurança ao qual a 
organização está disposta a expor-se.

A estratégia de cibersegurança está alinhada 
com os objetivos do processo de transformação 
digital da empresa?

Em termos de contexto, sabemos que hoje os 
dados já não estão centralizados num único 
local. É preciso assegurar que o acesso aos 
dados é feito de forma segura, independente-
mente do dispositivo ou localização de quem 

acede e que haja visibilidade sobre o que está 
a acontecer.

– Como é que a organização está a gerir os 
dados, a protegê-los, a controlá-los e a utili-
zá-los para se diferenciar da concorrência?

– Onde estão os dados, onde estão as “ilhas” de 
dados, onde estão as diferentes clouds?

– A empresa tem total visibilidade sobre os 
dados independentemente da sua localização 
para garantir a sua gestão, confidencialidade, 
privacidade e proteção?

Outra consideração importante na mitigação 
de riscos é o seguro contra ciberataques. Com 
a transformação digital, mais empresas estão a 
investir neste tipo de seguros. Mas ter apenas 
um seguro não é garantia de que a organização 
está a proteger-se adequadamente. 

Por exemplo, há relatos de que algumas em-
presas impactadas pelo ataque de ransom-
ware NotPetya de 2017 não conseguiram fazer 
vingar as suas reivindicações porque as segu-
radoras afirmaram que o ataque foi um ato de 
guerra e, portanto, excluído das suas apólices. 
É necessário que as empresas investiguem de 
forma mais aprofundada o seguro contra cibe-
rataques antes de o contratarem. 

Finalizando, é importante que os responsáveis 
nas empresas entendam os fundamentos da ci-
bersegurança em todas as suas vertentes pois 
só assim será possível garantir que esta estará 
totalmente alinhada com a estratégia de ne-
gócio. A forma como as empresas vão competir, 
evoluir e inovar numa economia digitalizada, 
está diretamente ligada ao envolvimento das 
equipas de cibersegurança no planeamento da 
estratégia. 

INFO
paloaltonetworks.com

Estará a postura de cibersegurança das organizações alinhada com os 
objetivos estratégicos do negócio? 

https://www.paloaltonetworks.com/
https://www.paloaltonetworks.com/


Prisma® Cloud 2.0: The Only Comprehensive 
Cloud Native Security Platform

We have released Prisma Cloud 2.0 to support the many enterprises 
actively embracing multi-cloud architectures across various compute 
paradigms. In the 2020 State of Cloud Native Security report, infrastructure 
and security leaders shared:

> They are in a multi-cloud world 
 94% of respondents are using more than one cloud platform, with 
 60% stating they use between two and five.

> Organizations are also leveraging multiple compute offerings
 86% of organizations expect their usage of cloud workloads to 
 increase or stay the same, using a combination of VMs, containers, 
 containers as a service, and platform as a service/serverless 
 architectures.

As organizations march forward in this multi-cloud and multi-compute 
reality, they require new capabilities to implement consistent cloud 
security policies and manage risk holistically. These needs are best met 
through a single, comprehensive platform – 51% of high-performing 
organizations in the report said a single end-to-end solution would 
improve their cloud security posture.

Learn more at paloaltonetworks.com/prisma

The Clouds of Today,
Secured Against the Threats of Tomorrow
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Armazenamento de Dados na Cloud simples, 
seguro e eficiente
CARACTERÍSTICAS

Serviço de Armazenamento de Dados
Todos os dados são armazenados em dife-
rentes serviços e localizações dos vários pres-
tadores selecionados. Exemplos: Amazon Web  
Services, Google Cloud, Microsoft Azure.

Tecnologia
Os dados são encriptados, separados em seg-
mentos, e armazenados em várias clouds em 
simultâneo. A solução garante a segurança e 
disponibilidade dos dados, mesmo que uma 
das clouds esteja indisponível ou seja compro-
metida (hacking, ficheiros corrompidos).

Segurança
Mitiga potenciais ataques de ransomware, 
através do uso de versionamento de ficheiros 
ou garantindo a sua imutabilidade.

Privacidade
Protocolo proprietário de encriptação  
zero-knowledge end-to-end. Os dados são cifrados 
e assinados nos dispositivos do utilizador, de 
tal forma que apenas o próprio lhes consegue 
aceder.

BENEFÍCIOS

Soberania dos Dados
Selecione as clouds da sua preferência, por 
marca ou geografia. Assegure também a con-
tinuidade do seu negócio, evitando a depen-
dência num único fornecedor.

Acesso Multicloud com um Único Login
Armazenamento de dados em várias clouds 
através de uma única interface simples e 
intuitiva.

Armazenamento Infinito
Permite o armazenamento infinito de dados, 
possibilitando às organizações libertar infraes-
trutura e reduzir custos de operação e manu-
tenção.

INFO
jpdi.pt

Modelo Pay-as-you-grow
Não se surpreenda com custos inesperados. 
Mantenha o controlo sobre os custos de arma-
zenamento, sabendo sempre quanto irá pagar 
em cada momento.

TIPOS DE VOLUMES DE DADOS

Hot
Armazenamento e partilha de dados (múltiplas 
leituras, escritas e downloads).
• Ficheiros colaborativos
• Servidores de ficheiros
• Cloud gateways
(Sem tempo mínimo de retenção)

Warm
Armazenamento de dados editáveis, acedidos 
com pouca frequência.
• Backups offsite
• Recuperação de desastres
(Retenção mínima de 30 dias)

Immutable
Armazenamento de dados imutáveis (write once, 
read many).
• Chamadas de call center
• Dados médicos e pacientes
• Documentos estáticos
(Retenção mínima de 30 dias)

Archival
Armazenamento de dados de arquivo (write 
once, unlikely to read ).
• Logs de sistema
• Processos legais fechados
• Arquivo morto
(Retenção mínima de 180 dias)

Esta solução de armazenamento multicloud 
está disponível na jp.di. 
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Adaptação às novas necessidades

M
ais do que nunca, as empresas 
estão a avaliar a forma como os 
utilizadores podem continuar 
ligados, produtivos e seguros 
no mundo remoto.

Para dar resposta a estas novas necessidades, a 
Lidera, distribuidor oficial da WatchGuard em 
Portugal, ajuda-o, graças aos seus mais de 20 
anos de experiência em cibersegurança, a com-
preender como a WatchGuard pode ajudá-lo 
a obter a máxima proteção contra ameaças. 
Nós preocupamo-nos com as mudanças que 
estão a acontecer nos últimos anos e por isso 
gostaríamos de apresentar-lhe tudo o que a  
WatchGuard pode fazer por si.
A WatchGuard é líder mundial em segu-
rança de rede, segurança de Endpoint, Wi-Fi  
seguro, autenticação multifatorial e serviços de  
inteligência de rede.
Os desafios que enfrentamos na proteção de 
uma força de trabalho distribuída são:

• 74% de todos os ataques de malware são 
incidentes de dia zero.

• Aumento de mais de 280% nos ataques de 
phishing contra utilizadores.
• 76% das empresas não têm pessoal su-
ficiente para atender as necessidades de  
cibersegurança.
• 41% dos líderes de TI indicam que rara-
mente ou nunca têm tempo para examinar 
os logs de segurança.
• 79% dos líderes de TI admitem que de-
moram mais de 48 horas para fechar uma 
vulnerabilidade.

SEGURANÇA UNIFICADA PARA UM 
MUNDO EM LIGAÇÃO
Fornecer acesso remoto a dados e recursos cor-
porativos para manter a experiência do utili-
zador “no local” é fundamental para a conti-
nuidade do negócio, mas fazê-lo com segurança 
pode ser uma tarefa assustadora.
A falta de uma estratégia unif icada de  
cibersegurança é a principal razão pela qual 
as organizações são vítimas de ataques de  
ransomware.

A WatchGuard Unified Security Platform é 
uma verdadeira ajuda para as equipas de TI. 
Esta plataforma é direta e fácil, integrando  
tecnologias avançadas muitas vezes desconec-
tadas para permitir uma segurança abrangente 
em várias camadas na rede, utilizadores, hosts 
e aplicações.
Principais pontos fortes que podem ajudá-lo:
Transparência e controlo: o WatchGuard 
Cloud é a interface de visibilidade e relató-
rios de gestão centralizada, dando às equipas 
de IT uma função exclusiva para a gestão de  
segurança de ponta a ponta de todos os níveis 
de segurança da WatchGuard.
Segurança Abrangente: O portfólio abran-
gente da WatchGuard quebra a Cyber Kill 
Chain em todos os níveis. Pode impedir ten-
tativas de encontrar e violar sistemas despro-
tegidos, Roubo de identidade, ransomware, 
invasões, malware avançado em todos os utili-
zadores, ambientes e dispositivos.
Conhecimento partilhado: não importa 
quão avançada seja a tecnologia, implementar 
camadas de segurança isoladamente corre o 
risco de não capturar um invasor. Com cor-
relação e uma estrutura de identidade robusta 
fornecida a partir de uma única plataforma, 
pode fechar as lacunas de visibilidade e revelar 
problemas de segurança.
Harmonização operacional - Segurança 
que funciona para empresas com três opções 
principais de compra de parceiros, incluindo 
pré-pagamento com prazo fixo, pagamento 
conforme o uso com prazo fixo e pagamento 
conforme o uso sem obrigação. Pode integrar 
facilmente o WatchGuard ao seu ecossistema 
com a API RESTful em toda a plataforma.
Automação - Chave para a plataforma de 
segurança unificada WatchGuard, acelerando 
processos, eliminando ameaças e permitindo 
que as equipas de TI façam mais em menos 
tempo. O núcleo de automação WatchGuard 
cria um loop de feedback de segurança sem con-
tato e acelera a gestão de segurança para fins 
comerciais. 

INFO
(+351) 213 703 050
geral@lidera.com
lidera.com

Devido aos acontecimentos recentes, com o distanciamento social, 
adaptamo-nos para encontrar novas formas de trabalhar e colaborar. 
Tivemos que substituir as conversas e ambiente de escritório por 
comunicações digitais, entre muitas outras coisas

https://www.lidera.com/pt/
https://www.lidera.com/pt/
http://watchguard.pt/
mailto:geral%40lidera.com?subject=
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O computador ainda é uma ferramenta útil e necessária para os 
colaboradores. Nem o tablet nem os smartphones substituíram os PC, 
como era previsto há alguns anos, e o computador vive uma nova vida, 

com o mercado a atingir o melhor ano desde 2012
por Rui Damião

COMPUTADOR
A nova vida do 
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O PC ainda não perdeu a sua importância. Ao contrário 
do que tinha sido previsto quando os tablets começaram 
a ser vendidos, e numa altura em que o smartphone 
já começava a ter sucesso comercial, os computadores 
continuam a ser uma parte importante da experiência 

de utilização de vários serviços.
Nas empresas, pelo menos, o computador é a principal maneira de comu-
nicar com o mundo. É raro encontrar um colaborador que não utilize um 
PC para realizar – direta ou indiretamente – as suas tarefas.

MERCADO (CONTINUA) A CRESCER
O mercado de PC continua a crescer. O quarto trimestre de 2021, so-
zinho, ultrapassou as 90 milhões de unidades vendidas pelo segundo ano 
consecutivo.
Para a totalidade do ano, 2021 atingiu as 341 milhões de unidades ven-
didas, 15% a mais do que em 2020, 27% acima de 2019 e, de acordo 
com a Canalys, o maior total de vendas desde 2012. Todos estes dados 
mostram que o PC está bem e de boa saúde.
A Lenovo, a HP e a Dell continuam a figurar no pódio das fabricantes que 
mais vendem em todo o mundo, com quotas de mercado de 24,1%, 21,7% 
e 17,4%, respetivamente. Apple (8,5%) e Acer (7,1%) preenchem o resto do 
top 5 dos principais fabricantes de computadores, segundo a Canalys.
A verdade é que, de acordo com Rushabh Doshi, analista principal da 
Canalys, a aquisição de computadores não vai necessariamente descer em 
2022, apesar dos últimos dois anos especialmente positivos. “A procura 
por tecnologia cresceu nos últimos dois anos, cujos efeitos continuam a 
atrapalhar a cadeia de fornecimento, afetando não apenas a disponibili-
dade de PC, mas também de smartphones, de automóveis e de servidores. 
À medida que os fornecedores de PC enfrentam uma situação cada vez 
mais complicada, os padrões de gastos dos consumidores estão a mudar. 
Veremos o crescimento da receita no setor com gastos em PC, monitores, 
acessórios e outros produtos de tecnologia premium que nos permitem 
trabalhar de qualquer lugar, colaborar em todo o mundo e permanecer 
ultraprodutivos. A importância de PC mais rápidos, melhores, mais re-
silientes e mais seguros nunca foi tão grande, e a indústria está disposta 
a inovar e ultrapassar os limites para manter esse impulso”, explica o 
analista, acrescentando que se 2021 foi “o ano da transformação digital”, 
então 2022 vai ser “o ano da aceleração digital”.

MERCADO ATUAL
Para Carlos Cunha, Diretor Comercial da Dynabook Portugal, o mercado 
de PC empresarial teve, em 2021, “um novo fôlego devido ao motor de mu-

dança de transformação digital que as empresas se encontram a efetuar”. 
Neste sentido, é possível assistir ao “setor a apresentar soluções empresariais 
focadas na segurança, na total disponibilidade de dados e mobilidade dos 
recursos. Juntamente com o mercado de PC empresarial clássico, vemos o 
ascender do mercado de acessórios e soluções de Realidade Assistida que 
vêm permitir ainda uma maior mobilidade dos utilizadores”.
Jaume Pausas, Marketing Manager Acer Ibéria, refere, por sua vez, que 
a “hibridização do posto de trabalho e do ambiente educativo” levaram a 
que o mercado de PC em geral, e do mercado profissional em particular, 
tivesse o crescimento que teve nos últimos dois anos.
Para 2022, a Acer espera “um crescimento mais moderado, mas também 
muitas oportunidades para atualizar os equipamentos com a solução mais 
adequada”, até porque, “no início da pandemia, a compra de dispositivos 
foi feita de forma urgente e ‘só para umas semanas’ e, agora, vemos que os 
ambientes híbridos chegaram para ficar e que as necessidades para este 
cenário permanente são diferentes das iniciais”.
Pedro Coelho, Area Category Manager na HP, indica que, em 2021, 
as organizações consolidaram novas formas de trabalhar e onde os mo-
delos de trabalho híbridos se impuseram no mercado de trabalho. “Se 
trabalhamos de forma diferente, procuramos PC que sejam capazes de se 
adaptar aos novos contextos e locais de trabalho”, explica.
“Ao longo de 2021, observámos em Portugal uma forte procura pelo 
PC empresarial, que deverá rondar os dois dígitos de crescimento face 
a 2020”, afirma Pedro Coelho, que já exclui do número “o elevado vo-
lume registado para o segmento da educação”. Esta procura, continua, 
“comprova a necessidade de renovar o posto de trabalho para responder 
às crescentes exigências de produtividade, mobilidade, colaboração e se-
gurança. Ao mesmo tempo, com o diluir da fronteira entre os horários de 
trabalho e os momentos de lazer e entretenimento, as pessoas procuram 
um PC que as acompanhe ao longo do dia e com capacidade para exe-
cutar tarefas profissionais e pessoais”.
João Moura, Surface Business Group Lead da Microsoft Portugal, indica que 
“o mercado de PC Empresarial tem dado sinais de não abrandar, reforçando 
a visão de que o contexto atual é cada vez mais alicerçado em cenários de 
trabalho híbrido. Estes cenários acentuam a necessidade de providenciar 
ferramentas que permitam aos colaboradores de empresas e entidades gover-
namentais trabalhar em mobilidade e, ao mesmo tempo, de forma segura”.
Com base nos dados da Canalys mencionados anteriormente, João Moura 
acrescenta que “este cenário demonstra bem que, apesar das dificuldades 
sentidas ao longo das cadeias de abastecimento, com dependências do 
mercado de semicondutores, não tem sido fator impeditivo” e que se 
continua “a registar uma forte procura no mercado”.

Carlos Cunha, 
Diretor Comercial da 
Dynabook Portugal

Pedro Coelho, 
Area Category Manager 

na HP

Jaume Pausas, 
Marketing Manager Acer 

Ibéria

João Moura, 
Surface Business Group Lead 

da Microsoft Portugal

https://www.linkedin.com/in/carloscunhag2008/
https://www.linkedin.com/in/jaume-pausas-2395131/
https://www.linkedin.com/in/jo%C3%A3o-moura-32b29051/
https://www.linkedin.com/in/pedro-coelho-310463/
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O QUE É MAIS PROCURADOO QUE É MAIS PROCURADO
Em 2021, os dispositivos portáteis foram – claramente – o tipo de equi-Em 2021, os dispositivos portáteis foram – claramente – o tipo de equi-
pamento mais procurado; Carlos Cunha, Jaume Pausas, João Moura e pamento mais procurado; Carlos Cunha, Jaume Pausas, João Moura e 
Pedro Coelho indicam o mesmo sobre o que é que as organizações mais Pedro Coelho indicam o mesmo sobre o que é que as organizações mais 
procuraram num computador para os seus colaboradores durante o úl-procuraram num computador para os seus colaboradores durante o úl-
timo ano.timo ano.
Pedro Coelho diz que esta procura tem por base a vontade de “garantir a Pedro Coelho diz que esta procura tem por base a vontade de “garantir a 
continuidade de negócio e a produtividade dos colaboradores em regime continuidade de negócio e a produtividade dos colaboradores em regime 
de teletrabalho ou em alternância entre o escritório e casa”. Neste sen-de teletrabalho ou em alternância entre o escritório e casa”. Neste sen-
tido, foi dada uma preferência a “dispositivos que tivessem a capacidade tido, foi dada uma preferência a “dispositivos que tivessem a capacidade 
de proporcionar boas experiências de colaboração, o que implicou uma de proporcionar boas experiências de colaboração, o que implicou uma 
maior exigência sobre as tecnologias de áudio, vídeo e câmara integradas maior exigência sobre as tecnologias de áudio, vídeo e câmara integradas 
nos equipamentos pessoais. Acentuou-se ainda a preocupação com as nos equipamentos pessoais. Acentuou-se ainda a preocupação com as 
soluções de segurança implementadas ao nível do computador pessoal, soluções de segurança implementadas ao nível do computador pessoal, 
percebido como a primeira linha de defesa contra ataques maliciosos e percebido como a primeira linha de defesa contra ataques maliciosos e 
tentativa de roubo de dados pessoais e de negócio. Com um maior nú-tentativa de roubo de dados pessoais e de negócio. Com um maior nú-
mero de colaboradores a trabalhar remotamente e perante os desafios mero de colaboradores a trabalhar remotamente e perante os desafios 
de gerir parques informáticos mais distribuídos, os departamentos de IT de gerir parques informáticos mais distribuídos, os departamentos de IT 
reforçaram a proteção dos reforçaram a proteção dos endpointsendpoints”.”.
João Moura afirma que a implementação de modelos de trabalho híbrido João Moura afirma que a implementação de modelos de trabalho híbrido 
tem levado a uma maior valorização do posto de trabalho, que é cada vez tem levado a uma maior valorização do posto de trabalho, que é cada vez 
mais móvel. “Sente-se uma preocupação crescente das organizações em mais móvel. “Sente-se uma preocupação crescente das organizações em 
providenciar dispositivos mais leves, com características que promovam providenciar dispositivos mais leves, com características que promovam 
uma maior interação, produtividade e colaboração entre equipas, como uma maior interação, produtividade e colaboração entre equipas, como 
é o caso dos ecrãs táteis, tinta digital, câmaras e microfones de elevada é o caso dos ecrãs táteis, tinta digital, câmaras e microfones de elevada 
qualidade ou ecrãs com resoluções superiores. Há, também, a necessidade qualidade ou ecrãs com resoluções superiores. Há, também, a necessidade 
de garantir que as pessoas têm acesso aos recursos da organização de de garantir que as pessoas têm acesso aos recursos da organização de 
forma segura e que o seu forma segura e que o seu endpointendpoint está devidamente protegido.”, acrescenta  está devidamente protegido.”, acrescenta 
o representante da Microsoft.o representante da Microsoft.
Jaume Pausas reforça que o “trabalho ‘fixo no escritório’” passou à Jaume Pausas reforça que o “trabalho ‘fixo no escritório’” passou à 
história em 2021 e, assim, as organizações perceberam que é necessário história em 2021 e, assim, as organizações perceberam que é necessário 
equipar os colaboradores “para que pudessem trabalhar com comodidade equipar os colaboradores “para que pudessem trabalhar com comodidade 
e produtividade nos diferentes ambientes de trabalho”. Assim, “os equi-e produtividade nos diferentes ambientes de trabalho”. Assim, “os equi-
pamentos portáteis e os periféricos que permitem equiparar as condições pamentos portáteis e os periféricos que permitem equiparar as condições 

de trabalho em casa às do escritório, como os monitores, tiveram grande de trabalho em casa às do escritório, como os monitores, tiveram grande 
procura”.procura”.
Para Carlos Cunha, uma das diferenças de 2021 para 2020 foi o facto Para Carlos Cunha, uma das diferenças de 2021 para 2020 foi o facto 
de os líderes das empresas já estarem mentalizados para a realidade que de os líderes das empresas já estarem mentalizados para a realidade que 
os esperava. Assim, a segurança, a mobilidade e as funcionalidades de os esperava. Assim, a segurança, a mobilidade e as funcionalidades de 
colaboração estiveram entre as características mais valorizadas pelos ges-colaboração estiveram entre as características mais valorizadas pelos ges-
tores de IT num computador. De acordo com um estudo da Dynabook, tores de IT num computador. De acordo com um estudo da Dynabook, 
os responsáveis de IT indicaram que a segurança (81%) do dispositivo os responsáveis de IT indicaram que a segurança (81%) do dispositivo 
era a componente mais importante, seguida da conectividade (80%) e do era a componente mais importante, seguida da conectividade (80%) e do 
desempenho (76%).desempenho (76%).

O CAMINHO FUTUROO CAMINHO FUTURO
Depois do crescimento da procura por PC, importa perceber para onde Depois do crescimento da procura por PC, importa perceber para onde 
vai caminhar o mercado e como é que os fabricantes o vão abordar.vai caminhar o mercado e como é que os fabricantes o vão abordar.
Carlos Cunha acredita que “o perfil de computador empresarial seja cada Carlos Cunha acredita que “o perfil de computador empresarial seja cada 
vez mais valorizado entre as organizações. A cibersegurança não está vez mais valorizado entre as organizações. A cibersegurança não está 
para brincadeiras e hoje é preciso contar com dispositivos que se adequem para brincadeiras e hoje é preciso contar com dispositivos que se adequem 
às exigências profissionais. A decisão de compra de um computador é, às exigências profissionais. A decisão de compra de um computador é, 
hoje, muito mais pensada do que antes da pandemia”.hoje, muito mais pensada do que antes da pandemia”.
Para além da urgência de “cobrir todas as necessidades que surgiram Para além da urgência de “cobrir todas as necessidades que surgiram 
nesta nova realidade – mais complexa – de forma simples e f lexível”, nesta nova realidade – mais complexa – de forma simples e f lexível”, 
Jaume Pausas afirma que algo “muito importante é a questão da sustenta-Jaume Pausas afirma que algo “muito importante é a questão da sustenta-
bilidade. As empresas, e neste caso também a Acer, querem ser Parceiras bilidade. As empresas, e neste caso também a Acer, querem ser Parceiras 
de fornecedores comprometidos com o respeito pelo meio ambiente e a de fornecedores comprometidos com o respeito pelo meio ambiente e a 
luta para mitigar as alterações climáticas”.luta para mitigar as alterações climáticas”.
Para João Moura, é possível ver uma tendência crescente “para disposi-Para João Moura, é possível ver uma tendência crescente “para disposi-
tivos cada vez mais leves, com particular incidência em tivos cada vez mais leves, com particular incidência em form factorsform factors que  que 
permitam ao utilizador ser produtivo a partir de qualquer local, nomea-permitam ao utilizador ser produtivo a partir de qualquer local, nomea-
damente notebooks e dois-em-um” e também o “segmento damente notebooks e dois-em-um” e também o “segmento premiumpremium tem  tem 
vindo a ganhar espaço pela necessidade de providenciar soluções robustas vindo a ganhar espaço pela necessidade de providenciar soluções robustas 
e que ao mesmo tempo valorizam o colaborador”.e que ao mesmo tempo valorizam o colaborador”.
Pedro Coelho esclarece que, “em 2022, o PC não será somente avaliado Pedro Coelho esclarece que, “em 2022, o PC não será somente avaliado 
pelo seu peso, pelo seu processador, pela autonomia da bateria, entre ou-pelo seu peso, pelo seu processador, pela autonomia da bateria, entre ou-
tras características técnicas mais tradicionais. O PC será também julgadotras características técnicas mais tradicionais. O PC será também julgado 
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pelas experiências de colaboração que proporciona – com características 
de áudio e vídeo como as câmaras 4K, a eliminação do ruído ambiente, 
ou até a projeção dinâmica da voz do utilizador que compense o facto 
de estar a usar máscara, entre outras funcionalidades –, pela segurança 
intrínseca que incorpora e, com uma importância crescente, pelo seu 
comportamento energético e pelo impacto que tem sobre a sustentabili-
dade ambiental”.
Ao mesmo tempo, acrescenta o representante da HP, “continuará a exi-
gir-se que o PC incorpore, de forma nativa, tecnologias que assegurem 
a proteção dos dados corporativos e credenciais dos utilizadores, e que 
comuniquem com ferramentas centralizadas que permitem a monitori-
zação em tempo real de eventuais ameaças de segurança”.

PAPEL DO CANAL
Como noutros mercados, os Parceiros de Canal têm oportunidades que 
podem endereçar no mercado de computadores junto dos seus clientes 
finais.
João Moura, da Microsoft, refere que “oportunidade para os Parceiros 
é clara e mais abrangente do que o PC em si”, permitindo que se crie 
“soluções completas em cima do posto de trabalho”. “Não só se verifica 
a necessidade de renovação do parque informático de muitos organismos, 
como também assistimos a uma crescente preocupação com a gestão do 
próprio parque, cada vez mais descentralizado. É esta a grande oportuni-
dade para os Parceiros de Canal – a complementaridade dos serviços de 
gestão, em conjunto com a venda ou disponibilização de dispositivos em 
modelo Device-as-a-Service. Significa isto que o negócio no Canal terá, 
forçosamente, de se focar na entrega de valor acrescentado, afastando-se 
de cenários mais transacionais e investindo na aquisição de competên-
cias complementares à da indústria dos dispositivos enquanto negócio 
individual”, explica.
Com a alteração do posto de trabalho, com organizações a já não consi-
derar o escritório como o local de trabalho por defeito, Pedro Coelho par-
tilha que “as organizações vão precisar de Parceiros com conhecimento 
e soluções para redefinir o workplace e mesmo redesenhar os escritórios 
com a proliferação de mais salas de reunião dedicadas à colaboração 
presencial e remota”.
Neste sentido, explica o representante da HP, “haverá oportunidade de 
negócio a explorar na renovação do parque informático para equipa-
mentos mais móveis, seguros e com melhor suporte para colaboração; 
no desenho de espaços colaborativos que as organizações suportarão 
nas casas dos seus colaboradores; e no planeamento e implementação de 
serviços de segurança que complementem a ação dos departamentos IT”.
Carlos Cunha refere que os Parceiro de Canal “têm aqui uma oportuni-
dade de ouro para criar ofertas personalizadas de parques informáticos 
novos e adaptados às reais necessidades de mobilidade e segurança das 
empresas”.

DEVICE-AS-A-SERVICE
A contratação de produtos como um serviço tem crescido um pouco em 
todos os setores do IT e o mercado de PC também tem assistido a esta 
realidade.

João Moura explica que o Device-as-a-Service, ou DaaS, é, “cada vez 
mais, uma solução que gera interesse por parte das organizações na-
cionais, com particular incidência naquelas que privilegiam o modelo 
assente em custos operacionais versus custo de capital. A tendência será 
de crescimento, face à f lexibilidade que este tipo de serviço oferece – a 
possibilidade de adaptar eficientemente o parque informático às neces-
sidades da organização seja em situação de crescimento ou o contrário”.
Jaume Pausas indica que “a contratação como serviço tem grandes vanta-
gens e muitos setores de compra transacional têm visto como esta opção 
tem crescido significativamente. Isto também sucede no mercado de PC”.
Pedro Coelho acredita que “o DaaS tem crescido nas preferências das 
organizações por ser um modelo que permite garantir um suporte ade-
quado, ainda mais em contextos de teletrabalho, sobre um parque ho-
mogéneo de PC que permite um uso profissional e também pessoal 
dos equipamentos, alinhado com as políticas corporativas e processos 
de segurança. Sendo um modelo de subscrição, oferece escalabilidade 
para acomodar picos de negócio e vem frequentemente associado a fer-
ramentas analíticas que possibilitam acompanhar o ciclo de vida dos 
equipamentos”.

OFERTA DE DAAS EM PORTUGAL
No caso da Acer, Jaume Pausas reforça que a empresa “oferece para 
o mercado português o programa DaaS, Device-as-a-Service, onde o 
cliente pode selecionar os dispositivos, software e serviços de que neces-
sita e integrá-los numa só renda mensal. Máxima facilidade e também 
flexibilidade”.
Já a HP “dispõe de uma oferta vasta de DaaS em Portugal, que começa 
nos equipamentos, dimensionados de acordo com as necessidades dos 
diferentes perfis de utilizadores e escala para vários serviços de assis-
tência técnica, monitorização e gestão remota que acompanham todo o 
ciclo de vida dos equipamentos”. Pedro Coelho acrescenta, ainda, que, 
“com o crescimento do teletrabalho e a dispersão geográfica dos parques 
informáticos, as organizações precisam de mais apoio na gestão dos equi-
pamentos pessoais, libertando recursos para tarefas mais críticas e pró-
ximas do seu negócio. Assim, perspetiva-se um crescimento da procura 
de soluções DaaS, onde os Parceiros podem integrar a venda de hardware 
e um vasto conjunto de serviços desde a instalação dos equipamentos, 
à configuração e manutenção recorrendo a ferramentas analíticas que 
sugerem assistências preventivas ou antecipam necessidades de upgrades 
e terminando na reciclagem de equipamentos em final de ciclo de vida”.
Por último, a Microsoft aborda o cenário de DaaS “em conjunto com a 
sua rede de Parceiros, através da qual tem vindo a reforçar a oferta do 
portfólio de toda a gama de mobilidade Surface, em modelos como o 
Surface Go 3, Surface Laptop 4 ou o mais recentemente anunciado em 
território nacional Surface Pro 8”, explica João Moura. 

RESUMO
• O computador ganhou uma nova vida com a pandemia;
• Em 2021, o mercado atingiu valores de 2012;
• A importância do PC empresarial continua a ser grande para as organizações e os seus colaboradores.
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reportagem

A quarta edição do evento da Microsoft juntou 365 oradores em 180 sessões para discutir os principais desafios e 
oportunidades do futuro dos negócios e da revolução digital, das pessoas e do planeta, e da educação e skilling.

por Maria Beatriz Fernandes

O evento português Building 
The Future, que conta com 
o patrocínio principal da 
Microsoft, construção da 
imatch, e que decorreu entre 

os dias 26, 27 e 28 de janeiro, “terminou, mas 
a construção do futuro não para”, afirmou a 
Microsoft Portugal na sua página de Twitter. 
Numa transmissão live, a apresentação do 
evento a partir do Capitólio, em Lisboa, esteve 
nas mãos de Filomena Cautela e o resultado 
foi um total de 21 mil participantes online em 
66 países. 
Segundo Andrés Ortolá, General Manager da 
Microsoft Portugal, “Portugal é um país de 
empreendedores e de inovadores” e “ao longo 
destes três dias, aprofundámos a necessidade de 
acelerar os processos de Transformação Digital 
e de desenvolvimento de competências”. Em 
entrevista ao Podcast IT Channel Weekly (epi-
sódio 9), Teresa Virgínia, CMO & PR Lead da 
Microsoft Portugal, disse acreditar que esta foi 
“a melhor edição de sempre”. 
Muito foi discutido durante a quarta edição 
do evento, e, na impossibilidade de resumir as 
180 sessões que o Building the Future ofereceu, 
focamo-nos nas principais ideias dedicadas ao 
Canal e aos Parceiros, aos negócios – oportuni-
dades e desafios – e, essencialmente, ao futuro 
da transformação que hoje se vive. 
O primeiro dia do evento foi totalmente dedi-
cado ao tema “Beyond&Future” e, entre ora-
dores dos quatro cantos do mundo, a discussão 
recaiu sobre o futuro dos negócios e do universo 
tecnológico e digital. Não é novidade que a 
transição digital é um tema na ordem do dia, 

no topo das prioridades das empresas, sobre-
tudo as PME – a maioria do tecido empresa-
rial português –, que, inevitavelmente, ainda 
estavam a planear esta transição, quando uma 
força maior obrigou a uma rápida adaptação. 
A digitalização vai exigir investimento, com-
petências e capacidade de ação, temas que 
subiram para cima da mesa durante o painel 
SMB Transformation. 

A REVOLUÇÃO DAS PME PORTUGUESAS
“Aquilo que nós apanhamos nos últimos 18 
meses, é quase aquilo que teríamos em alguns 
anos de trabalho, e o tecido empresarial por-
tuguês não estava pronto para esta revolução”, 
ref lete Maria Malhão, Small Medium Business 
Lead na Microsoft. Estela Brandão de Bastos, 
CEO e Owner BDM na Visual Thinking, 

acrescenta que, “à boa portuguesa, houve um 
desenrascanço, o que não quer dizer que tenha 
sido feito da melhor forma”.
“Quando uma enorme quantidade de empresas 
no nosso país são micro e pequenas empresas, 
a transformação digital é muito mais do que 
um projeto one-shot”, continua. É um “tecido 
empresarial complexo e é difícil ter um padrão 
comum”, pelo que cada PME tem capacidades 
digitais e de investimento “completamente dife-
rentes”, complementa Maria Malhão.
Mais, detalha que “temos microempresas que 
nem sequer têm acesso à Internet” e “que estão 
num formato muito presencial”. Nesse caso, a 
solução não deverá passar por introduzir tec-
nologia “e esperar que corra bem”; “há toda 
uma transformação do modelo de negócio que 
é necessária ser feita”, para que os próprios em-

Building the Future: 
o futuro da transformação digital 

começa agora

building the future
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Andrés Ortolá, General Manager da Microsoft Portugal

presários sejam capacitados e percebam o po-
tencial e a mais-valia que conseguem tirar da 
tecnologia, completa Maria Malhão.
Neste sentido, é de notar que a “tecnologia é um 
acelerador, mas se os empresários não tiverem a 
capacitação e não conseguirem perceber como 
é que a tecnologia os ajuda, é um modelo que 
não vai funcionar. Algumas PME já são born in 
the cloud e por isso já têm uma aptidão natural, 
mas a grande maioria não”. 

MAIS DO QUE TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL – CAPACITAÇÃO E 
COLABORAÇÃO
O panorama é moldado pelo facto de grande 
parte das nossas empresas terem sido fundadas 
“entre os anos 70 e 80 e, portanto, a geração 
mais velha está na liderança. A transição gera-
cional que estamos a fazer também é complexa 
na questão digital”, refere Alexandre Meireles, 
Board Member na Startup Portugal. Completa: 
“o ponto-chave do sucesso, primeiro, é vender 
o produto – as pessoas já ouviram tanto falar 
de transformação digital e estão mais do que 
convencidas. Depois, fazer a implementação 
do processo, e, depois, o acompanhamento da 
implementação para dar continuidade”. 
Segundo o painel, uma possível solução, que 
fortaleceria o tecido empresarial português, 
teria a ver com a colaboração entre as várias 
pequenas empresas, uma vez que, vertical-
mente, muitas se enquadram na mesma área 
de negócio e se complementam, mas estão “pul-
verizadas”.
Tendo em conta que os problemas de uma 
pequena empresa poderão ser o mesmo de 
uma outra na mesma área, e, se calhar, “em 
conjunto conseguem ultrapassar”, por isso 
“faz todo o sentido a colaboração”, diz Maria  
Malhão, acrescentando que, no caso da  
Microsoft, empresa que representa, têm “uma 
rede de Parceiros muito vasta, com dimen-
sões e capacidades diferentes”, dos quais há  
“Parceiros que trabalham as pequenas e mé-
dias empresas, e outros as microempresas – não 
é a mesma coisa trabalhar com uma empresa 
com cinco a dez pessoas e outra com 200, mas 
todas elas estão na categoria de PME. Temos 
Parceiros específicos e especializados para cada 
uma delas”. 
Maria Malhão olha, ainda, para a necessidade 
de ver a transformação de forma holística e não 
apenas como sendo apenas digital. “Os líderes 

têm de olhar para aquilo que são os novos mo-
delos de negócio. Há uma parte que incorpora 
o digital e a tecnologia e que vai fazer acelerar 
os negócios, mas há outra que tem muito a ver 
com a gestão e com a forma de olhar para o 
mercado”, reitera. “Os empresários têm que 
se convencer de que a gestão por intuição tem 
de acabar e temos de gerir com base em dados 
e informação relevante”, acrescenta Estela 
Brandão de Bastos.
Alexandre Meireles termina com algumas 
ideias relativas ao futuro dos donos de empresas 
e do comboio de investimento que está a ca-
minho. De uma maneira geral, os empresá-
rios vão ter que pensar na sua posição “porque 
vamos precisar de menos recursos”, pelo menos 
para fazer os trabalho de hoje” e isto “é um 
debate que temos de ter”. Além disso, com o 
PRR, “não podemos correr o risco de desper-
diçar esta oportunidade única de restruturar a 
economia portuguesa”, agora que “há capital 
disponível para fazer a transição digital”.

UM ANO DE BALANÇO POSITIVO
A quarta edição do Building the Future contou 
com uma equipa de cerca de 170 pessoas na 
organização, 150 mil visualizações únicas, 365 
oradores em 180 sessões, com 48 sponsors, 60 
startups ao longo de mais de 65 horas de trans-
missão online, 12 mil pessoas conectadas entre 
si, 1.700 reuniões, mais de 20 mil interações 
nos chats, 650 reuniões em speed networking, 300 
entrevistas do Job Pitch Challenge, e, ainda, 

a atribuição da distinção Melhor Empresa 
Para Trabalhar Em TI 2022, da autoria da 
Teamlyzer, à Microsoft Portugal”, disse a em-
presa organizadora em comunicado.
Mesmo em contexto pandémico, “voltámos a 
fazer um  evento extremamente inovador, re-
correndo, inclusivamente, pela primeira vez em 
Portugal, a um sistema de realidade aumentada 
orgânica. Além destas novas tecnologias, que 
fazem a diferença, tivemos, também, através 
do digital, a oportunidade de ter uma série de 
speakers nacionais e internacionais a partilhar 
histórias e testemunhos que acreditamos serem 
vitais para inspirar e desafiar a sociedade e 
economia portuguesas. A Filomena Cautela 
voltou a dinamizar todo o evento, e sentimos 
essa energia a ecoar nos chats que estiveram 
ao rubro durante os três dias”, reforçou Teresa 
Virgínia. Finalmente, Andres Ortolá conclui: 
“assistimos ao que de melhor se faz no país e 
testemunhámos como a transformação digital 
é o motor do futuro”. 

RESUMO
• Em janeiro de 2022, decorreu a quarta edição do Building the 
Future;
• A partir do Capitólio, em Lisboa, o evento decorreu em formato 
virtual ao longo de três dias;
• Contou com 365 oradores em 180 sessões;
• O futuro dos negócios no contexto da transição digital foi um tema 
de destaque no primeiro dia.

https://www.linkedin.com/in/andresortola/
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what’s new

A HP apresentou os computadores por-
táteis HP Fortis, um novo portfólio de 
PC concebido para resistir aos desafios 
dos ambientes educativos.
Os portáteis HP Fortis 14 apresentam 

ecrãs com diagonais de 14 polegadas e ecrãs 
antirref lexo opcionais. O HP Fortis 14 pole-
gadas G10 Chromebook é construído propo-
sitadamente para a aprendizagem nativa na 
cloud. É suportado por processadores Intel, 
com 4G LTE, e uma dobradiça plana de 180 
graus combinada com a câmara HD de 88 
graus com um amplo ângulo de visão e micro-
fones duplos. Possui a HP Privacy integrada 
e a atualização do Chrome Education torna 
o dispositivo fácil de implementar e simples 
de gerir.
O HP ProBook Fortis G9 de 14 polegadas 
é alimentado por processadores Intel com  
Windows 11 Pro, Windows 11 Pro Education ou 

Windows 11 SE, e os alunos podem colaborar 
com o Wi-Fi 6 e a conectividade opcional 4G 
LTE. Já o HP ProBook Fortis G10 de 14 pole-
gadas está equipado com processadores Intel de 
12.ª geração i3/i5 e Windows 11 ou Windows 
11 Pro Education. O HP Wolf Security for  
Business torna mais fácil para as IT proteger 
os dispositivos dos estudantes com uma defesa 
resistente, sempre ativa e fiável, afirma a HP 
em comunicado.
O HP Pro x360 Fortis G9 de 11 polegadas e HP 
Pro x360 Fortis G10 de 11 polegadas têm um 
design de 360 graus, câmaras de 5 MP opcio-
nais e caneta recarregável com ponta reforçada 
guardada e carregada numa entrada opcional 
resistente à água, para que esteja pronta a fun-
cionar. O HP Pro x360 Fortis 11 polegadas 
G9 está equipado com processadores Intel com 
Windows 11 Pro, Windows 11 Pro Education 
ou Windows 11 SE e os alunos podem aceder 

às tarefas e aplicações com Wi-Fi 6 e 4G LTE 
opcional.
O HP Pro x360 Fortis 11 polegadas G10 está 
equipado com processadores Intel de 12.ª ge-
ração i3/i5 e Windows 11 Pro ou Windows 
11 Pro Education e Wi-Fi 6E. O HP Wolf  
Security for Business faculta uma defesa resis-
tente contra malware e hacking. Equipado com 
carregamento inteligente, a bateria aprende os 
padrões de trabalho dos alunos e otimiza o 
consumo de energia. 

P
ara escritórios de qualquer tipo, o monitor ideal deve propor-
cionar robustez, conforto e comodidade para o utilizador. Cons-
truído para lidar com as exigências do quotidiano, o 243S1 da 
Philips Monitors é lançado com todos os recursos necessários, 
combinando uma experiência confortável para o utilizador.

De acordo com a própria empresa, este painel IPS de 24 polegadas (23,8 
polegadas / 60,5 cm de diagonal) possui resolução FHD, opções de co-
nectividade USB-C, entre muitas outras, e conta com uma docking station 

integrada, com a qual todas as tarefas podem ser realizadas através de 
funcionalidades completas e suaves.
Ter uma vasta gama de conectores já não é apenas algo complementar 
para profissionais, mas sim um standard para quem precisa de múltiplas 
conectividades ao longo do dia. Com a base USB-C, o Philips 243S1 
pode carregar, transferir e conectar o portátil, tudo ao mesmo tempo. 
O conector USB-C fino e reversível permite uma conexão fácil, de cabo 
único, que transfere dados a alta velocidade, enquanto alimenta e recar-
rega (até 65 W) simultaneamente o notebook em utilização, diretamente 
através do monitor. O USB-C também permite um encadeamento fácil 
para configurações de vários monitores. Espaços de trabalho mais or-
ganizados são facilmente conseguidos com as possibilidades concedidas 
pela solução USB-C.
Juntamente com este novo padrão, o Philips 243S1 também possui 
Ethernet RJ-45 integrada para uma poderosa segurança de dados, bem 
como uma porta HDMI 1.4, uma DP 1.2 e 4 USB-A para conectar fa-
cilmente quaisquer periféricos e dispositivos.
Concebido a pensar no bem-estar do utilizador, este modelo vem equi-
pado com uma base SmartErgo, que oferece ajustes ergonómicos e per-
mite ao utilizador posicionar-se da melhor forma. Os utilizadores podem 
facilmente inclinar (+25/-5 graus), girar (+180/-180 graus) e ajustar a al-
tura (até 130 mm) do monitor, para uma posição de visualização ideal.  

Philips lança novo monitor

HP APRESENTA PORTÁTEIS PARA AMBIENTES 
HÍBRIDOS DE APRENDIZAGEM
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A TP-Link revelou o Archer AXE300, aquele que diz ser “o 
primeiro router AXE16000 quad-band Wi-Fi 6E do mundo”. 
Em comunicado, a empresa refere que o Archer AXE300 fa-
culta as ligações sem fios mais rápidas com velocidades até 16 
Gbps. Equipado com Wi-Fi 6E, o AXE300 é o primeiro router  

TP-Link quad-band com a banda de 6 GHz e suporta ligações para 
mais de 350 dispositivos. “As portas duplas de 10 Gbps do router trazem 
transmissões com fios sem precedentes para as redes domésticas”, indica 
a TP-Link.
O Archer AXE300 conta com Wi-Fi 6E 16-Stream que fornece sete 
canais adicionais de 160 MHz, duplicando a largura de banda e o débito 
para mais transmissões simultâneas nas velocidades mais altas possíveis. 
Com Wi-Fi 6E, o AXE300 fornece velocidades Wi-Fi até 16 Gbps, per-
mitindo que todos os dispositivos funcionem à velocidade máxima. Este 
cenário traduz-se em utilizadores que desfrutam de múltiplos streams 
8K, jogos AR/VR, e downloads de Gigabit.
Uma porta WAN/LAN de 10 Gbps e uma porta SFP+/RJ45 Combo 
LAN de 10 Gbps proporcionam um acesso ultrarrápido à Internet e 
permitem transmissões NAS mais rápidas através da LAN. O Archer 
AXE300 também oferece uma porta WAN/LAN de 2,5 Gbps, múltiplas 
portas LAN Gigabit, e uma porta USB 3.0 para fornecer a conectividade 
mais versátil para este hub de rede.

O Archer AXE300 oferece quatro bandas assimétricas Wi-Fi 6E: 4804 
Mbps (6 GHz) + 4804 Mbps (5 GHz-1) + 4804 Mbps (5 GHz-2) + 1148 
Mbps (2,4 GHz). As diferentes bandas trabalham em conjunto para au-
mentar o sinal, alargar a cobertura, eliminar o congestionamento e re-
duzir as interferências. A banda de 6 GHz abre um canal claro reservado 
para os mais recentes dispositivos com suporte para Wi-Fi 6E. 
A norma Wi-Fi 6E também fornece capacidade máxima para mais de 
350 dispositivos ligados, assegurando que todos os equipamentos se ligam 
a uma rede sem congestionamentos. 

A Brother lançou uma nova gama de 
equipamentos multifunções A4/A3 de 
jato de tinta, que se vêm juntar à sua 
linha de soluções de impressão para 
PME. Os novos MFC-J5955DW e 

MFC-J6955DW podem ser adquiridos também 
através de um contrato de Serviços de Gestão 
da Impressão que se adaptam a qualquer am-
biente de escritório.
Os equipamentos são facilmente instalados, o 
que permite que comecem a operar imediata-
mente e, ao integrar a nova tecnologia de ca-
beças de impressão da Brother, as empresas po-
derão contar com processos de impressão mais 
rápidos, mais duradouros e de qualidade profis-
sional, a qualquer momento e lugar, especifica 
a Brother em comunicado enviado às redações.
De acordo com a própria empresa, os novos 
equipamentos multifunções da Brother ofe-
recem um baixo nível de emissões, um baixo 
consumo de energia e uma grande poupança 

de custos, sem comprometer a qualidade da 
impressão. Além disso, a disponibilidade de 
tinteiros de alta capacidade ajuda as empresas 

a otimizar os custos e a imprimir de forma efi-
ciente, sem comprometer o nível de qualidade 
dos trabalhos de impressão.
Recentemente, a Brother também lançou uma 
nova versão da sua aplicação para desenho 
de etiquetas Color Label Editor 2, a fim de 
tirar o máximo partido das suas impressoras 
de etiquetas VC-500W. Esta versão otimizada 
permite personalizar facilmente os textos, cor 
e imagens das etiquetas, com a ampla galeria 
de modelos, fontes e fundos disponíveis, em 
função das necessidades dos clientes, que in-
cluem desde um photobooth com temporizador 
incorporado, modelos para múltiplos sectores 
ou campos de aplicação, até trabalhos manuais 
e modelos para empresas e lojas.
A nova versão da Color Label Editor 2 é com-
patível com as impressoras VC-500W que 
utilizam a inovadora tecnologia ZINK Zero 
Ink para criar etiquetas adesivas numa grande 
variedade de cores. A combinação desta tecno-
logia com a nova versão da Color Label Editor 
2 permitirá aos clientes criar etiquetas de alta 
resolução mais rápido do que nunca e no ta-
manho que necessitam.  

wn

TP-LINK APRESENTA NOVO ROUTER WI-FI 6E

Brother lança nova gama de 
multifunções A3 e A4
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case study

VdA reformula dashboards 
de Business Intelligence
Recentemente, a VdA sentiu a necessidade de reorganizar os dashboards 
no sentido de melhorar a legibilidade e sofisticar a experiência de utilização, 
acrescentando e ajustando alguns dos indicadores de gestão
por Diana Ribeiro Santos 

A situação atual obrigou muitas or-
ganizações a terem de repensar 
e implementar novos modelos de 
gestão, mais focados no digital e 
mais ágeis para o negócio. Hoje, 

é imprescindível que as organizações consigam 
ter um rápido e fiável acesso às informações 
cruciais para tomarem as melhores decisões e, 
assim, reduzirem tempos de resposta, garan-
tindo uma posição sólida, ativa, competitiva, 
inovadora e eficiente no mercado. 

O DESAFIO 
Pela natureza do seu negócio, a Vieira de  
Almeida, Sociedade de Advogados (VdA) tem 
contratos e documentos com centenas de pá-
ginas, adendas e módulos, o que dificulta a 
retirada de conclusões e informações. 
Passados vários anos desde o lançamento 
da primeira versão dos dashboards de business  
intelligence, foi necessário desenvolver novos  
layouts que permitissem uma experiência de 
navegação e acesso mais funcional, integrada 
e apelativa aos dados e indicadores relevantes, 
por parte dos utilizadores finais, numa consulta 
que necessitam de realizar numa base corrente, 
mas não necessariamente diária.

A SOLUÇÃO 
A BI4All tem sido o Parceiro da VdA para 
a implementação e evolução dos conceitos de 

RESUMO
• A VdA sentiu a necessidade de reformular layouts que permitissem 
uma experiência de navegação mais funcional por parte dos utiliza-
dores finais;
• Para o efeito, foi escolhida a solução Knowledge Hub da BI4ALL;
• Com esta solução a VdA consegiu otimizar os processos de tomada 
de decisões, permitindo aos utilizados fazer análises mais persona-
lizadas.

Data Warehouse, Reporting e Business Intelligence. 
Sendo este um projeto de reformulação, sobre-
tudo num contexto de dar mais um salto qua-
litativo e quantitativo nos dashboards de gestão 
da VdA, a BI44All foi o Parceiro escolhido 
para o efeito.
Recentemente, a VdA reformulou os dashboards 
de Business Intelligence no sentido de melhorar a 
legibilidade e sofisticar a experiência de utili-
zação, acrescentando e ajustando alguns dos 
indicadores de gestão. 
“Foram desenvolvidos novos layouts que per-
mitem uma experiência de navegação e acesso 
mais funcional, integrada e apelativa aos dados 
e indicadores relevantes, por parte dos utili-
zadores finais, numa consulta que necessitam 
de realizar numa base corrente, mas não ne-
cessariamente diária”, explica Rui Gorgueira, 
Executive Director da BI4All.
O cliente procurou uma abordagem que permi-
tisse retirar insights de forma eficiente através 
keywords específicas, capitalizando, assim, esta 
base de conhecimento. Implementando a so-
lução Knowledge Hub da BI4All, assente em 
Azure Search, a estrutura do cliente consegue, 
em apenas alguns minutos, consultar todos os 
documentos pertinentes para o contexto ne-
cessário.
A presença no Commercial Marketplace da 
Microsoft permite à BI4All expandir o seu 
negócio através de um selo de qualidade adi-

cional, enquanto Parceiro, bem como acelerar a 
adoção da cloud Microsoft nos clientes, através 
do fornecimento de aplicações e serviços que 
respondem às necessidades dos seus negócios.
“A Microsoft fornece uma plataforma cloud 
multifacetada que permite aos nossos Par-
ceiros e clientes adotarem soluções inovadoras, 
tirando partido do melhor da tecnologia para 
otimizar as suas tarefas no dia a dia”, afirma 
Maria Palhão, Small and Medium Business 
Lead da Microsoft.

OS RESULTADOS
A adoção de soluções tecnológicas de data  
analytics e inteligência artificial permitem às 
empresas serem data-driven, isto é, serem em-
presas onde os dados são fundamentais para o 
processo de tomada de decisões, que têm res-
postas com maior precisão e velocidade, e uma 
maior agilidade nos seus processos. 
Estas soluções permitem, entre muitos outros 
benefícios, o acompanhamento diário dos 
objetivos, encontrar novas oportunidades de 
negócio, reduzir riscos, reorganizar recursos, 
antecipar cenários e melhorar a eficiência ope-
racional.
A VdA já contava com dashboards de Business  
Intelligence, no entanto, esta atualização permitiu 
criar um produto mais consensual, homogéneo 
e coerente em termos de apresentação e de qua-
lidade de dados. Atualmente, a informação está 
facilmente acessível e interpretável, o que per-
mite uma gestão mais eficiente e centralizada. 
O acesso é mais funcional, integrado e apela-
tivo, permitindo que os utilizadores consigam 
fazer análises mais personalizadas e aprofun-
dadas.
Segundo Rui Alves, Technology Director 
da VdA, “a dinâmica de utilização dos novos 
dashboards é bastante superior aos anteriores, quer 
em quantidade de utilização quer em diversi-
dade, existindo assim um incremento na ordem 
dos 50% na utilização dos dashboards”.  
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Reloading promove relação 
entre consultoria e formação
A Reloading é uma PME que atua nas áreas de consultoria de IT, gestão e 
formação. Apresenta um crescimento médio, nos últimos anos, superior a 10% e 
com uma previsão de crescimento em 2022, superior a 15%
por Diana Ribeiro Santos

QUEM SÃO? 

A Reloading é uma empresa nacional de con-
sultoria e formação em IT, registada em 2014. 
Pertencente à Holding TR105, é fruto dos re-
sultados obtidos desde 2009 em formação e na 
prestação de serviços de consultoria, com mais 
de 500 formandos.

Oferecem serviços nas áreas de formação desde 
2014 e a partir de 2017 expandiram a sua oferta 
para a área de consultoria.
Esta é uma organização que atua nas áreas 
de Business Analysis e Demand Management 
Project Management e Service Management.
As soluções mais procuradas pelos seus clientes 
são consultoria de IT, gestão e formação  
(Project Management, metodologias ágeis e 
preditivas, bem como Business Analysis).

“Somos uma empresa com diversas certifica-
ções internacionais e nacionais de referência 
(PMI, IIBA) e promovemos os seus princípios 
de gestão. Outras referências metodológicas/
frameworks nos mundos ágeis (scrum/kanban) 
representam também uma forte área no mer-
cado que abraçamos e promovemos”, refere 
afirma Ricardo Cabrita, Diretor Geral da  
Reloading. 
Atualmente contam com mais de 30 Parceiros 
e com 20 colaboradores, sendo que pretendem 
alcançar os 35 no final do ano.

“Promovemos o compromisso, exigimos o me-
lhor e crescemos com todos os colaboradores e 
com foco nas necessidades dos nossos clientes 
e Parceiros. Temos um elevado gosto pela re-
lação humana entre todos os colaboradores sem 
distinção dos níveis hierárquicos. Usamos como 
chavão interno: reloading your knowledge, reloading 
your goals”, afirma.

OS OBJETIVOS NORTEIAM O TRABALHO 
DESTA EMPRESA

Através do crescimento na oferta de consultoria 
e formação, a Reloading ambiciona chegar à 
oferta de disponibilização de produtos tecno-
lógicos de gestão empresarial que permitam o 
incremento e eficiência dos seus clientes.

Querem continuar a apostar e desenvolver 
as soluções que oferecem e que permitem au-
mentar a eficiência dos profissionais através de 
desenvolvimento pessoal suportado por auto-
matismos tecnológicos implementados nas suas 
atividades e adaptados às diferentes realidades 
de negócio.

Por outro lado, a Reloading está ainda focada 
nas colaborações de média e longa duração 
com os seus colaboradores, clientes e Parceiros, 

permitindo um elevado nível de estabilidade 
com benefícios de longa duração.
São defensores de uma forte relação entre as 
duas áreas (consultoria e formação), permitindo 
que todos contribuam nos seus projetos com 
o empenho e as suas competências e possam 
crescer com o desenvolvimento curricular na 
participação em ações de formação.

EVOLUÇÃO DO NEGÓCIO 

A Reloading é uma PME com um crescimento 
médio, nos últimos anos, superior a 10% e com 
uma previsão de crescimento em 2022, superior 
a 15%.

Os indicadores de crescimento são fruto do inves-
timento tido na formação e desenvolvimento dos 
seus profissionais e na procura elevada dos seus 
serviços de formação e consultoria.

A aposta nas ofertas de eficiência, suportadas por 
soluções tecnológicas com desenvolvimento pes-
soal irá permitir, na visão desta empresa, abraçar 
os próximos anos com estabilidade, previsibili-
dade e com um crescimento sustentável.

Ricardo Cabrita acredita que, atualmente, se 
procuram respostas rápidas com eficiência nos 
trabalhos realizados, ou seja, “resultados quase 
imediatos com investimentos eficientes. As pes-
soas, as tecnologias, as abordagens seguidas 
devem coabitar num ambiente saudável e estável 
permitindo alcançar esses mesmos objetivos”.

Presentemente, com uma oferta maioritaria-
mente nacional, apresentam uma previsão de 
internacionalização em 2023 com ofertas for-
mativas e de consultoria focalizadas nas áreas de 
IT e gestão. 

RESUMO
• A Reloading é uma PME nacional criada em 2014;
• As soluções mais procuradas pelos seus clientes são consultoria de 
IT, gestão e formação;
• Apresenta uma previsão de internacionalização para 2023 com 
ofertas formativas e de consultoria focalizadas nas áreas de IT e 
gestão.
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Ciber (In)segurança 

Somos seres tendencial-
mente astutos, hábeis e 
conhecedores de quais 
os procedimentos a 
realizar sempre que 

identificamos uma ameaça à nossa 
integridade física e moral, pelo 
que, rapidamente acionamos os 
mecanismos de proteção ao nosso 
dispor – vulgarmente conhecidas 
por forças de segurança. Ora, 
quando transitamos para o mundo 
digital existe, de uma forma gene-
ralizada, uma perceção muito li-
mitada face às ameaças existentes, 
no modo como as deveremos 

Nos dias que correm, é-nos praticamente impossível 
separarmos o digital das nossas vidas profissionais e 
pessoais, a menos que estejamos a falar do tema segurança, 
ou da falta dela – aqui sim, existe claramente uma 
verdadeira divisão. 

identificar, denunciar e combater. 
O mesmo acontece na grande 
maioria das empresas em Portugal 
(*), onde a perceção das ameaças 
existentes é igualmente limitada, 
podendo expor os seus sistemas de 
informação, colocando em risco 
a sua atividade e, no limite, a sua 
própria continuidade. É fácil de 
perceber que a falta de recursos 
f inanceiros, capacidade de in-
vestimento, formação e recursos 
especializados afundam estas or-
ganizações no ranking das organi-
zações melhor preparadas para 
combater as ditas ciberameaças. 

Ironicamente, são as empresas de 
maior envergadura financeira que 
são habitualmente alvo de cibera-
taques. Apesar destas últimas dis-
porem habitualmente de equipas 
de segurança dedicadas, equipa-
mentos e soluções complexas para 
mitigar essas ameaças, investem 
igualmente parte do seu orça-
mento em ações de formação e 
sensibilização dos seus colabora-
dores para a temática da ciberse-
gurança. 

É evidente que estas grandes or-
ganizações são alvos mais ape-
tecíveis das ações originárias no 
mundo do cibercrime, permitem 
dar uma maior visibilidade das 
suas ações e podem, no limite, ser 
financeiramente rentáveis aos ci-
bercriminosos em situações de pa-
gamento de resgate. Nesta guerra 
de demonstração de força e poder, 
onde ninguém pode afirmar que 
está a salvo, existe uma sensação 
de permanente insegurança. Há, 
inclusivamente no sector, quem 
diga que existem dois tipos de em-
presas: as que já foram atacadas 
e as que simplesmente não sabem 
que já o foram. 

Nunca estivemos tão expostos 
a este tipo de ameaças como até 
então, mas é igualmente correto 
afirmar que nunca estivemos tão 
bem preparados para as mitigar. 
As empresas podem contar com 
o Centro Nacional de Cibersegu-
rança (CNCS) enquanto entidade 
especializada na matéria da ci-
bersegurança, que disponibiliza 
instrumentos, conteúdos de boas 
práticas, ações de formação e de 
sensibilização para que as orga-
nizações possam alcançar maturi-
dade em cibersegurança. Em pa-
ralelo, existe uma grande oferta de 
empresas privadas especializadas 

em cibersegurança que endereçam 
serviços de Auditoria, Análise de 
Risco, Plano de Continuidade 
de Negócio, Disaster Recovery, 
SOC/SOC as a Service, Threat 
Intelligence, etc. 

No entanto, nada disto será sufi-
ciente se não houver uma cons-
ciência generalizada das ameaças 
existentes, se não houver trans-
parência por parte dos governos 
e das organizações através da 
partilha de informação relativa-
mente à forma como foram ata-
cados e como solucionaram essas 
ameaças. Os profissionais que tra-
balham em cibersegurança estão 
conscientes de que nunca poderão 
garantir a segurança de um sis-
tema a 100%, sendo que o seu 
principal objetivo é a redução da 
insegurança dos mesmos. Trata-se 
de uma atividade vibrante em 
constante mutação, que obriga a 
uma atualização técnica e norma-
tiva recorrente. Estes profissionais 
são, por isso, uma peça importante 
no puzzle da cibersegurança, pelo 
que a sede de contratação destas 
competências tem vindo a crescer 
de forma abrupta nos últimos anos 
a nível global. Gostaria por isso de 
deixar uma mensagem de agrade-
cimento e admiração a todos estes 
profissionais que nos ajudam dia-
riamente a manter o dark side of the 
Force mais distante de todos nós. 

*PME representam mais de 90% do tecido em-
presarial português.

por Vasco Teixeira, 
Senior Manager, Information 
Technology na Michael Page
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Temas quentes em 2022

Um tema que irá se-
guramente gerar 
muita fricção e, 
por essa razão, 
complicações ju-

rídicas, é a falta generalizada de 
produtos semicondutores (“chips”), 
componentes, stocks, e todos os 
atrasos na produção industrial 
que se sentem há vários meses um 
pouco em todo o mundo. 

Os sucessivos confinamentos cau-
sados pela pandemia obrigaram 
à suspensão de produção em inú-
meras fábricas, o que por sua vez 
esgotou os stocks a nível mundial. 
A proliferação de sistemas de ma-
nufatura e de distribuição “lean” 
veio potenciar o impacto do encer-
ramento temporário das fábricas. 
As perturbações resultantes im-
plicam e vão continuar a implicar 
o incumprimento de muitos con-
tratos, o que levará ao aumento do 
recurso aos tribunais para resolver 
disputas. 

Outro tema que dará muito que 
falar será o tema da sustentabili-
dade, ou como parece estar a ser 
mais comummente referido, o 
tema do ESG (em português, am-
biente, social e governança empre-
sarial). Depois de muitos anos a 
discutir aspetos relacionados com 
a sustentabilidade, incluindo como 
medir os impactos das medidas 
anunciadas pelas empresas, 2022 
parece ser o ano em que o tema 
verdadeiramente começará a fa-
zer-se sentir no mercado.

Espero que o título não seja enganador, o tema deste artigo 
não está relacionado com alterações climáticas. O que 
pretendo abordar são alguns dos temas relacionados com 
tecnologia e o direito que prometem animar o ano que agora 
se inicia.

Começamos a verificar que o com-
portamento dos consumidores co-
meça a ser afetado por aspetos re-
lacionados com a sustentabilidade, 
e que começa a surgir ativismo 
judiciário dirigido a empresas 
que não estão a cumprir os com-
promissos a que se propuseram. 
Setores de atividade relacionados 
com a energia e atividades que uti-
lizam mão-de-obra muito barata 
estão a ser especialmente visadas. 

A gestão das cadeias internacio-
nais de produção – saber onde, 
quem e em que condições cada 
componente é fabricado – está a 
passar a ser uma preocupação de 
todas as empresas. Será interes-
sante perceber se o fenómeno de 
“onshoring” ou “reshoring” irá ser 
potenciado pelas preocupações re-
lacionadas com a sustentabilidade.

Outro tema que me parece que vai 
saltar para a realidade dos mer-
cados é a utilização de aplicações 
na área da saúde. Não é de todo 
um tema novo, todos conhecemos 
pessoas agarradas aos seus dispo-
sitivos que medem mil e um in-
dicadores de saúde, mas este tem 
continuado a ser um nicho. No en-
tanto, as comunidades médicas e 
farmacêuticas parecem estar a co-
meçar a perder alguma reticência 
em relação a este tipo de produtos 
e a perceber o seu potencial.

Temos conhecimento de inúmeros 
estudos e ensaios que estão a uti-
liza “health apps” para recolher in-

formação. A sua utilização mas-
siva poderá ajudar a sua aceitação 
pela comunidade médica. Urge, no 
entanto, assinalar alguns riscos as-
sociados com este fenómeno, entre 
eles a cibersegurança e a proteção 
da privacidade. É importante que 
estes riscos sejam devidamente en-
quadrados para que este mercado 
possa crescer.

O último tema quer queria assi-
nalar é um repetente. A fiscali-
zação do RGPD continua a ga-
nhar fôlego, com um número 
de investigações e montante de 
coimas aplicados cada vez maior, 
como se pode verificar no nosso  
relatório anual sobre o tema. Esta ten-
dência também é relevante para 
Portugal, onde recentemente a 
CNPD, o regulador português, 
aplicou uma coima de EUR 1.25 
M à Câmara Municipal de Lisboa 
com fundamento na violação do 
RGPD.

Por fim, julgo que faz sentido des-
tacar alguns “não temas”. A re-
gulação da Inteligência Artificial, 
objeto de uma proposta apresen-
tada pela Comissão Europeia, é 
um óbvio candidato a não tema. 
É uma matéria muito importante, 
mas não terá desenvolvimentos 
relevantes com impacto na vida 

das empresas em 2022, ainda vai 
demorar.

Outro não tema é o 5G. Depois 
de um interminável leilão para a 
atribuição de espectro necessário 
para a prestação de serviços 5G, 
que finalmente terminou no fim 
de 2021, ainda não há nem rede 
nem equipamento necessários 
para suportar os serviços. Este ano 
apenas vamos ver projetos pilotos 
e, parece-me, muitas promessas.

Um último não tema são os NFTs 
(“Non-fungible tokens”). Muito se 
escreve sobre o assunto, e muito 
nos temos rido com as peripécias 
e esquemas que são relatados na 
comunicação social, mas ainda se 
trata de um fenómeno de nicho, 
sem relevância real no mercado. 

por Daniel Reis, 
Sócio da área de Tecnologia da DLA 

Piper Portugal
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Content Syndication: saiba como tirar 
partido desta tendência do Marketing Digital

Que empresa não 
gostaria que a sua 
mensagem che-
gasse de forma 
mais eficaz ao seu 

destino, de forma a conseguir gerar 
mais tráfego ao seu site e, assim, 
criar mais leads e resultados? A res-
posta a este desafio pode estar no 
content syndication!
Muitas empresas já trabalham 
arduamente para criar bom con-
teúdo, na certeza de que é de 
valor para o seu público-alvo. 
Regularmente, publicam esse 
conteúdo no seu site e nas suas 
redes sociais, mas, e apesar de 
todo este esforço, as visualiza-
ções acabam por não ser aquilo 
que esperavam, ou que, inicial-
mente, definiram como objetivo 
no seu planeamento de Marketing  
de Conteúdo.
Uma das tendências de quem 
trabalha com marketing de con-
teúdo é achar que basta criar 
conteúdo para conquistar utili-
zadores e leads. Mas a verdade é 
que devemos sempre investir 20% 
do tempo a criar conteúdo e 80% 
do tempo a promover o conteúdo 
criado. E é aqui que reside o valor.

Mais do que uma “buzz word”, esta pode ser a solução para fazer passar a mensagem de 
uma forma otimizada e direta, potenciando às empresas a geração de novos negócios, 
através da distribuição mais acertada dos conteúdos que pretendem comunicar.

Efetivamente, gerar tráfego para o 
seu site pode ser mais difícil do que 
parece… e é um problema bastante 
comum, sobretudo para as em-
presas que tendem a fazê-lo in house.

SABER DISTRIBUIR 
CONTEÚDO
Content syndication é, sobretudo, a 
distribuição do seu conteúdo nou-
tras plataformas que vão além do 
seu próprio site. 
Esta estratégia de marketing digital 
está intimamente ligada ao marke-
ting de conteúdo, mas também en-
volve outras áreas como marketing 
em redes sociais e SEO.
A grande vantagem de fazer uso 
desta estratégia é que pode apro-
veitar o conteúdo já existente para 
atingir mais pessoas, usando a 
audiência de outros sites e plata-
formas para se promover.
Como já referi anteriormente, 
apesar de sabermos que criar con-
teúdo relevante é muito impor-
tante, é um facto que fazer apenas 
isso não resolve o seu problema de 
atração de novo tráfego. É aqui que 
entra o grande imperativo: investir 
tempo na divulgação do seu con-
teúdo, promovendo aquilo que mais 
interessa ao seu negócio – ou encon-
trar um parceiro que o faça por si.
Mas, antes de criar uma estratégia 
de content syndication para geração 
de leads, é importante entender o 
seu potencial e limitações.
É óbvio que, ao publicar conteúdo 
noutro site, estará a aumentar a 
possibilidade de essa mensagem 
ser lida. Mas não é garantido que 
as pessoas que lhe interessam cli-

carão no seu link; podem apenas 
ler o conteúdo no site onde este 
aparece e não visitar o seu site ou 
landing page, que é na realidade o 
que lhe interessa. 

COMO FAZER (E NÃO FAZER) 
CONTENT SYNDICATION?
A forma mais simples de fazer  
content syndication é fazer publicar o 
seu conteúdo em diferentes sites e 
plataformas, sempre adicionando 
um link de volta a informar que 
o conteúdo original foi publicado 
no seu site ou na landing page 
criada especificamente para esse 
conteúdo – como uma campanha 
de produto, por exemplo.
Isto permite ganhar velocidade de 
expansão do seu conteúdo, atin-
gindo mais pessoas e colocando-o 
perante uma maior audiência de 
uma forma rápida, sem grande 
esforço. 
O ideal é sempre esperar uns dias 
após publicar o seu conteúdo ori-
ginal antes de o colocar noutros 
sites e plataformas, para que o seu 
conteúdo seja visto como o ori-
ginal e tenha mais hipóteses de 
surgir nos primeiros lugares dos 
resultados de pesquisa. 
Não deve encher o seu conteúdo 
de links a apontar para o seu site, 
sob pena de ser visto como spam 
e penalizado pelo Google e outros 
motores de busca.
Mas, dito isto, se quer realmente 
usar a estratégia de content syndica-
tion de uma forma profissional, o 
melhor a fazer é não usar exata-
mente o mesmo conteúdo e repu-
blicá-lo (o que na verdade é mais 

cross-posting) e sim criar variações 
do seu conteúdo para plataformas 
distintas, adicionando-lhes valor.
Há que combinar táticas de  
marketing de conteúdo, criando 
algo que gere real valor para o seu 
cliente, com uma abordagem mais 
proactiva, incluindo ferramentas 
como o telemarketing e mail-shots.
Para isso, vai precisar da ajuda de 
uma equipa ou de um parceiro 
capaz de identificar os melhores 
conteúdos e canais para poten-
ciais clientes. Se optar pela última 
opção, poderá, além de beneficiar 
da expertise de quem percebe do as-
sunto, evitar o tempo e dinheiro 
gastos na formação da sua equipa.

EM RESUMO…
A conclusão é que deve aproveitar 
o content syndication e inclui-lo na 
sua estratégia de marketing de 
conteúdo. Esta é uma daquelas 
estratégias que precisa mesmo de 
estar no seu arsenal de marketing 
digital, porque é menos dispen-
diosa em termos de tempo e traz 
bons resultados, quando compa-
rada a outras opções.
Mas, antes de criar uma estratégia 
de content syndication para geração 
de leads, é importante entender que 
não chega ter um bom conteúdo e 
não chega ter uma boa plataforma 
online – seja esta composta por 
site, landings ou redes sociais - há 
que saber tirar o melhor partido 
de tudo, de uma forma inteligente 
e estratégica.
Se pretende que as suas ideias e 
mensagens tenham impacto nos 
seus clientes e prospects, o content  
syndication é o caminho a percorrer. 
Com o tempo, à medida que o seu 
conteúdo obtém cada vez mais 
visitas e partilhas, o seu brand  
awareness sai reforçado. 

por Sérgio Azevedo, 
Managing Partner da Streamroad 
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O resultado das eleições de janeiro foi surpreendentemente 
clarificador.
Põe fim a um pântano político que se arrastava há anos.
Dos países europeus que conheço com alguma profundi-
dade, Portugal é o único onde, na prática, os dois princi-

pais partidos são basicamente sociais democratas. 
Os que têm esse nome registado, bem se podem queixar que os outros 
tenham migrado do vermelho ao rosa, colocado o velho Marx na gaveta 
em 1983 (para poder integrar a CEE), mas isso são mesmo águas passadas.
O resultado prático é que em “produtos” concorrentes relativamente simi-
lares, o “sales pitch” tem de ser radicalmente diferente. A narrativa dos “rosa” 
é tão elaboradamente sofisticada que tornou aparentemente natural juntar 
água e azeite num acordo parlamentar. Claro que a realidade se impôs. É 
que não tem forma de serem misturados. Era realidade virtual.
A velha visualização do posicionamento político a uma dimensão apenas, 
herdado da revolução francesa e da direita para a esquerda, há muito que 
não explica a diversidade de soluções que existem pelo globo fora.

Se na Europa quisermos pôr labels e estabelecer a verdadeira divisão, os 
únicos que resistem diferenciam os Liberais dos Iliberais. O liberalismo eu-
ropeu trouxe prosperidade a um continente destruído, valores que assentam 
no livre-arbítrio dos indivíduos, na iniciativa e na criatividade.

Por outro lado, os iliberais reduzem a liberdade de escolha, a financeira, e 
mesmo a liberdade de expressão do pensamento em público, condicionam 
a iniciativa em nome de um suposto bem coletivo, seja a pátria ou o povo.
Ainda que nestas eleições os iliberais tenham migrado de um extremo do 
hemiciclo para o outro extremo, a soma dos deputados iliberais é agora bem 
menor no parlamento.

Dar a um partido do “liberalismo europeu” a maioria absoluta para go-
vernar, mesmo podendo não ser exatamente da família política com a qual 
mais nos identificamos, representa para a empresas e para os empreende-
dores a previsibilidade que não tivemos nos últimos seis anos, a capacidade 
de execução do PRR, a estabilidade nas regras do jogo e, mesmo em tese, 
uma capacidade de atrair talentos para a governança que sejam mais do 
que “bullies” políticos.

Ao nos termos livrado dos iliberais, a economia tem agora mais possibili-
dade de recuperar na competição entre as liberais economias da conver-
gência europeia.

Neste governo é definitivamente melhor eles estarem sozinhos do 
que mal acompanhados.   

por Jorge Bento

Marc Andreesen e Jack Dorsey, dois bilionários que fi-
zeram fortuna com a Web, andam notoriamente pelas 
redes sociais em guerra aberta de tal forma que mais 
parecem adolescentes em luta por afirmação. An-
dreessen é sócio de uma das mais conhecidas empresas 

de capital de risco de Silicon Valley (Andreessen Horowitz, ou a16z) e ori-
ginalmente foi o criador do browser Mosaic, que deu origem aos browsers 
Web como os conhecemos. Dorsey é o fundador do Twitter e atual CEO da 
Square, uma empresa de serviços financeiros. Ambos têm mais do que um 
interesse menor no novo conceito de Web3, que está a ganhar rapidamente 
uma aura, para uns, de próxima revolução tecnológica e, para outros, de 
pouco mais do que uma sucessão de esquemas de pirâmide.
Apesar de todas as siglas que entretanto aparecem associadas a Web3, a 
ideia base é bastante simples, embora a execução prática do conceito esteja 
ainda muito longe de estar perfeitamente articulada. A Web3 correspon-
deria, segundo os seus proponentes, a uma evolução da Web em que, de al-
guma forma, o controlo fosse devolvido aos utilizadores e não estivesse cen-
trado num conjunto bastante restrito de grandes empresas (leia-se Google, 
Facebook, Twitter) que vivem essencialmente de receitas publicitárias e da 

mineração para esse fim dos dados dos utilizadores. A Web3 tornaria, com 
base em técnicas criptográficas, nomeadamente blockchains, mais fácil 
aos criadores interagirem diretamente com os respetivos clientes, sem a 
intermediação destas plataformas, especialmente para transação de ativos 
digitais. É a teoria, pelo menos. A prática, na verdade, está ainda demasiado 
ligada ao aparecimento de novas criptomoedas e de NFT (“non fungible 
tokens”, uma forma de ativos passíveis de serem transacionados e validados 
por via de tecnologias de blockchain) de valor muitas vezes discutível se não 
mesmo questionável, por estarem associados ao que parece, com frequência, 
serem esquemas de pirâmide e mesmo formas de negócio fraudulentas. 
É tentador dizer que a Web3 é mais um gerador de bolhas tecnológicas, 
um conjunto de conceitos ainda mal cimentados, mais um “hype” num 
setor que não tem falta deles. É fácil, mas não sensato. A concentração 
excessiva de poder num conjunto restrito de empresas, por confortável 
que pareça, não é saudável. O setor tecnológico precisa de um abanão de 
larga escala que o faça deixar de depender tanto da exploração dos dados 
de cada um de nós, utilizadores finais. Se não se chamar Web3, outro 
nome terá. Mas acontecerá, inevitável e inexoravelmente.   

     por Henrique Carreiro

Porque mais vale só que...

Web3: ir ou ficar?

https://www.linkedin.com/in/jorbento/
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A JP.DI pode estar prestes a separar-se do Grupo JP e tornar-se parte do grupo 
suíço Also. Por obrigações legais, o grupo Also anunciou a sua intenção de 
compra. O IT Channel confirmou que as negociações já começaram e que po-
derão ficar concluídas durante o ano de 2022. O interesse do Grupo Also é exclu-
sivamente na JP.DI. A unidade ainda não foi adquirida, tendo apenas começado 
o processo de aquisição da unidade de distribuição do Grupo JP. A confirmar-se 
a aquisição, a JP Sá Couto vai manter-se como está atualmente, sendo que a única 
coisa que muda é a saída da JP.DI da estrutura do grupo português.
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HIKVISION LANÇA TECNOLOGIA DE SEGURANÇA A PENSAR NAS PME

A Hikvision anunciou um kit de segurança especial para pequenas empresas. 
O kit disponibiliza funções de segurança corporativa e controlo de acesso para 
pequenas e médias empresas a um preço acessível, reduzindo carga de tra-
balho e custos e agilizando as respostas a incidentes. Parker Li, da Hikvision, 
afirma que “este pacote de tecnologias inteligentes está a ajudar pequenas e 
médias empresas em todo o mundo a maximizar a sua segurança e reduzir 
carga de trabalho e custos relacionados, dando aos proprietários de negócios 
a liberdade de controlar a segurança de qualquer lugar”.

CPCECHO LANÇA PLATAFORMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA

A CPCEcho anunciou a sua nova plataforma de gestão de segurança –  
CyberSecurity Compliance Platform – com a qual quer assegurar a conformidade 
com o Regime Jurídico da Segurança do Ciberespaço. A CyberSecurity Compliance  
Platform ajuda as empresas a gerir o seu inventário, de modo a estar em con-
formidade com estes regulamentos, de forma célere e simples, afirma a empresa 
em comunicado. O RJSC aplica-se a todas as entidades em Portugal e exige o 
cumprimento de requisitos de segurança, comunicação de incidentes e análise de 
risco de todos os ativos nas redes e sistemas de informação das entidades.

HYPERSCALERS DE SERVIÇOS NA CLOUD ENTRAM EM CICLO DE EXPANSÃO EM 2022

Os fornecedores hyperscale de serviços cloud estão prestes a entrar num 2022 
de expansão. Os dados são de um relatório recente publicado pelo Dell’Oro 
Group, que indica que os gastos em data centers para fornecedores hyperscale 
de serviços na cloud deverão crescer em 30% este ano, enquanto o CapEx de 
data center a nível mundial deverá crescer 17%. Os gastos com data centers 
por cada um dos quatro principais fornecedores de serviços na cloud deverão 
ultrapassar os 20 mil milhões de dólares até 2022. O relatório prevê que as 
vendas de servidores deverão voltar a crescer dois dígitos no próximo ano.

FORNECEDORES DE IT REGISTAM UM CRESCIMENTO DE RECEITAS DE DOIS DÍGITOS

O mercado empresarial de IT cresceu fortemente durante 2021, impulsionado 
pela recuperação da economia e pelo aumento do controlo sobre a pandemia. 
Isto permitiu que os fornecedores de IT aumentassem as suas receitas e o top 
13, que gerou receitas superiores a 25 mil milhões de dólares, aumentou as 
suas receitas em 10%, no total. O líder indiscutível em termos de receitas foi a 
Microsoft, que colheu 120 mil milhões de dólares do seu negócio de IT, seguida 
da IBM, Amazon, Huawei e Cisco. Em termos de crescimento das receitas, a 
Amazon destacou-se dos restantes, com um aumento homólogo de 36%. 
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