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UNIDADE DE NEGÓCIO DE 
AZURE DA MICROSOFT 
PORTUGAL TEM NOVA 
DIRETORA

Protagonistas A Microsoft  
Portugal nomeou Joana Pinto 
Santos como Diretora da Unidade 
de Negócio de Azure, cargo an-
teriormente assegurado por Luís 
Silva, que agora se junta à equipa 
de Azure na Microsoft Western 
Europe. Pela primeira vez, duas 
unidades de negócio de Cloud 
da Microsoft em Portugal são li-
deradas por mulheres – Joana 
Pinto Santos e Paula Fernandes,  
Modern Work & Security Business 
Group Lead.

EPSON IBÉRICA NOMEIA 
NOVO DIRETOR COMERCIAL 
DE COMMERCIAL & 
INDUSTRIAL PRINTING

Protagonistas A Epson Ibérica 
nomeou Jordi Yagües como novo 
Diretor Comercial da divisão 
Commercial & Industrial Printing.  
Na sua nova posição, Yagües vai 
contribuir para consolidar o cres-
cimento na impressão comercial 
e industrial, uma das áreas de 
negócio mais estratégicas da em-
presa, conta a empresa em comu-
nicado enviado ao IT Channel.

AXIANS PORTUGAL ANUNCIA 
NOVA REGIONAL MANAGER
Protagonistas Para dar resposta 
à aposta que a Axians Portugal 

está a realizar no interior do 
país, a marca desafiou Cláudia  
Domingues, que acumula um 
vasto conhecimento do território 
da Região Centro com particular 
relevância para as regiões de 
baixa densidade, para a função de  
Regional Manager. Cláudia  
Domingues é licenciada e mestre 
em Engenharia Mecânica e cer-
tif icada prof issionalmente em 
Gestão de Incubadoras, Acelera-
doras e Centros de Desenvolvi-
mento Empreendedor.

TECH DATA NOMEIA NOVO 
SENIOR VICE PRESIDENT, 
ADVANCED E SPECIALISED 
SOLUTIONS PARA A EUROPA

Protagonistas A Tech Data 
anunciou a nomeação de Jason  
Boxall para o cargo de Senior Vice  
President de Advanced and  
Specialised Solutions. Este sucede 
a Miriam Murphy, que deixou 
a Tech Data no final de janeiro. 
Jason Boxall terá a responsabi-
lidade geral de liderança pelas 
operações de advanced solutions 
e portfólio de tecnologia.

PHC SOFTWARE NOMEIA 
NOVA FINANCIAL UNIT 
DIRECTOR
Protagonistas Carla Nóbrega 
assume a liderança da PHC  
Software enquanto Financial Unit 
Director. Há 20 anos na empresa, 
Carla Nóbrega iniciou o seu per-

curso profissional como Técnica 
de Controlo de Qualidade em 
2001, onde exerceu funções de 
gestora do software PHC CS, 
acompanhando a evolução dos 
produtos, juntos dos clientes fi-
nais. O seu percurso de evolução 
na empresa levou-a até diretora da 
unidade de negócio cloud.

CLARANET PORTUGAL 
ANUNCIA NOVO DIRETOR 
GERAL DE INOVAÇÃO

Protagonistas A Claranet  
Portugal anunciou que Sérgio  
Silvestre é o novo responsável do 
Claranet Labs, a nova área de 
gestão de inovação da Claranet 
Portugal. Sérgio Silvestre tem 
mais de 20 anos de experiência 
profissional, tendo feito parte 
das equipas de várias empresas 
de Tecnologia e Telecomunica-
ções, mas também no setor da 
Banca e do Retalho. É licenciado 
em Administração e Gestão de  
Empresas pela Católica Porto  
Business School.

ARROW ELECTRONICS 
ANUNCIA NOVO ACORDO DE 
DISTRIBUIÇÃO COM A VAST 
DATA
Parcerias A Arrow Electronics 
anunciou um acordo de distri-
buição com a VAST Data, uma 
empresa de infraestruturas de 
software de armazenamento em 
rápido crescimento. O distribuidor 

global de tecnologia ajudará a 
acelerar a adoção da plataforma 
de armazenamento universal de 
alto desempenho da VAST Data, 
ampliando o alcance com os prin-
cipais Parceiros de Canal e mer-
cados em toda a Europa.

IBM E SAP REFORÇAM 
PARCERIA PARA AUXILIAR A 
MIGRAÇÃO DE WORKLOADS 
PARA A CLOUD
Parcerias A IBM anunciou que 
está a colaborar com a SAP para 
disponibilizar tecnologia e consul-
toria que facilite uma abordagem 
de cloud híbrida, movendo workloads  
críticos de soluções SAP para a 
cloud, seja para clientes de indús-
trias reguladas ou não reguladas.

TECH DATA ALIA-SE A 
SIMPLANOVA PARA 
POTENCIAR MICROSOFT 
DYNAMICS 365
Parcerias A Tech Data anun-
ciou uma nova cooperação es-
tratégica com a Simplanova, 
fornecedora de Dynamics 365 
Business Central Upgrade e 
serviços NAV Development.  
Em conjunto, as empresas estão 
a desenvolver serviços de IT de 
nível empresarial para o portfólio 
do Microsoft Dynamics 365, com 
o intuito de fornecer uma expe-
riência premium aos Parceiros e 
clientes finais do Dynamics.

EXCLUSIVE NETWORKS 
ANUNCIA RESULTADOS 
FINANCEIROS DO QUARTO 
TRIMESTRE DE 2021
Resultados A Exclusive Networks  
anunciou as suas receitas de 
vendas brutas e IFRS para o 
quarto trimestre e ano completo 
terminado em 31 de dezembro 
de 2021. Jesper Trolle, Diretor 
Executivo da Exclusive Networks 
destaca o marco de, pela primeira 
vez na sua história, a Exclusive 
Networks ter ultrapassado os mil 
milhões de euros de vendas brutas 
num trimestre. 
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A SAP Portugal distinguiu os  
Parceiros com melhor desem-
penho em 2021, no âmbito do 
SAP Partner Kick-Off Meeting 
2022. A Accenture, a Deloitte, 

Inetum e Newoxygen, foram as escolhidas na 
sessão de reconhecimento da SAP.
Os prémios para os Parceiros da SAP em 2021 
dividiram-se em cinco categorias. Na categoria 
Top SAP Reseller foi distinguida a Inetum. 
Segundo a SAP em comunicado, o “galardão 
resulta do seu notável desempenho no que con-
cerne ao valor de negócio que foi gerado pela 
Inetum. É o resultado de uma colaboração in-
tensa com as equipas da SAP e da sua estra-

tégia de transformação digital, que visa dotar 
um número alargado de empresas com as solu-
ções da SAP”.
Da mesma forma, o prémio de Top SAP Cloud 
Reseller também foi arrecadado pela Inetum. 
Segundo a SAP, “no ano transato, a Inetum foi 
fundamental em todo o processo de entrega, 
ao mercado nacional (…). O acentuado volume 
de contratos cloud conquistados é revelador da 
confiança e da aposta que as empresas nacio-
nais estão, atualmente, a fazer neste modelo 

de consumo de software empresarial, cada vez 
mais dominante no mercado”.
Por seu lado, a Accenture venceu o prémio 
na categoria Top SAP Business Inf luencer  
Software, enquanto a Deloitte foi reconhecida 
na categoria Top SAP Business Inf luencer 
cloud Subscription, destacando-se pela “exce-
lência na gestão e apoio aos clientes na sua 
jornada de transformação digital, assim como 
pela conquista de projetos de relevo em clientes 
nacionais, ao apoiá-los na jornada de digitali-
zação dos seus processos de negócio”.
Por fim, a Newoxygen foi distinguida com o 
prémio Top SAP Business One Reseller, como 
Parceiro de excelência em SAP Business One, 
nomeadamente pelo seu constante crescimento 
em vendas, execução do plano de negócio e 
serviços de implementação junto do mercado 
das empresas de pequena e média dimensão, 
refere a SAP. 

SAP DISTINGUE PARCEIROS COM MELHOR DESEMPENHO
A SAP premiou a Accenture, a 
Deloitte, a Inetum e a Newoxygen 
durante o SAP Partner Kick-Off 
Meeting 2022

O IT Channel está a realizar, durante o mês de março, uma sondagem aos 
seus leitores Parceiros de Canal. Participe agora!

PARTICIPE NO “IT CHANNEL PARTNERS SURVEY”

relação entre Parceiros e fabricantes, era, até 
há uns tempos, uma lacuna no panorama na-
cional para a compreensão do mais complexo 
e dinâmico Canal de distribuição, o Canal das 
tecnologias de informação.
Os resultados obtidos com base nas respostas 
dos leitores serão ref letidos no artigo “IT 
Channel Partners Survey” da edição de abril 
do IT Channel.

Pelo segundo ano consecutivo, o IT 
Channel está a realizar um inqué-
rito online aos Parceiros de Canal 
com o objetivo de disponibilizar 
um estudo sobre o Canal ao mer-

cado português de IT.
Um Barómetro anual sobre a perceção das 
empresas de Canal sobre o ambiente de ne-
gócios e das suas componentes, assim como a 

Este formulário é direcionado a Resellers, In-
tegradores ou Managed Services de IT para 
que, desta forma, possa ser feito um balanço do 
Canal de IT em Portugal.
Para medir todos os aspetos relevantes do 
Canal nacional, será enviado um inqué-
rito aos Parceiros, cujo preenchimento de-
mora apenas cinco minutos. Em alternativa, 
pode preenchê-lo, desde já, através do site  
itchannel.pt/survey ou através do QR Code.
O IT Channel garante a total privacidade e 
anonimato dos dados preenchidos no inquérito, 
uma vez que os dados de identificação servem 
apenas para razões estatísticas e de confiabili-
dade da informação. 

https://forms.office.com/r/wes8uSZXQW
https://forms.office.com/r/wes8uSZXQW
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A AWS Local Zone vai complementar a infraestrutura já existente em 
Portugal, incluindo a AWS Edge Location situada em Lisboa

O Delivery Center do Algarve conta agora com uma 
equipa de 60 profissionais para responder aos desafios 
da transformação digital em cloud

ATOS APOSTA EM NOVA EQUIPA DE ESPECIALISTAS PARA O SETOR DAS 
TELECOMUNICAÇÕES

A AWS anunciou que vai lançar 
uma nova infraestrutura AWS 
Local Zone em Lisboa, com-
plementando a infraestrutura 
já existente em Portugal, in-

cluindo a AWS Edge Location localizada em 

Lisboa. Uma AWS Local Zone é um tipo de 
implementação de infraestrutura que coloca 
a computação AWS, armazenamento, base 
de dados e outros serviços no perímetro da 
cloud, perto de grandes centros de população, 
indústria e IT - permitindo aos clientes imple-
mentar aplicações que requerem uma latência 
de um dígito único de milissegundo, ficando 
assim mais perto dos utilizadores finais ou dos 
centros de dados. 
As AWS Local Zone permitem aos clientes 
utilizar localmente os principais serviços 
AWS enquanto se conectam ao resto das suas  
workloads que funcionam nas Regiões AWS 
com a mesma elasticidade, modelo pay-as-
-you-go, interfaces de programação de apli-
cações (API) e conjuntos de ferramentas. 

logias e tecnologias especificas, tais como Arquitetura de Microserviços, 
DevOps, Angular, Docker, entre outras.
A Universidade do Algarve juntamente com o IEFP têm sido Parceiros 
estratégicos na implementação da estratégia definida para o LDC da 
Atos que estará inserido no novo Tech Campus da UAlg.  Esta aposta 
conjunta permite a alavancagem deste centro de competências promo-
vendo a proximidade com o mundo académico, quer de recursos hu-
manos quer em termos de infraestruturas. 
Para Paulo Mendes Cabeçadas, Local Delivery Center Head da Atos 
Portugal, “a Atos tem como principal objetivo ir ao encontro das neces-
sidades dos seus clientes e dentro desta premissa, o setor das telecomuni-
cações tem agora ao seu dispor uma equipa especializada em serviços de 
cloud para os guiar no seu caminho da transformação digital”. 

A Atos anunciou a criação de uma equipa especializada 
em cloud, baseada no LDC (Local Delivery Center) do 
Algarve, para responder aos desafios dos clientes do setor 
das telecomunicações na conceção, arquitetura, desenvol-
vimento e suporte de aplicações cloud. 

A criação desta oferta de serviços desde o LDC da Atos no Algarve ini-
ciou-se em meados de 2021, para satisfazer a necessidade de um cliente 
do setor das telecomunicações que procurava capacidade para responder 
aos seus desafios de transformação digital em cloud.
A nova equipa conta atualmente com aproximadamente 60 recursos 
especializados, estando previsto o seu crescimento exponencial para o 
dobro até ao final de 2022.
Todos os elementos desta equipa tiveram sessões de formação especifica, 
com a constituição de diferentes “waves” com o objetivo de formar e certi-
ficar todos os consultores alocados a esta oferta cloud.  A formação inclui 
especificidades do negócio de telecomunicações bem como em metodo-

“Sabemos que disponibilizar aplicações de 
latência ultrabaixa para uma experiência de 
utilizador integrada é importante em todos 
os negócios e indústrias, e por isso estamos 
bastante entusiasmados ao trazer o perímetro 
da nuvem a mais clientes em Portugal, pois 
assim vamos conseguir ajudá-los a cumprir os 
seus objetivos”, disse Miguel Álava, Director 
Executivo da AWS Iberia, em comunicado.
A grande maioria dos clientes obtém a latência 
necessária para suportar o desempenho das suas 
aplicações executando-as em Regiões AWS. No 
entanto, para aplicações que requerem uma la-
tência de implementação ultrabaixa, os clientes 
querem a infraestrutura AWS mais próxima 
dos seus utilizadores finais, ou centros de dados 
nesses locais, para proporcionar uma boa expe-
riência integrada. 
A AWS gere e dá suporte a AWS Local Zone, 
pelo que os clientes em Portugal não precisam 
de incorrer a despesas e esforços de aquisição, 
operação e manutenção de infraestruturas em 
Lisboa para apoiar aplicações de baixa la-
tência.  

LISBOA RECEBE NOVA AWS LOCAL ZONE

www.esprinet.com/pt/
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NECESSIDADES DIFERENTES
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O Grupo Lenovo anunciou re-
sultados trimestrais recordes 
para o Grupo, com máximos 
históricos tanto para lucros 
como para receitas e o pri-

meiro trimestre de 20 mil milhões de dólares 
do Grupo.
Em comunicado, a empresa explica que o foco 
“na inovação e rentabilidade”, apoiado pela 
sua operação, a ajudou a navegar em desafios 
mais amplos da oferta da indústria e a propor-
cionar um rápido crescimento e rentabilidade 
em todos os principais grupos de negócios e 
geografias.
O desempenho da Lenovo apresentou melho-
rias significativas relativamente ao período ho-
mólogo no ano anterior. O resultado líquido 
cresceu a uma taxa superior a 50% pelo sexto 
trimestre consecutivo, com o terceiro trimestre 
a crescer 62% em termos homólogos, atin-
gindo um recorde de 640 milhões de dólares. 
A margem de rendimento líquida melhorou 
quase um ponto, rumo ao objetivo do Grupo 
de duplicar em três anos. O rendimento antes 
dos impostos foi um recorde de 855 milhões de 
dólares, um aumento de 45% em termos homó-
logos, e as receitas do Grupo continuaram a sua 
trajetória de crescimento atingindo um recorde 

serviços de IT mais sofisticados, prevendo-se 
que o mercado valha mais de mil milhões de 
dólares americanos até 2025. Isto inclui uma 
maior procura de apoio e personalização por 
parte dos trabalhadores do conhecimento, 
quase metade dos quais agora trabalham re-
motamente.
Entre os destaques, os serviços geridos viram 
as receitas melhorar 50% comparativamente 
ao período correspondente anterior, impulsio-
nadas pelas ofertas da Lenovo TruScale como 
serviço, anunciado no último trimestre. Os 
avanços no Smart Retail ajudaram os Project 
Services e Solutions a alcançar um crescimento 
da receita de 23% em termos homólogos. Os 
serviços de apoio registaram um crescimento 
da receita de 21% em termos homólogos.
Nos serviços geridos, a Lenovo afirma que 
continuará a investir em ofertas Lenovo  
TruScale, soluções híbridas em cloud e soft-
ware e serviços adicionais baseados no próprio 
IP da empresa.

INFRAESTRUTURA
As oportunidades continuam a crescer para 
o mercado de infraestrutura – ou ISG, como 
a Lenovo intitula – à medida que a moderni-
zação das infraestruturas de TIC se expande 
em todo o mundo. O mercado de infraestru-
turas das TIC deverá tornar-se um mercado de 
250 mil milhões de dólares até 2025. Ao mesmo 
tempo, o mercado de infraestruturas de ponta 
deverá ultrapassar os 41 mil milhões de dólares.

O grupo Lenovo apresentou os seus resultados financeiros – referentes ao 
terceiro trimestre de 2021/2022 – que foram impulsionados pelo crescimento 
sustentável da rentabilidade da empresa

lenovo

de 20,1 mil milhões de dólares, um aumento de 
17% em termos homólogos.
A Lenovo continua a investir significativa-
mente na inovação, com as despesas de I&D 
para o trimestre a crescerem 38% em termos 
homólogos, como parte do compromisso mais 
alargado da empresa em duplicar este tipo de 
investimento ao longo de três anos. Os investi-
mentos estão alinhados em conduzir a transfor-
mação contínua da Lenovo enquanto empresa 
de soluções e serviços, desenvolvendo tecnolo-
gias focadas na arquitetura completa de “New 
IT”, e de “Client-Edge-Cloud-Network-Intelligence”.
Olhando para o futuro, a empresa afirma con-
tinuar focada na sua estratégia 3S (Smart devices/
IoT, Smart Infrastructure, Smart Verticals), vendo 
oportunidades contínuas de crescimento sus-
tentável e melhorias de rentabilidade em todas 
as áreas do negócio, mantendo-a no caminho 
certo para duplicar a margem líquida até ao 
final do ano fiscal de 2023/2024.

SOLUÇÕES E SERVIÇOS
A Lenovo afirma que o grupo de soluções e ser-
viços continua a impulsionar uma forte rentabi-
lidade e crescimento num mercado em rápida 
expansão. À medida que a arquitetura tecnoló-
gica se torna mais complexa, os clientes exigem 

Lenovo atinge novo trimestre recorde
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Este setor da Lenovo apresentou um desem-
penho recorde, atingindo o marco de alcançar 
a rentabilidade pela primeira vez desde a aqui-
sição da unidade de negócio x86 da IBM em 
2014.  As receitas cresceram 19% em termos 
homólogos, atingindo os 1,9 mil milhões de 
dólares. Este foi o quarto trimestre consecutivo 
em que as receitas cresceram a um ritmo de 
dois dígitos em relação ao mercado.
O negócio ultrapassou o mercado em quase 
todos os segmentos. As receitas do Cloud  
Service Provider cresceram 38% em relação ao 
período homólogo; as receitas de PME aumen-
taram 7% em relação ao período homólogo.

DISPOSITIVOS INTELIGENTES
O mercado dos dispositivos inteligentes con-
tinua a beneficiar do novo normal do trabalho 

híbrido e prevê-se que o mercado PC se man-
tenha forte e estável, passando para segmentos 
comerciais e premium. Nos smartphones, a 
remodelação do mercado trará mais oportu-
nidades de crescimento à Lenovo, e a pene-
tração do 5G e o desenvolvimento do Novo IT 
de “edge-cloud-intelligence” proporcionarão 
mais potencial de crescimento para dispositivos 
inteligentes emergentes como computação in-
corporada/IoT, AR/VR impulsionados pelo 
metaverso, bem como soluções inteligentes para 
a casa e ainda a colaboração inteligente.
Neste segmento, a Lenovo destaca os “exce-
lentes resultados” com crescimento da receita 
de 16% em termos homólogos para 17,6 mil 
milhões de dólares, com um crescimento ainda 
mais forte da rentabilidade - subindo 21% em 
termos homólogos para 1,4 mil milhões, numa 

base já elevada. Por sua vez, o segmento pre-
mium de PC proporciona um alto crescimento 
com as receitas de estação de trabalho e ga-
ming a crescer 40% e 27% em termos homó-
logos, respetivamente.
A área de smartphones manteve o que a  
Lenovo diz ser “um lucro saudável” pelo  
sétimo trimestre consecutivo, com as receitas 
a crescerem fortemente em 46% em termos 
homólogos e a tornarem-se no produto com 
a mais crescente venda. Os lucros igualaram 
o máximo histórico do último trimestre em 
89 milhões de dólares. O crescimento rápido 
verificou-se nos principais redutos, com as re-
ceitas na América Latina a crescerem 25% em 
termos homólogos e as receitas na América 
do Norte mais do que duplicaram em termos 
homólogos (133%). 

O poder por trás da competitividade

O melhor em tamanho, eficiência 
e flexibilidade da categoria 
Delta Amplon RT Series UPS, 1-20kVA

Small Size,
Smart Design
UPS até 20kVA Versátil, ultra-compacta

Compre em
www.databox.pt
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ActiveSys expande 
presença a nível nacional
A ActiveSys abriu recentemente um escritório em Lisboa e no futuro, pretendem 
criar um Centro Inteligência ActiveSys
por Diana Ribeiro Santos 

Fundada em 2017, a ActiveSys atua 
essencialmente como uma empresa 
de serviços e consultoria tecnoló-
gica especializada que se dedica 
ao desenho, conceção e implemen-

tação de soluções tecnológicas com serviços 
especializados de integração de sistemas de 
informação, proteção e gestão de informação, 
data center e disaster recovery, comunicações uni-
ficadas, segurança e networking. 

A empresa também se dedica aos serviços de 
managed services e manutenção das soluções em 
casa dos clientes com serviços de apoio e mo-
nitorização remota de sistemas de informação 
em regime de 24/7.

RESUMO
• 85% da faturação da ActiveSys está centrada no Norte e Centro 
do país, enquanto 15% do negócio diz respeito a clientes da Grande 
Lisboa e internacionais;
• Os seus principais Parceiros são a Aruba, a Checkpoint, a Comm-
vault, Crowdstrike, HPE, Kaspersky, PaloAltoNetwork, Pure  
Storage;
• Para o futuro, a empresa pretende lançar os seus serviços no mercado 
internacional.

suas necessidades”, refere António Louro,  
Managing Partner & Co-Founder da ActiveSys  
acrescentando que a empresa pretende, 
também, “expandir e crescer o negócio, 
alargando-o a outros setores de atividade e 
clientes”.

OS OBJETIVOS QUE NORTEIAM O 
TRABALHO
Os objetivos da ActiveSys passam por criar e 
desenvolver soluções de tecnologia de infor-
mação e serviços de suporte de excelência, 
acrescentando valor aos negócios dos seus 
clientes, satisfazendo ainda as expectativas 
dos colaboradores, Parceiros de negócio e 
acionistas.

Além disso, procuram ser reconhecidos no  
mercado das IT como o Parceiro de referência 
na criação de valor, comprometido com a ética 
profissional, a excelência nos serviços e com a 
plena satisfação dos seus clientes.

PLANOS PARA O FUTURO 
Para o futuro, a empresa pretende desenvolver 
e dinamizar o negócio da empresa no Porto, 
mas também em Lisboa, onde os clientes estão  
ligados à administração central, banca e seguros, 
serviços, indústria, saúde privada e alguma  
administração local e ainda apostar na criação 
de um CIA – Centro Inteligência ActiveSys, 
uma solução SOC-as-a-Service.

Numa primeira fase, a empresa atua no mer-
cado empresarial nacional, mas posteriormente 
lançará os seus serviços no mercado interna-
cional, oferecendo serviços de nearshoring na 
área de monitorização remota de sistemas de 
informação, segurança de dados, networking e 
segurança. 

António Louro e David Guimarães, Co-Founders e Managing 
Partners da ActiveSys

Com uma forte componente de certificação téc-
nica, apresentam soluções dos mais importantes 
fabricantes de tecnológicas de informação, es-
sencialmente desenhadas em modelos de OpEx 
e pay-as-you-grow que permitem poupanças 
significativas e f lexibilizam os negócios dos 
clientes. 

Com um volume de negócios superior a cinco 
milhões de euros, a faturação da ActiveSys está 
centrada no Norte e Centro do país (85%), en-
quanto 15% do negócio diz respeito a clientes 
da Grande Lisboa e internacionais. Em 2021 
a ActiveSys cresceu 61% e grande parte desse 
crescimento deve-se as áreas de managed services 
e segurança.

Os seus principais Parceiros são a Aruba, a 
Checkpoint, a Commvault, Crowdstrike, HPE, 
Kaspersky, Palo Alto Networks, Pure Storage.
Hoje, a empresa está sediada em Matosinhos e 
tem 30 colaboradores em Portugal.

A GRANDE NOVIDADE
Em dezembro de 2021, a ActiveSys inaugurou 
um escritório em Lisboa para poder cobrir todo 
o mercado da Grande Lisboa e Sul do país, 
endereçando os clientes desta região, onde já 
tinha relações comerciais e contactos de longa 
data, pretendendo, também, expandir e fazer 
crescer o negócio, alargando-o a outros setores 
de atividade e clientes. 

“Quando elaborámos o nosso business plan em 
2016, planeámos logo a abertura deste escritório”,  
explica David Guimarães, Managing Partner &  
Co-Founder da ActiveSys.

“Queremos estar mais presentes e próximos 
dos nossos clientes, criando uma equipa 
de gestão, comercial, pré-venda e técnica 
dedicada que vá ao encontro cabal das 



Se o seu negócio sente na pele os desafios relacionados com constrangimentos de orçamento, espaço e recursos, entre eles a 
falta de uma equipa de suporte IT; o bundle de 2 nós Microsoft Azure Stack HCI da Fujitsu tem para lhe oferecer uma solução 
de custo eficiente baseado em servidores numa torre mono-socket, sem sistemas de armazenamento e switches LAN.

Poupe nos custos relacionados com
equipamentos: 

Economize até 70% em hardware, até 50% nas  
infra-estruturas de data center e, por fim, poupe até 
menos 85% em potência quando comparado com as 
infra-estruturas convergidas radicionais.

Proteja o seu negócio  
 

Reduza o tempo de inatividade com o  
Windows Server que lhe permite aumentar, ainda, a  
disponibilidade dos recursos de computação e de
armazenamento.

Usufrua do alto desempenho do  
dispositivo  
 
Com servidores Fujitsu PRIMERGY x86 de alto  
desempenho e baixo consumo de energia

Facilidade de operação
  
 
Garanta uma gestão unificada com o Windows  
Admin Center - a nova ferramenta de gestão
integrada.

Explore o sistema HCI. Agora mais barato do que nunca

Modernize with Windows Server 2022 
The cloud ready operating system that boosts on premises investments with hybrid capabilities.

800 10 40 40

business.center@ts.fujitsu.com

Risco de implementação mitigado 
 
Com uma solução HCI incluindo apenas componentes 
certificados pela Microsoft, validados e pré-configura-
dos pela Fujitsu.

Manutenção simplificada
  
Obtenha suporte do início ao fim com um único 
ponto de contacto para todos os componentes de 
hardware e software.

IT de elevada
performance a
baixo custo

Fujitsu 2 node Microsoft HCI bundle

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


tem a palavra

“APESAR DE ESTARMOS HÁ POUCO 
TEMPO NA ÁREA EMPRESARIAL, TEMOS 
UMA APOSTA CLARA EM RECURSOS E 

EM PROGRAMA DE CANAL”

PEDRO FERNANDES, MOBILE CHANNEL DIVISION MANAGER DA SAMSUNG PORTUGAL
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https://www.linkedin.com/in/pmfernandes/
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Este mês, o IT Channel dá a pa-
lavra a Pedro Fernandes, Mobile 
Channel Division Manager da 
Samsung Portugal, que aborda a 
aposta da empresa no Canal na-

cional e nos seus Parceiros.

Como é que a pandemia impactou a 
Samsung em Portugal?
2021 – é público – foi um ano francamente po-
sitivo. Apesar de todos os desafios que tivemos e 
que o mercado nos trouxe – tivemos questões de 
shortage de produto, a forma como se faz negócio 
mudou bastante, não só em 2021, mas também 
em 2020 –, mas, apesar de todos esses desafios, 
foi um ano francamente interessante.
Pela primeira vez, quase alcançámos a cifra 
dos 400 milhões de euros. Para nós, como sub-
sidiária, é algo notável; nunca tínhamos feito 
isso. Não houve nenhum negócio da companhia 
que não tivesse com uma boa performance.
Houve desaf ios. O problema global de  
shortage de componentes afetou, também, a 
Samsung Eletrónica Portuguesa, mas nós, 
como equipa, e os nossos clientes, com a 
confiança que nos deram, f izeram com que 
nós conseguíssemos alcançar esse número, 
os 392 milhões, uma faturação recorde da 
subsidiária portuguesa.

Qual é a relação da Samsung com o seu 
Canal nacional?
Quer queiramos, quer não, estamos nesta senda 
do B2B e quando falamos de Canal falamos 
de Value Added Resellers e SMB Partners. A Sam-
sung, enquanto companhia, não tem história 
como outros fabricantes do setor de IT e não 
nos podemos comparar. Estamos nesta área do 
B2B a desenvolver soluções, produtos e serviços 
desde 2013. Nesse sentido, não temos, tal como 
outros fabricantes, Programas 100% definidos, 
estanques, com históricos de Canal. Isso não 
significa que não apoiamos o Canal.
Estamos desde 2013 com duas equipas espe-
cíficas em duas áreas de negócio a apoiar o 
Canal, com partner account manager, com distribu-
tion account manager, com technical account manager 
para desenvolver soluções à medida dos clientes 
destes revendedores e apoiamos.
Temos dois Programas de Canal – divididos 

entre a área de display e mobile – distintos porque 
são duas áreas de negócio distintas. Apesar de 
estarmos há pouco tempo a apostar esta área 
empresarial – a Samsung é uma empresa de 
consumo e só começou a apostar em 2013 nesta 
área empresarial – temos uma aposta clara em 
recursos e em Programa de Canal, como em 
produtos e soluções para o Canal.

A Samsung tem um longo portfólio de 
produtos, nomeadamente smartphones 
e tablets, televisores, monitores, digital 
signage e soluções de armazenamento, 
entre outros. Quais são os produtos da 
Samsung que o Canal português mais 
procura?
Diria que quanto mais profissional é o Canal, 
mais produtos profissionais e de core business 
profissional: os hotel TV, os large format displays, 
as soluções LED. Depois, quanto maior o mix 
entre o Canal profissional e de consumo, en-
tramos, também, na área da mobilidade e de 
armazenamento.
Temos soluções na área empresarial com  
Parceiros nossos que têm soluções de geolo-
calização, de e-retail, onde também colocámos 
lá produtos de mobilidade, como tablets. Mas 
diria que o produto 100% direcionado para o 
mercado empresarial e que não está disponível 
para o mercado de consumo é, claramente, os 
large format displays, os LED e os hotel TV.
Na mobilidade, também temos muitas soluções 
implementadas e com muita apetência para o 
Canal. Cada vez mais, o Canal procura solu-
ções de mobilidade. A questão da pandemia 
trouxe-nos e alavancou imenso estas áreas 
de mobilidade, o trabalhar remoto, o vender 
remoto, o criar valor remotamente. Tivemos 

que nos adaptar e um dos exemplos é o DaaS 
[Device-as-a-Service], que foi uma das soluções 
que, digamos, fomos obrigados – já vínhamos a 
estudar há alguns anos – a desenvolver porque 
o Canal pediu-nos isso. Como temos partners  
account managers dedicados a Parceiros, aca-
bamos por ouvir as necessidades e tentamos 
satisfazê-las.

A Samsung lançou novos dispositivos 
recentemente, nomeadamente a linha 
Galaxy S22 e Galaxy Tab S8, e, com eles, 
uma oferta de Device-as-a-Service. O 
que diferencia esta oferta e como é que 
os Parceiros portugueses a podem apro-
veitar?
Na verdade, isto não é um telemóvel, um ser-
viço ou uma solução; é tudo junto combinado. 
É um telemóvel com um serviço e uma solução 
integrada.
Todos os equipamentos que temos em comer-
cialização em Portugal estão certificados pelo 
Gabinete Nacional de Cibersegurança e isso 
traz-nos um carimbo adicional de que todos 
os nossos equipamentos e a maneira como são 
geridos os conteúdos e a informação que está 
no device está seguro e isso é muito importante.
Os equipamentos são o que são. O equipa-
mento traz os 100MP, o ecrã… é o que é. Diria 
que, até determinado ponto, o equipamento 
tem uma barreira que é um comodity; é igual 
aqui como em França, Itália, China ou Brasil.
O que queremos fazer é, para além do equi-
pamento, acrescentar valor; fazemo-lo com 
soluções. O Knox é certificado pelo Gabinete 
Nacional de Cibersegurança e é uma plata-
forma que permite a separação total entre o uso 
profissional e pessoal.
Na oferta de DaaS, juntamos o equipamento 
com a solução Knox e, depois, uma camada 
de serviço. Com a solução DaaS o que damos 
às empresas através do Canal de Parceiros é a 
possibilidade de o cliente final ter um aluguer 
de longa duração que inclui o hardware, os 
serviços e o software por um determinado valor 
a dois, três anos e, depois, a substituição auto-
mática quando lançarmos novos equipamentos.
O DaaS junta o melhor de três mundos – o 
hardware, as soluções e os serviços – numa só 
renda e que, uma vez terminado o período de 

“[DEVICE-AS-A-SERVICE] NÃO 
É UM TELEMÓVEL, UM SERVIÇO 
OU UMA SOLUÇÃO; É TUDO 
JUNTO COMBINADO. É UM 
TELEMÓVEL COM UM SERVIÇO E 
UMA SOLUÇÃO INTEGRADA”
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contratualização, há renovação do próprio ser-
viço com um novo device e com novos serviços 
adaptados às necessidades do cliente.
Temos isto integrado através de uma empresa 
que integra estas três soluções e que dá a pos-

sibilidade aos nossos revendedores de comer-
cializarem este serviço com uma rentabilidade 
muito interessante, acima da média daquilo 
que é praticado no mercado, e aí convidamos 
os nossos Parceiros a olharem, analisarem, fa-
larem connosco, com os nossos partners account 
managers, com os contactos da Samsung, com 

os distribuidores da área de mobilidade da  
Samsung para conhecerem mais sobre esta so-
lução porque acredito que é um fator diferen-
ciador.
Um dono de uma empresa que queira investir 
em telecomunicações e em mobilidade, certa-
mente que vai investir e pagar 20 ou 30 euros 
por mês do que andar a pagar one-shot mil ou 
dois mil euros e ter os mesmos serviços, soluções 
e hardware.

Neste momento, quais são os produtos 
já disponíveis em DaaS?
Estão todos os produtos. Inclusive, juntámos o 
S22 que está disponível desde 25 de fevereiro, 
assim como tablets.

Uma aposta da Samsung é, também, o 
Samsung Knox. Como é que os Parceiros 
podem usar o Knox para melhorar a sua 
oferta junto dos seus clientes? Funciona 
apenas nos dispositivos Samsung?
Não, é multi device. O Knox é uma plataforma 
completamente agnóstica do ponto de vista de 
marca. É uma plataforma de segurança desen-
volvida pela Samsung, mas é multi device; qual-
quer produto de outra marca pode ter Knox.

A facilidade do Knox para os Parceiros é, 
mais uma vez, cada vez mais estamos cen-
tralizados. Numa empresa, temos os devices 
com informação crítica. A facilidade que 
o Knox traz é a segurança de tudo o que é 
informação confidencial que está dentro do 
equipamento, mas, depois, também o IT ma-
nager pode gerir como se fosse um parque de 
impressoras, pode fazer a gestão remota do 
device, lançar políticas de segurança, aplica-
ções, versões novas do ERP da companhia… 
tudo isto é possível ao alcance de um clique, 
sem ter de ser manual.
Para o Parceiro, é estar na transformação di-
gital e ter estas soluções disponíveis. Cada vez 
mais, os IT managers vão pedir aos Parceiros a 
gestão remota, não querem fazer o deployment de 
uma política de segurança em que tem de fazer 
a implementação em cem colaboradores. Os 
equipamentos estão registados na plataforma 
Knox e o IT manager, com um clique, diz que 
determinados dispositivos estão numa hierar-
quia e têm acesso a estas aplicações. Em caso de 
furto ou de perda, o IT manager também pode 
desligar automática e remotamente o telemóvel.

Ou seja, um Parceiro que venda não só 
Samsung, mas também outros fabri-
cantes, ou um determinado cliente que 
já tem o seu dispositivo de outra marca, 
pode vender o Samsung Knox?
Posso ser um cliente multi brand. Posso ter equi-
pamentos da Samsung e de outras marcas e 
posso optar por uma plataforma e a plataforma 
vai gerir todos os devices.

Que outras soluções é que a Samsung 
coloca ao dispor dos seus Parceiros?
Do ponto de vista de Canal é, essencialmente, 
o Knox. Falámos aqui de três grandes eixos: a 
segurança, a capacidade de gestão remota e da 
produtividade. No entanto, o Knox tem várias 
funcionalidades. Debaixo do chapéu Knox, 
temos uma série de pequenas funcionalidades. 
Para nós, o Device-as-a-Service é claramente 
uma aposta para este ano. Não só porque o 
mercado procura esse tipo de solução com 
muita assertividade, mas também porque acre-
ditamos que o futuro será por aí. Temos dados 
e sabemos que, mesmo na área de consumo, 

“O DEVICE-AS-A-SERVICE É 
CLARAMENTE UMA APOSTA PARA 
ESTE ANO. NÃO SÓ PORQUE O 
MERCADO PROCURA ESSE TIPO DE 
SOLUÇÃO, MAS TAMBÉM PORQUE 
ACREDITAMOS QUE O FUTURO 
SERÁ POR AÍ”
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60%/70% dos equipamentos acima dos 600 
euros são adquiridos com recurso a crédito; 
ninguém está para comprar e dar telefones a 
uma pequena empresa que tem cinco colabora-
dores. Cinco telemóveis a 500 euros são 2.500 
euros de uma só vez; ninguém quer pagar isso, 
mais as soluções, mais os serviços. Ter isto tudo 
combinado numa só solução é o ideal para  
Parceiros – que os vendem – como para as em-
presas – que as usam.
Depois, também estamos a falar de benefícios 
fiscais; o DaaS entra no OpEx que são dedutí-
veis, enquanto a compra de um telemóvel não 
é dedutível.

A solução de Device-as-a-Service da 
Samsung ficou disponível este ano?
Andamos a gerir e a falar com esta empresa 
integradora há ano e meio. Fizemos um tes-
te-piloto o ano passado e estamos agora em 
comercialização de forma massiva da solução, 
mas sim, foi este ano.

O que é que estão a sentir por parte do 
mercado? Qual é a aceitação, ou é de-
masiado cedo?
É demasiado cedo, mas prevemos que a gestão 
remota, de ter um só custo, o OpEx, são coisas 
às quais as grandes empresas estão mais atentas 

do que as PME. Esse é o nosso paradigma; as 
grandes empresas estão mais atentas a esse tipo 
de mensagens do que uma pequena empresa.
Por outro lado, quando fomos para o terreno, 
isto é transversal; a recetividade é alta em qual-
quer tipologia de empresas. É curioso porque 
achávamos que seria apenas na média e na 
média alta, porque tem mais colaboradores 
e mais telefones, mas, depois, também as pe-
quenas empresas – entre os cinco e dez cola-
boradores, que é a maioria do tecido empresa-

rial português – estão muito recetivas. Daí até 
avançarem ainda há barreiras. A COVID-19 
acelerou muita coisa, mas ainda há barreiras 
que estamos a tentar explicar que o telemóvel 
não é da empresa… mas também andamos em 

carros que não são nossos, temos impressoras 
que não são nossas, que são renting. Isto é um 
serviço.

Também é preciso fazer uma sensibili-
zação do mercado, do cliente final?
Sim. Temos planeado fazer um evento para 
revendedores e para clientes finais na área em-
presarial onde vamos falar um bocadinho de 
todas as nossas soluções e vamos fazer essa sen-
sibilização.

É importante para nós chegar ao mercado, ter 
um conjunto de ações de marketing, para des-
materializar as barreiras que podem existir na 
chegada do serviço ao mercado.

O que é que a Samsung espera deste ano 
de 2022?
Esperamos um ano igualmente desafiante. 
Estes problemas que temos tido de shortage de 
produto são problemas reais de todo o mer-
cado. Desse ponto de vista, esperamos o mesmo 
desafio. Esperamos um mercado mais aguer-
rido do que foi em 2020 e 2021 derivado da en-
trada de concorrência em Portugal. A concor-
rência é saudável – saudamos a concorrência 
– e achamos que é sempre muito importante 
termos concorrentes que nos elevam a fazer 
cada vez mais. Quando há pouco falávamos 
do Programa de Canal, somos a única empresa 
de core de telecomunicações não IT que tem 
um Programa de Canal e pessoas dedicadas a 
trabalhar o Canal. Aí, temos uma vantagem: 
apesar de todos os desafios, estamos sempre a 
auto desafiar-nos para encontrar soluções. 

por Rui Damião

“A RECETIVIDADE É ALTA EM QUALQUER TIPOLOGIA DE EMPRESAS. É 
CURIOSO PORQUE ACHÁVAMOS QUE SERIA APENAS NA MÉDIA E NA MÉDIA 
ALTA, PORQUE TEM MAIS COLABORADORES, MAS TAMBÉM AS PEQUENAS 
EMPRESAS ESTÃO RECETIVAS”



DATA CENTER & EDGE COMPUTING: 
O MERCADO VOLTA AO CRESCIMENTO

NUNCA EXISTIU TANTA CAPACIDADE DE COMPUTAÇÃO, DE ARMAZENAMENTO E CONETIVIDADE, MAS 
O CENTRO DE DADOS TEM AINDA UM LONGO CAMINHO A PERCORRER EM TERMOS DE RESILIÊNCIA, 

SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E AUTOMAÇÃO

Com o apoio de:
Cisco / Comstor | HPE | Huawei | MaxiGlobal | Microsoft | NetApp / Arrow | Olivetel 

Red Hat | Schneider Electric

especial | data center & edge
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Os data centers são dos pontos mais importantes 
das organizações que têm uma presença - direta 

ou indireta – online. Qualquer empresa que tenha 
um simples ficheiro alojado na cloud precisa de 

um data center. Cisco, HPE, Maxiglobal, Microsoft, 
NetApp e Schneider Electric partilham a sua visão 
sobre as oportunidades e desafios do mercado de 

data center
por Rui Damião

Os tempos mudaram e a necessidade de informação é enorme. Há alguns anos, as 
comunicações eram simples e o correio tradicional era mais do que aceitável para 
grande parte das comunicações entre empresas.
Atualmente, o mundo já não é assim. Depois da democratização da Internet e dos 
smartphones, grande parte do tempo é passado online. Seja na vida profissional 

ou pessoal, a Internet tem um papel enorme na vida dos cidadãos.
É aí que entra o data center, as ‘instalações’ onde se recolhem, armazenam, processam e se distri-
buem grandes quantidades de dados. Os data centers são tão antigos quanto a era da computação 
moderna. 

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 data center e edge
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especial | Data center & edge

A PANDEMIA NÃO FOI, INICIALMENTE, BENÉVOLA PARA O MERCADO DE DATA CENTER. DE ACORDO COM A GARTNER, 
2021 VOLTOU AO CRESCIMENTO MESMO NO EMEA. COMO É QUE O MERCADO NACIONAL ESTÁ A ACOMPANHAR ESTE 
CRESCIMENTO GLOBAL?

“O 5G TEM UM IMPACTO MUITO 
RELEVANTE NESTAS TECNOLOGIAS. O 
EDGE TEM DESAFIOS IMPORTANTES; 
MUITAS VEZES NÃO ESTAMOS 
PERANTE O MESMO TIPO DE 
CONDIÇÕES DE UM DATA CENTER E 
DESENVOLVEMOS UM CONJUNTO DE 
TECNOLOGIAS QUE NOS PERMITEM 
SER MAIS RESILIENTES A TEMAS 
COMO PÓ, CALOR, VIBRAÇÃO”
Luís Rilhó, HPE

“EXISTEM UMA SÉRIE DE REALIDADES A QUE TEMOS DE ASSISTIR, MAS DESDE 
O INÍCIO DA NOSSA EMPRESA QUE DESENVOLVEMOS TECNOLOGIA QUE, 

QUANDO EXISTE ALGUM COMPONENTE NUM DATA CENTER QUE NÃO ESTÁ A SER 
DEVIDAMENTE REPLICADO, FAZEMOS UM FAILOVER TRANSPARENTE SOBRE UMA 

CARGA DE APLICAÇÕES DE UM LADO PARA O OUTRO” Tiago Andrade, NetApp

Luís Rilhó, Solution Business Manager, HPE: “No momento em que se decidiu ir para casa, 
por causa da pandemia, houve um impacto. O mercado parou e começou a recuperar paulatina-
mente ao longo de 2020. Em 2021, já recuperámos e voltámos ao crescimento. Em 2022, estamos 
a exceder os nossos objetivos e a aumentar o nosso negócio em Portugal. As empresas fazem inves-
timento e tentam renovar as suas infraestruturas tirando benefício das novas tendências”

Tiago Andrade, Sales Representative, NetApp: “Em 2021, tivemos uma recuperação forte 
porque as empresas viram-se obrigadas a passar grande parte da sua atividade para o online, as 
equipas de trabalho foram obrigadas a passar para online e tudo o que estava nos mais diversos 
planos estratégicos de crescimento e de digitalização de negócio a cinco ou dez anos passou para 
seis ou nove meses. Isso gerou uma oportunidade imensa para todas as empresas de IT”

Ricardo Antunes da Silva, Technical Solutions Architect, Cisco: “Do ponto de vista de 
IT – incluindo data center – em Portugal, 2020 e 2021 foram positivos, de crescimento. A perceção 
de que o IT era relevante para a continuidade dos negócios foi, realmente, importante e isso trouxe 
uma dinâmica relevante. O que vemos agora é a transformação das localizações onde as cargas e as 
aplicações funcionam, mas, também, uma ideia de simplicidade de como se vão gerir essas cargas”

A COMPUTAÇÃO EDGE É CADA VEZ MAIS RELEVANTE E A PANDEMIA REFORÇOU 
AINDA MAIS A INFRAESTRUTURA DE IT DISTRIBUÍDA. QUAIS SÃO AS TENDÊNCIAS 
TECNOLÓGICAS NESTE MERCADO? QUAL O IMPACTO QUE O 5G PODE TRAZER AO 
EDGE?

Ana Carolina Cardoso, Iberia IT Channel Director, Schneider Electric: “Edge já 
não é uma tendência; é uma realidade. Vemos o desenvolvimento dos sites distribuídos e o 5G é 
o grande edge. O que vemos é um grande impacto nesses sites distribuídos na questão da gestão, 
disponibilidade e eficiência. O risco que temos é que se o edge não for bem estabelecido, o risco 
de resiliência é muito grande e vemos que não há a mesma preocupação em termos de eficiência 
e resiliência nestes locais”

Francisco Teixeira, Partner Tech Manager, Microsoft: “O 5G tem servido como acele-
rador de adoção de tecnologias que tiram partido do edge. Há um acelerador bastante grande da 
necessidade não só dos data centers, mas também dos cenários edge, que tem a ver com os dados. 
Há cada vez mais empresas a explorar e a tirar partido dos dados e a utilizar esse tipo de infor-
mação no seu negócio, também porque não podemos voltar ao ponto de 2020 porque queremos 
continuar a trabalhar”

https://www.linkedin.com/in/lrilho/
https://www.linkedin.com/in/tiagopissarraandrade/
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Ricardo Antunes da Silva, Technical Solutions Architect, Cisco: “A capacidade e a ne-
cessidade de tratar o volume de dados que estão a ser gerados do edge obriga a começar a adotar 
essa capacidade. A vantagem é que temos forma de dotar as soluções edge de resiliência, de capa-
cidade de processamento e, mais do que tudo, de a gerir de uma forma central desde o momento 
zero, configurando remotamente a máquina e, depois, fazer a operação, manutenção e suporte de 
forma remota e central”

Luís Rilhó, Solution Business Manager, HPE: “O 5G tem um impacto muito relevante 
nestas tecnologias. Desenvolvemos um conjunto de tecnologias específicas para estas áreas porque 
o edge tem desafios importantes; muitas vezes não estamos perante o mesmo tipo de condições de 
um data center e desenvolvemos um conjunto de tecnologias que nos permitem ser mais resiliente 
a temas como pó, calor, vibração que, num contexto de edge, são ambientes mais sujos”

“UTILIZAR DIVERSOS TIPOS DE 
CLOUD PARA GANHAR EFICIÊNCIA 
E ACRESCENTAR VALOR NO 
NEGÓCIO É IMPORTANTE. EM 
SEGMENTOS QUE ESTÃO A 
CRESCER HOJE TÊM DE MANTER 
ALGUM PROCESSAMENTO LOCAL. 
É PRECISO GERIR O QUE FICA NO 
LOCAL, O QUE FICA NA CLOUD 
E, TAMBÉM, A MINHA CLOUD 
PRIVADA” Ana Carolina Cardoso, SE

“A PREPONDERÂNCIA DOS SISTEMAS DE IT AUMENTOU MUITO. ISSO AJUDA 
A PERCEBER MAIS CONTEXTOS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS DATA 
CENTERS. ISSO COMEÇA LOGO NA APLICAÇÃO E PERCEBERMOS QUE RISCOS 
TEMOS NAS COMPONENTES DA APLICAÇÃO, AS VULNERABILIDADES QUE 
EXISTEM E COMO PODEMOS PROTEGER” Ricardo Antunes da Silva, Cisco

A ENERGIA E SUSTENTABILIDADE ESTÃO A GANHAR UMA RELEVÂNCIA 
CRITICA NAS DECISÕES. NÃO SÓ POR OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS E COMPLIANCE 
REGULATÓRIO, A PRÓPRIA OPINIÃO PÚBLICA COMEÇA A QUESTIONAR O IMPACTO. 
O PUE MÉDIO TEM SÓ MARGINALMENTE MELHORADO NOS ÚLTIMOS ANOS. QUE 
EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA PODE AJUDAR A MITIGAR ESTES IMPACTOS?

Ivan Couras, Chief Sales Officer, Maxiglobal: “As empresas devem conhecer o PUE do seu 
data center e da instalação que têm e isso nem sempre acontece. É preciso implementar tecnologia 
para medir, monitorizar e atuar. Como sabemos, o consumo de energia em data center está a au-
mentar e estima-se que continuará a aumentar com a natural inovação da transformação digital. 
Isso obriga a que os data centers têm de ser mais eficientes e com um PUE mais baixo”

Ana Carolina Cardoso, Iberia IT Channel Director, Schneider Electric: “Os data 
centers são o core da transformação digital e requerem uma revisão na parte de infraestrutura. A 
sustentabilidade, hoje, já não é uma opção. As empresas estão a seguir esse caminho, seja por uma 
questão de pressão pública, por pressão regulatória ou pela responsabilidade. Muitos clientes estão 
a filtrar os seus fornecedores – incluindo Parceiros – para saber quais são as suas responsabilidades”

QUAL É A IMPORTÂNCIA DE O DATA CENTER SER UMA PLATAFORMA PENSADA 
PARA TIRAR O MÁXIMO PARTIDO DA CLOUD HÍBRIDA?

Francisco Teixeira, Partner Tech Manager, Microsoft: “A resposta simples: é crítico. Uma 
empresa que não consiga ter uma oferta de valor onde o híbrido também é possível abdica de uma 
fatia de mercado que se torna impossível de endereçar de outra forma. Há questões regulatórias, 
de soberania de dados e de sustentabilidade e é complicado dimensionar um data center para uma 
realidade não tão futura. Expandir para a cloud acaba por ser um caminho óbvio”

https://www.linkedin.com/in/ricardo-antunes-da-silva/
https://www.linkedin.com/in/ana-carolina-cardoso-guilhen-71587130/


22  | ITCHANNEL.PT

especial | Data center & edge

Ana Carolina Cardoso, Iberia IT Channel Director, Schneider Electric: “A questão de 
utilizar diversos tipos de cloud para ganhar eficiência e acrescentar valor no negócio é, sem dúvida, 
extremamente importante. O que colocaria aqui é a gestão dessa cloud híbrida. Nem tudo pode 
migrar para a cloud. Em segmentos que estão a crescer hoje têm de manter algum processamento 
local. É preciso gerir o que fica no local, o que fica na cloud e, também, a minha cloud privada”

Tiago Andrade, Sales Representative, NetApp: “Advogamos uma lógica de cloud híbrida a 
todo o nosso ecossistema de Parceiros e clientes. Existe um tema na cloud híbrida que é importante 
endereçar que é, muitas vezes, as empresas não estão preparadas para picos de processamento ou 
workloads que, com uma cloud híbrida, é possível responder. Se tenho um pico transacional ou de 
utilização, uma arquitetura de cloud híbrida permite-me responder a esse pico”

“UMA EMPRESA QUE NÃO CONSIGA TER UMA OFERTA DE VALOR ONDE O HÍBRIDO 
TAMBÉM É POSSÍVEL ABDICA DE UMA FATIA DE MERCADO QUE SE TORNA IMPOSSÍVEL 
DE ENDEREÇAR DE OUTRA FORMA. HÁ QUESTÕES REGULATÓRIAS, DE SOBERANIA DE 
DADOS E DE SUSTENTABILIDADE E É COMPLICADO DIMENSIONAR UM DATA CENTER” 
Francisco Teixeira, MIcrosoft

OS RISCOS NUNCA FORAM TÃO ALTOS QUANDO SE TRATA DE PREVENÇÃO DE DOWNTIME. A CRESCENTE INTERDEPENDÊNCIA 
APLICACIONAL ENTRE VÁRIOS DATA CENTERS TEM, DE ACORDO COM O UPTIME INSTITUTE, LEVADO A INTERRUPÇÕES MAIS 
GRAVES DE SERVIÇO APESAR DE TEREM EXISTIDO MELHORIAS SIGNIFICATIVAS DO UPTIME INDIVIDUAL NO DATA CENTER. 
COMO SE PODE CONTINUAR A MELHORAR A RESILIÊNCIA? QUAIS OS PONTOS FRACOS?

Tiago Andrade, Sales Representative, NetApp: “Existem uma série de realidades a que temos de assistir, mas desde o início da nossa empresa 
que desenvolvemos tecnologia que, quando existe algum componente num data center que não está a ser devidamente replicado, fazemos um failover 
transparente sobre uma carga de aplicações de um lado para o outro, sempre gerida pela cliente que tem a capacidade para correr isso smoothly e sem 
qualquer interrupção”

Luís Rilhó, Solution Business Manager, HPE: “Os temas da resiliência e segurança são temas não só de tecnologia, mas também de pessoas e 
processos, que têm um impacto fundamental no que pode acontecer de bom e de mau. A cloud não é um destino, é uma experiência; essa experiência 
pode ter-se no on-premises como na cloud pública, mas o desafio do cliente é conseguir viver neste mundo articulado com parte da infraestrutura num 
data center e outra parte na cloud”

Ivan Couras, Chief Sales Officer, Maxiglobal: “Muitas vezes, os pontos de falha estão em sistemas não redundantes e não basta ter só uma 
UPS ou ter uns sensores ligados. Olhando para uma IT room, toda a cabelagem e a infraestrutura em si, hoje, já é pensado de uma forma totalmente 
redundante e o cliente tem dois data centers em pontos opostos onde um replica o outro, com fibra redundante e instalações elétricas eventualmente 
diferentes, também”

A SEGURANÇA – SEJA ELA CIBERNÉTICA OU FÍSICA – É UM ELEMENTO CRUCIAL DE QUALQUER DATA CENTER. COMO É QUE A 
TECNOLOGIA AJUDA A GERIR A RESILIÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO, DA SUA REDE E DOS SEUS DADOS?

Ricardo Antunes da Silva, Technical Solutions Architect, Cisco: “A preponderância dos sistemas de IT aumentou muito. Isso ajuda a 
perceber mais contextos para garantir a segurança dos data centers. Isso começa logo na aplicação e percebermos que riscos temos nas componentes 
da aplicação, as vulnerabilidades que existem e como podemos proteger e, descendo nos níveis, olhar para as redes e microsegmentar as mesmas e 
prevenir que um ataque se espalhe pela organização”

https://www.linkedin.com/in/franciscoteixeira/
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“AS EMPRESAS DEVEM CONHECER 
O PUE DO SEU DATA CENTER E DA 
INSTALAÇÃO QUE TÊM E ISSO NEM 
SEMPRE ACONTECE. É PRECISO 
IMPLEMENTAR TECNOLOGIA PARA 
MEDIR, MONITORIZAR E ATUAR. 
O CONSUMO DE ENERGIA EM 
DATA CENTER ESTÁ A AUMENTAR 
E ESTIMA-SE QUE CONTINUARÁ A 
AUMENTAR”
Ivan Couras, Maxiglobal

Ivan Couras, Chief Sales Officer, Maxiglobal: “Aconselhamos os clientes a ter sempre parte do seu negócio numa infraestrutura própria, 
num data center, para conseguir ter algum controlo e domínio em caso de ataque. A nível de segurança física, deve-se restringir o número de pessoas 
com acesso ao data center, que terá de ter uma separação física da área de IT para os demais sistemas para questões de manutenção e do não acesso 
a equipamentos críticos para o negócio”

Francisco Teixeira, Partner Tech Manager, Microsoft: “A segurança já não é só ao nível do data center, é também ao nível da identidade. 
Não só a cloud ou o híbrido, mas o próprio trabalho remoto faz com que, hoje, tenha de proteger a minha infraestrutura onde quer que ela se localize. 
Todo esse tipo de direção que o mercado tem tomado acaba por ser importante para a forma como as empresas querem lidar com a proteção daquilo 
que é a sua propriedade intelectual”

COMO É QUE OS PARCEIROS PODEM APROVEITAR AO MÁXIMO AS 
OPORTUNIDADES DO MERCADO DE DATA CENTER?

Ricardo Antunes da Silva, Technical Solutions Architect, Cisco: “Por defeito, a res-
posta aos clientes da Cisco é feita através de Parceiros e vemos isso a acontecer mesmo com as 
aquisições de software, que adotam essa política e estratégia. Essa estratégia não advém de uma 
decisão inócua; vemos que os nossos Parceiros são competentes, têm know-how e acrescentam valor 
acrescentado aos nossos clientes e garantem que as nossas soluções vão responder às necessidades 
que os clientes têm”

Luís Rilhó, Solution Business Manager, HPE: “As tecnologias são muito complexas. Há 
poucas organizações no mercado com know-how e capacidade de implementação destas tecnologias 
num data center. Os clientes precisam de ajuda para ter a melhor tecnologia para os seus problemas 
e de quem conheça as várias tecnologias do mercado e lhes implemente a melhor solução e os ajude 
a gerir as suas infraestruturas de IT, quer seja física ou software”

Ivan Couras, Chief Sales Officer, Maxiglobal: “O papel do Parceiro será aconselhar solu-
ções cada vez mais sustentáveis, eficientes, modulares – que permitam escalabilidade do equipa-
mento – e redundantes – que permitam dar resposta ao negócio de curto prazo e evoluir de forma 
otimizada. Terá de apostar em soluções cada vez mais pré-configuradas – como micro data center 
– que, com a evolução do edge, terão um tempo de implementação mais rápido”

Francisco Teixeira, Partner Tech Manager, Microsoft: “Para o contexto atual, há quatro 
pontos que destaco: a construção de soluções resilientes na cloud, que é necessário assumir como 
fundamental; os modelos de governo que é necessário definir claramente quais são os modelos de 
governo e as personas que vão interagir com o sistema; a segurança, que é um tema muito relevante 
continuar a posicionar; e, por último, a sustentabilidade porque ainda há muito trabalho a ser feito”

Tiago Andrade, Sales Representative, NetApp: “A jornada para a cloud é real, está a acon-
tecer e é agora. Tudo o que estávamos a advogar há uns anos está a acontecer agora e com mais 
incidência no espetro mais alargada de instituições e empresas. Depois, todas as organizações vão 
ter de otimizar os seus investimentos on-prem, reduzir, tornar mais eficientes, mais capazes e mais 
resilientes com segurança e uma lógica diferente da que tem sido seguida até agora”

Ana Carolina Cardoso, Iberia IT Channel Director, Schneider Electric: “A minha 
mensagem principal é que os Parceiros aproveitem esta boa oportunidade da energia para colo-
carem a questão junto dos clientes. Muitos CIO estão com a conta de energia em cima da mesa e 
procuram eficiência. Isso pela por rever a eficiência do produto, de desenho, a questão de segurança 
e, quem sabe, chega à parte de sustentabilidade. Temos ferramentas que avaliem e que pesam, por 
exemplo, uma mudança de produto”  

https://www.linkedin.com/in/ivancouras/
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UN/BOX the Future com Cisco 
UCS X-Series e Cisco Intersight

O número de aplicações modernas 
que as organizações utilizam para 
servir os seus clientes está a crescer 
a um ritmo sem precedentes e a 
cloud híbrida é o futuro do seu 

data center.
À medida que as necessidades das aplicações 
modernas evoluem mais rapidamente, as em-
presas afastam-se cada vez mais da abordagem 
de implantação de aplicações exclusivamente 
on-premises ou na cloud. Em vez disso, estão a 
avançar para a adoção de um modelo híbrido 
em cloud para ligar clouds públicas e privadas e 
orquestrá-las em conjunto para tarefas comuns. 
Uma cloud híbrida maximiza a eficiência e 
a escalabilidade dos workloads e está rapida-
mente a tornar-se o modelo do futuro. Para 
se prepararem para o futuro do data center, 
as empresas precisam de infraestruturas mais 
inteligentes e orientadas pelas necessidades da 
carga de trabalho das aplicações. Ao mesmo 
tempo, devem continuar a apoiar as implemen-
tações de aplicações empresariais tradicionais 
(e muitas vezes de missão crítica) de hoje.

SIMPLIFIQUE O SEU DATA CENTER
Desde que a Cisco lançou a Cisco Unified 
Computing System™ (Cisco UCS) em 2009, 

o objetivo tem sido o de simplificar o seu  
data center. Retirou-se a gestão dos servidores 
para a rede. Simplificou múltiplas redes num 
único unified fabric. E eliminaram-se camadas 
de rede a favor de uma topologia plana num 
único sistema unif icado. Com o Sistema  
Modular Cisco UCS X-Series, a Cisco leva essa 
simplicidade para o nível seguinte: 
Simplifica a gestão da infraestructura 
através da cloud: A Cisco move a gestão da 
rede para a cloud para que possa responder 
a velocidade e ao dimensionamento do seu 
negócio e administrar toda a sua infraestru-
tura. Configura os recursos do sistema mo-
dular Cisco UCS X-Series aos requisitos dos 
workloads com a plataforma de operação cloud 
Cisco Intersight. Integra equipamentos de ter-
ceiros incluindo armazenamento da NetApp, 
Pure Storage ou Hitachi. Obtenha visualização 
inteligente, otimização e orquestração para 
todas as suas aplicações e infraestrutura. A au-
tomatização conduz à agilidade e consistência, 
ajudando-o a reduzir o tempo de implemen-
tação, reduzindo ao mesmo tempo o risco e os 
custos. Instale a partir da cloud para qualquer 
local. Onde quer que a cloud chegue, o Cisco  
Intersight pode automatizar os seus processos 
IT.

Simplificar com um sistema adaptável 
concebido para aplicações modernas: 
As atuais aplicações híbridas são por natureza 
imprevisíveis. São implementadas e redistri-
buídas como parte de uma prática frequente dos 
DevOps. Os requisitos mudam frequentemente 
e precisa de um sistema que não o prenda a um 
conjunto de recursos quando descobre que é ne-
cessário outro. Para aplicações híbridas, e uma 
gama de aplicações tradicionais do data center, 
poderá consolidar-se numa única plataforma 
que combina a eficiência e a densidade dos ser-
vidores blades com a capacidade de expansão 
dos servidores rack. O resultado: automatização, 
melhor desempenho e melhor eficiência.
Simplificar com um sistema desenhado 
já a pensar no futuro: o Cisco UCS X-Series  
com Intersight é desenhado com um propó-
sito comum: fazer o hardware pensar como  
software para que se possa facilmente adaptar 
a um mundo em rápida mudança. Através de 
perfis de servidor, o Cisco Intersight define a 
identidade, conectividade e configuração de I/O 
dos seus servidores e automatiza todo o ciclo de 
vida da infraestrutura. À medida que mais fun-
cionalidades e novos componentes são disponibi-
lizados, sejam futuras gerações de processadores, 
armazenamento, memória, ASICs específicos e 
ligações, o sistema modular do Cisco UCS X-Se-
ries irá suportar os mesmos. E, tal como o chassis 
e a tecnologia do Cisco UCS X-Series foram 
concebidos para incorporar um conjunto cons-
tante de novas capacidades, o Cisco Intersight foi 
concebido para integrar automaticamente essas 
tecnologias nos servidores, juntamente com um 
fluxo constante de novas capacidades de gestão 
que irá manter a sua infraestrutura atualizada 
ao longo do tempo.

PENSE COMO AMANHÃ
O sistema modular do Cisco X-Series, hoje 
está preparado para o seu data center e pronto 
para servir bem no futuro, com uma arquite-
tura concebida para suportar muitas gerações 
futuras de processadores e múltiplas inovações 
em I/O de servidores, redes e infraestruturas. 
Com uma gestão do ciclo de vida baseada na 
cloud e um sistema simplificado, mas adap-
tável, a Cisco continua a ajudá-lo a simplificar 
o seu data center.  

INFO
cisco.com
Sales.pt@comstor.com

A tecnologia está a mudar rapidamente e a criar oportunidades para que 
as empresas considerem como as TI podem ajudar a capitalizar tanto nos 
mercados existentes como nos emergentes

https://www.cisco.com/c/pt_pt/index.html
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SEGURANÇA 360º

AS AMEAÇAS EVOLUEM AO MESMO 
TEMPO QUE A TECNOLOGIA 
Hoje, os profissionais de TI não se questionam 
mais “se”, mas sim “quando” é que a sua em-
presa será alvo de um ciberataque. Os ciber-
criminosos atacam onde quer que encontrem 
fraquezas ou oportunidades, comprometendo 
o firmware desde os simples eletrodomésticos a 
servidores dos centros de dados. E as ameaças 
de segurança avançam à mesma velocidade 
que a tecnologia. Como resultado, os “alvos” 
estão constantemente a mudar e a evoluir. 
É difícil manter-se a par dos mais recentes de-
senvolvimentos em segurança cibernética, até 
mesmo para as organizações mais preocupadas 
com este tema, porque os “invasores” encon-
tram, inevitavelmente, formas de aproveitar 
as novas tendências tecnológicas à medida que 
estas ganham espaço no mercado. Desde com-
putação móvel e em cloud a dispositivos co-
nectados e a IoT, quanto mais promissora uma 
tecnologia for para os negócios, mais desejável 
será explorá-la. Os cibercriminosos operam, 
ainda, das formas mais básicas – desde golpes 
de phishing por e-mail, usurpação de disposi-
tivos de armazenamento USB ou senhas des-
cuidadamente guardadas.

ZERO TRUST: SEGURANÇA INTRÍNSECA, 
INTEGRADA EM TODOS OS NÍVEIS
As empresas necessitam de segurança que vá 
para além da firewall e do software para pro-
teger o “coração” da sua infraestrutura. A segu-
rança baseada em identidade e com confiança 
zero é o padrão mais elevado que se pode ter 
e que a Hewlett Packard Enterprise (HPE) in-
corpora nas suas plataformas, começando logo 
pela sua cadeia de abastecimento. Desde forne-
cedores de componentes, serviços de logística e 
transporte, produção e montagem, armazena-
mento e distribuição, os fornecedores da HPE 
são obrigados a cumprir as políticas da em-
presa, bem como rigorosos padrões ISO.
Ao nível do silício, foram introduzidas três ino-
vações de segurança nos servidores da HPE: 
Platform Certificates, Silicon Root of Trust e 
identidade criptográfica de produto (iDevID), 
que operam em conjunto para oferecer segu-
rança superior. 
Os Platform Certificates são gerados na con-
clusão do fabrico e antes do envio dos servi-
dores, garantindo que a integridade do sistema 
ao longo do ciclo de vida de produção não foi 
comprometida e está intacta aquando da re-
ceção do servidor e antes que este seja ligado à 

rede. Adicionalmente, o Server Configuration 
Lock pode ser ativado, de forma a prevenir que 
qualquer tipo de alterações sejam feitas sem au-
torização. De acordo com especialistas em so-
luções de segurança cibernética, “os setores que 
exigem arquiteturas Zero Trust irão beneficiar 
do novo HPE Platform Verification Process, 
que garante que os sistemas não foram alte-
rados em nenhum momento desde que saíram 
da fábrica e antes de se conectarem a redes 
críticas tais como redes governamentais.”1.
Os servidores HPE Gen10 incluem também, 
e de forma exclusiva, o Silicon Root of Trust 
integrado diretamente no próprio hardware e 
que interliga todo o firmware no silicone antes 
mesmo de o servidor ser construído. O iDevID 
irá autenticar esta “pegada digital imutável” ex-
clusiva da HPE no chip HPE Integrated Lights 
Out (iLO) para permitir recursos de gestão e 
monitorização remotos. Virtualmente impos-
sível de alterar, este chipset oferece um nível de 
segurança de hardware sem precedentes que 
permite que o firmware seja autenticado desde 
o fabrico do servidor, proporcionando um pro-
cesso de inicialização extremamente seguro.

A CONSTANTE ADAPTAÇÃO 
E INVESTIMENTO EM NOVAS 
TECNOLOGIAS
Apenas os servidores HPE Gen10 Plus podem 
proporcionar os mais altos níveis de proteção 
contra ataques de firmware, independentemente 
da dimensão da empresa ou do servidor adqui-
rido. 
Embora as ameaças estejam em constante evo-
lução, a HPE continua o ser único fabricante de 
servidores x86 com segurança duas gerações à 
frente da concorrência e assume o compromisso 
firme de continuar a investir em mecanismos e 
tecnologias de segurança. 

Marque uma reunião com os especialistas HPE 
em hpe.com/pt/agendar-demo

1. Fonte: “HPE is Elevating Supply Chain Security,” InfusionPoints, LLC., 2021

INFO
hpe.com/security/compute

https://www.hpe.com/pt/en/solutions/compute-security.html
http://www.hpe.com/pt/agendar-demo
https://www.hpe.com/us/en/home.html


https://www.hpe.com/pt/en/home.html
https://www.hpe.com/pt/growyourbusiness
https://www.intel.com/content/www/us/en/homepage.html
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Os dados são a força motriz do desenvolvimento 
empresarial no século XXI. São fundamentais para 
sustentar decisões, otimizar estratégias, garantir 
inovação, melhorar as experiências, consolidar o 
crescimento. Em resumo, todas as organizações 
maximizam os seus resultados em função da 
forma como gerem a informação disponível.

Assistimos a cada vez mais organizações 
definindo indicadores-chave de desempenho 
(KPI) e alocando grande parte dos seus 
orçamentos a implementação de mais e melhores 
sistemas de tratamento de dados, do BigLake ao 
Real-Time processing.

Em conjunto ou como consequência do 
crescimento de importância da informação, 
assiste-se a um aumento explosivo do volume 
de dados (diferentes fontes e sensores, dados 
complexos, estruturados e não-estruturados, 
com valor a ser extraído de guardar histórico 
por períodos superiores entre outros motivos) 
originando novos desafios para as soluções de 
armazenamento e tratamento de dados como:

1. Recolher, transmitir, processar e armazenar a 
informação em tempo útil;

2. Proteger de forma eficaz, garantindo a 
autenticidade, a resiliência e a disponibilidade;

3. Controlar os custos totais da solução e o retorno 
do investimento.

A maioria das organizações não está preparada 
para enfrentar estes desafios. Uma pesquisa 
da IDC mostra que 94,5% das empresas têm 

CENTROS DE DADOS
ALL-FLASH & GREEN IT
DADOS: O ATIVO MAIS VALIOSO PARA TODAS AS ORGANIZAÇÕES

planos para atualizar as suas infraestruturas de 
TI. E este processo não pode passar apenas por 
uma atualização tecnológica que enderece as 
necessidades atuais. Tem de considerar processos, 
inovação e garantias de agilidade/disponibilidade 
para os novos desafios que se apresentarão.
 
De acordo com o DataSphere Global da IDC o total 
de dados globais crescerá de 64 zettabytes (ZB) 
para quase 180 ZB até 2025 (taxa de crescimento 
anual composta (CAGR) de 23% durante o período 
de previsão 2020-2025).

A implementação generalizada de tecnologias como 
a IoT e a IA provoca uma necessidade crescente de 
tratamento de dados em tempo real. Para aliviar 
a pressão sobre a transmissão e o processamento 
de dados, a computação edge está também a 
crescer. A IDC prevê que, até 2023, 70% das empresas 
processarão dados no edge da IoT e o número de 
coletores conectados aumentará em 8 vezes. 50% das 
novas infraestruturas será implementada em edge.

Artigo adaptado de IDC White Paper Moving 
Towards an All-Flash Data Center Era to 

Accelerate Digital Transformation
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What are the Top requirements and challenges 
during digital IT infrastructure upgrade?

Does your enterprise plan to upgrade 
your digital IT infrasctructure?

5.5%

94.5%

Outra das preocupações chave na evolução 
tecnológica é o consumo de energia elétrica dos 
Centros de Dados. Prevê-se que, se medidas não 
forem adotadas, vamos assistir a um crescimento 
dos atuais 3% para 10% em 2030. 

Felizmente existe a consciencialização e medidas 
estão a ser tomadas por todo o mundo para 
combater este crescimento (regulamentos para 
PUE, compromissos de neutralidade de carbono, 
incentivos para incremento de eficiência e fontes 
mais de energia verde).

Um centro de dados all-flash precisa de muito 
menos – aproximadamente 70% menos – energia 
para funcionar e ainda gera muito menos calor, 
resultando em menores requisitos de refrigeração 
e consumo de energia indiretos.

Também aqui, as soluções All-Flash da 
Huawei são exemplares. Podem conter até 
36 discos SSDs NVMe em 2RU’s (densidade 
de discos 40% superior) que aliados a 
tecnologias de compactação, deduplicação e 
Inteligência Artificial, maximizam o espaço de 
armazenamento disponível reduzindo o hardware, 
espaço em rack e energia necessários.

Rui Fialho 
rui.fialho@huawei.com
IT Solutions Architect

Miguel Miranda
miguelc.miranda@huawei.com
IT Solutions Architect

AS SOLUÇÕES DE 
ARMAZENAMENTO 
ALL-FLASH DA HUAWEI 
SÃO PERFEITAS PARA 
ENDEREÇAR TODOS 
ESTES DESAFIOS.

https://e.huawei.com/en/products/storage/all-flash-storage
https://www.huawei.com/en
mailto:rui.fialho%40huawei.com?subject=
mailto:miguelc.miranda%40huawei.com%0D?subject=
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Promoção 
Fast Track Entrega 
rápida de Switches
e Wi-Fi 6 da Huawei!
SWITCH + AIRENGINE WI-FI 6 FAST TRACK PROMOTION

Porquê Esperar?

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE O DEPARTAMENTO HUAWEI NA ARROW

huawei.ecs.pt@arrow.com

A Arrow e a Huawei Enterprise garantem a entrega 
de Switches Cloud Engine e Air Engine Wi-Fi 6 em apenas 
2 semanas!

A Arrow e a Huawei Enterprise, apresentam-lhe  
a nova promoção Fast Track de Switches e Wi-Fi 6, com 
processadores de Inteligência Artificial incorporados, para 
construir redes inteligentes que aceleram a transformação digital 
e o preparam para a chegada do 5G… com apenas 2 semanas de 
tempo de entrega!

Não espere mais para fazer o upgrade
para o Wi-Fi 6

Faça o seu pedido hoje e desfrute no espaço de 2 semanas 
da melhor tecnologia Wi-Fi 6, com funcionalidades líderes na 
indústria, como Smart Antennas.

A gama de produtos Huawei Air Engine Wi-Fi 6 ajudará os 
seus clientes a construir redes com melhor cobertura, baixa 
latência e uma maior concorrência de utilizadores, habilitando 
assim serviços sem períodos de espera e roaming sem perda de 
pacotes.

Usufrua do alto desempenho da família  
de Switches Cloud Engine

Construído com tecnologia de nova geração, hardware 
de alto desempenho e powered by Huawei Versatile Routing 
Platform (VRP), os Switches Cloud Engine S5735-L oferecem 
funcionalidades flexíveis de rede Ethernet, POE+, granularidade 
de controlo de segurança e suporte de routing (layer3), fornecendo 
um alto rendimento e maior performance para as redes dos 
seus clientes.

Não se esqueça de nos consultar também para saber mais acerca 
da Solução CloudCampus 3.0 da Huawei, a ferramenta cloud 
que o irá colocar ao comando da sua rede, com funcionalidades 
de optimização E2E de forma inteligente e preditiva baseada em 
inteligência artificial.

Não espere mais e acelere a transformação digital!

CONDIÇÕES:

• Promoção válida até  31 de Dezembro de 2022;
• Promoção limitada ao stock existente
• Entrega em 2 semanas a partir da data de realização do seu 

pedido.
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Soluções ModSecur implementadas no novo 
centro de investigação da FairJourney Biologics 
O novo centro de investigação de um 
dos líderes mundiais na descoberta, 
engenharia e produção de 
anticorpos destinados ao tratamento 
de doenças foi inaugurado em 2021 
no Porto. As soluções de segurança 
física e de data center foram 
desenhadas e implementadas pela 
Maxiglobal

A segurança física foi uma das princi-
pais preocupações de Nuno Gomes, 
CIO da FairJourney. “A segurança 
é a nossa principal preocupação, 
tanto física como lógica. Esco-

lhemos uma solução com a máxima qualidade, 
de forma a garantir proteção total no acesso às 
nossas instalações”, refere. 
Foi implementado um sistema de segurança 
unificado e centralizado, composto por soluções 
de controlo de acessos, torniquetes, intercomu-
nicadores, CCTV e barreiras de acesso. Todo 
o acesso ao edifício é controlado por sistema de 
controlo de acessos constituído por controla-
dora, leitores de cartão em ambos os lados das 
portas, elevadores e torniquetes. Centralmente, 
o software de comando e controlo, faz a gestão 
dos acessos e gere toda a alarmística do sistema 
automático de controlo de acessos. 

SEGURANÇA FÍSICA
O sistema implementado possui diversos tipos 
de alarmes: violação para os leitores de cartão; 
porta não fechada; abertura forçada de porta; 
tempo limite de abertura de porta; entre ou-
tros, bem como lista de bloqueios e alarme para 
tentativas ilegais de passagens de cartão, ga-
rantindo que apenas pessoas autorizadas têm 
acesso ao interior do edifício.
O sistema de CCTV está equipado com câ-
maras com deteção de movimento, intrusão 
de objetos não autorizados e line crossing, de-
limitando áreas de acesso interditas. A nível 
de gravação, o sistema de array de discos foi 

em RAID5, permitindo redundância da infor-
mação, em caso de falha de sistema.

DATA CENTER MODSECUR IT ROOM: 
SEGURANÇA, MODULARIDADE E 
ESCALABILIDADE 
A solução desenhada para o data center da 
FairJourney Biologics – o ModSecur IT 
Room - de instalação interior, foi projetada para 
ser escalável e evolutiva, crescendo em função 
das necessidades futuras, com capacidade para 
duplicar a capacidade instalado no início do 
projeto. 
A redundância e modularidade dos seus princi-
pais componentes, em especial da infraestrutura 
de climatização e energia socorrida, garantem 
continuidade e disponibilidade da infraestru-
tura. Apresenta redundância do tipo 2 (n+1) 
para os sistemas de energia socorrido, através 
de dois conjuntos de UPS modulares que ali-
mentam dois ramais de energia socorridos: 
ramal A e ramal B.

CLIMATIZAÇÃO EFICIENTE
O sistema de arrefecimento é igualmente redun-
dante, permitindo uma climatização eficiente 
com soluções “top-cooling” de expansão direta, 
integradas na contentorização do corredor frio: 
solução ModSecur 3Axis. A topologia da so-
lução, em conjunto com a contentorização do 
corredor frio, permite uma poupança energética 
até 35%.

Todos os sistemas instalados estão a ser mo-
nitorizados por uma plataforma de monitori-
zação em tempo real.  O ModSecur EMS é 
uma appliance de monitorização técnica e am-
biental que permite um controlo das condições 
ambientais e dos equipamentos de suporte da 
infraestrutura de TI. 

OPERAÇÃO CONTÍNUA 
Para suporte de energia socorrida aos restantes 
serviços da Fairjouney, e tendo em conta a cri-
ticidade dos mesmos, foi instalada uma UPS 
modular de 500kW. A solução preconizada, re-
dundante e de elevada eficiência disponibiliza 
um total de 500kW com módulos de 42kW, em 
redundância n+1, e com quadro de bypass in-
corporado para manobras de seccionamento e 
manutenção.
Na mesma lógica modular e evolutiva, os mó-
dulos de potência são hot-swappable e entrarão 
num modo de eco-eficiência caso não sejam 
utilizados. Este modo permite uma maior efi-
ciência e disponibilidade da infraestrutura 
sempre que a mesma é solicitada. 
Para garantir autonomia no fornecimento de 
energia às cargas, no caso de falha de energia 
da rede, a UPS está equipada com bancos de 
baterias “long-life” – 10/12 anos.
“Temos atividades 24 horas por dia e o nosso 
risco tem de ser zero. Não podemos ficar sem 
energia, pois isso iria comprometer seriamente 
a nossa atividade”, conclui Nuno Gomes. 

A Maxiglobal é uma empresa 100% 
portuguesa. Desenha e implementa 
soluções globais e personalizadas que 
preparam os negócios para o futuro. 
A inovação é uma constante na marca 
ModSecur e os mais de 150 data centers 
implementados em 4 continentes são a 
prova da confiança depositada nas suas 
soluções!  

INFO
maxiglobal.pt

https://maxiglobal.pt/
https://maxiglobal.pt/
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Sustentabilidade: Imperativo e Oportunidade para 
as Organizações

O mais recente relatório do Painel  
Intergovernamenta l  sobre  
Mudanças Climáticas da ONU 
não deixa margem para dúvidas: é 
urgente e inadiável limitar o aque-

cimento global a 1,5ºC até o final do século, o 
que coloca um desafio a toda as organizações e 
à sociedade em geral.

Na próxima década é esperado que a maioria 
dos governos torne obrigatórios os relatórios 
de emissões de carbono, mas este não é o único 
fator motivador para as organizações. A par 
com a crescente pressão regulatória, assistimos 
também a uma maior responsabilização das 
empresas por parte de consumidores, credores 
e investidores. Há uma expectativa cada vez 
maior e uma noção de que a criação de valor 
esperada de uma empresa não se deve limitar 
ao retorno económico-financeiro. Existe agora 
o conceito mais abrangente de “ROI susten-
tável” que se estende ao capital humano e  
natural.

Ora vejamos: de acordo com um estudo da  
Accenture, cerca de 74% dos consumidores 
afirmam que as práticas éticas corporativas são 

um fator importante na escolha de uma marca, 
sendo cada vez mais notória a proliferação de 
apps, como a Good on You, que de alguma forma 
tentam pontuar o nível de sustentabilidade de 
uma marca, empresa ou produto.

No acesso ao crédito, segundo o survey global 
da Deloitte Spring 2020, 87% dos CFOs acre-
dita que a performance das suas empresas em 
matéria de ESG – Environmental (Ambiente), 
Social (Social) e Governance (Governança Corpo-
rativa) – tem impacto no custo de capital.  Em  
Portugal, instituições f inanceiras como o  
Crédito Agrícola estão já a desenhar credit ra-
tings para clientes institucionais e respetivos pro-
jetos em matéria ESG.

Também o investimento em sustentabilidade 
tem vindo a aumentar. A Agência Interna-
cional de Energia, no seu relatório Net Zero 
by 2050, estima que 640 mil milhões de dó-
lares sejam investidos anualmente, até 2050, 
em eficiências energéticas e, de acordo com 
a financeira S&P Global, o valor do mercado 
global de créditos de carbono poderá valer 
200 mil milhões de dólares até 2050. Não há 
dúvidas: a sustentabilidade é tanto um impe-

rativo como uma área de oportunidade para 
as empresas.

Na Microsoft, assumimos um papel 
duplo – por um lado, enquanto gigante 
tecnológica fazemos um caminho de 
transformação de toda a nossa ope-
ração (muito além dos green data cen-
ters) e, por outro, atuamos também 
como enabler, fornecendo soluções que 
capacitam outras empresas a fazer o 
mesmo caminho.

Na Microsoft, iniciámos a nossa jornada de 
sustentabilidade há vários anos, sendo já neu-
tros em carbono desde 2012. Acreditamos, 
no entanto, que organizações que podem ir 
mais longe devem fazê-lo e como tal assu-
mimos compromissos que vão muito além da 
neutralidade em carbono. Até 2030, seremos  
negativos em carbono (capturando mais 
CO2 do que emitimos), positivos em água 
(repondo mais água do que consumimos) e te-
remos zero desperdício nas operações dos 
nossos data centers, embalagens e produtos. E 
até 2025 iremos proteger e recuperar mais terra 
do que a que usamos.

Após anos de caminhada na jornada de susten-
tabilidade, temos já várias aprendizagens que 
queremos disponibilizar à sociedade, apoiando 
e capacitando outras organizações - públicas 
e privadas - a fazer um caminho de descarbo-
nização mais célere. A maioria das empresas 
ainda se debate como fazê-lo. 

Irão deparar-se, desde logo, com três desafios: 
primeiro, o diagnóstico – como identificar, cap-
turar e usar dados para perceberem em que 
ponto estão e então delinear o que precisam de 
fazer a seguir; segundo, a falta de padrões glo-
bais para registar e relatar de forma precisa e 
confiável as emissões de carbono e, por último, 
uma visão muitas vezes redutora do impacto 
ambiental (com muitas empresas a ignorarem 
as emissões ocorridas na cadeia de valor, a 

O interesse das empresas pela sustentabilidade tem vindo a crescer em todos 
os setores, não apenas porque é o caminho certo a seguir, mas também 
porque há um forte business case para o fazer

https://www.microsoft.com/Pt-PT/
https://www.accenture.com/us-en/insights/sustainability/sustainable-organization?c=acn_glb_buildingsustainbing_12398174&n=psbs_0921&msclkid=c11e82fa3da619206ae8e39d3a8ba8e5&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=US_INS_CONS_PPLCHNGE_BLDSUSORG_GENERIC_PHRS_STND_EN_GSFY22BLDSUSORG_SRVC-GASTR-NA-NA_NA_NA&utm_term=sustainability%20issues&utm_content=CONS_ENT_PPLCHNGE_BLDSUSORG_GSFY22BLDSUSORG_SRVC-GASTR-NA-NA_NA_Sustainablility%20Reports%20%26%20Solutions
https://goodonyou.eco/
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/051320-global-carbon-offsets-market-could-be-worth-200-bil-by-2050-berenberg


MARÇO | 2022  33 

INFO
microsoft.com/pt-pt/sustainability/

montante e jusante, que segundo a Carbon 
Trust, representam 90% da pegada ecológica 
de uma organização).
Com o tráfego global da internet a aumentar 
drasticamente, e a cada vez maior conectivi-
dade (5G, futuramente 6G) e capacidade de 
computação, a procura por cloud computing 
irá continuar a aumentar. Se, por um lado, a 
cloud tem a capacidade de fornecer eficiência 
massiva com menor pegada de carbono versus 
um datacenter tradicional, também é verdade 
que para responder à procura crescente, a  
Microsoft espera construir 50 a 100 novos data 
centers por ano, que requerem energia, terra 
e água para operar. Então como garantimos 
objetivos tão ambiciosos em matéria de susten-
tabilidade? Desde já, tornando os nossos data 
centers verdes e um benchmark para o mercado. 
Como? 

Primeiramente, garantindo a compra de 
energia renovável para 100% da energia diária 
até 2025. De acordo com a Bloomberg NEF, só 
os contratos de compra celebrados no último 
ano, em 10 países por todo o mundo, totali-
zavam cerca de 5,8 gigawatts de energia reno-
vável e faziam da Microsoft o maior comprador 
corporativo de energia renovável no planeta. 
Para além disso, substituímos os geradores a 
diesel por fontes de combustível de baixo car-
bono, como o hidrogénio.
 
Também a forma como refrigeramos os nossos 
servidores tem vindo a mudar. Recorrendo a 
um novo sistema de gestão de temperatura que 
aumenta o limite que faz acionar os sistemas 
de arrefecimento dos servidores, esperamos re-
duzir o consumo de água em 95% até 2024.

Inspirados no sucesso do Projeto Natick, onde 
submergimos um data center dentro de uma 
cápsula no mar da Escócia durante 2 anos, 
caminhamos agora para a submersão de ser-
vidores num líquido especial dentro dos data 
centers. Esta técnica de arrefecimento líquido é 
mais eficiente energeticamente (visto que o lí-

quido permanece num circuito fechado), per-
mite aumentar a performance dos discos em 
20% (útil para correr workloads mais intensivos 
de Inteligência Artificial e Big data), otimizar 
o design de racks com servidores compactados 
em espaços menores (permitindo criar data-
centers mais pequenos preservando mais solo) 
e ainda prolongar a vida útil dos equipamentos, 
diminuindo o desperdício.

Estamos também a reduzir a pegada de car-
bono no próprio design e construção do da-
tacenter. De acordo com Aliança Global para 
os Edifícios e Construção, 11% das emissões 
globais estão associadas aos materiais e pro-
cessos de construção ao longo do ciclo de vida 
de um edifício, a maioria atribuídas ao betão 
e ao aço. Para reduzirmos o seu impacto, lan-
çámos o Projeto Zerix de pesquisa de materiais 
alternativos de baixo carbono, desde inusitados 
painéis cultivados de algas a tubos estruturais 
de micélio (cogumelo).

Para ajudar as empresas a assumir o controlo 
do seu impacto ambiental, a Microsoft anun-
ciou uma nova oferta SaaS, a Microsoft Cloud  
for Sustainability. Esta solução permite cen-
tralizar os dados num formato comum para 
medir, reduzir e reportar emissões, ofere-
cendo às organizações uma visão precisa, 
abrangente e cada vez mais em tempo real 
da sua pegada carbónica ao longo de toda a 
cadeia de valor.

Na Microsoft, estamos a contruir estratégias, 
soluções e parcerias que põem o poder da tec-
nologia ao serviço das organizações e ao ser-
viço do Planeta. Iremos continuar a aprender 
e a adaptar, tanto nas nossas operações como 
em estreita colaboração com os nossos clientes 
e parceiros à volta do mundo, a construir um 
futuro mais sustentável. 

Segundo o Global E-waste Monitor 2020 da 
ONU, foram geradas 53,6 milhões de toneladas 
(Mt) de resíduos eletrónicos em todo o mundo 
em 2019, sendo apenas 17,4% reciclados. A 
Microsoft pretende reutilizar e reciclar pelo 
menos 90% dos equipamentos eletrónicos exis-
tentes nos nossos datacenters até 2025. Para 
tal, criámos inovadores Centros Circulares onde 
se desmontam, remontam e redirecionam com-
ponentes eletrónicos para uso próprio e de ter-
ceiros, utilizando Inteligência Artificial para 
prever falhas e alinhar inventário com as ne-
cessidades reais.

Joana Pinto Santos,
Azure Business Group Lead na Microsoft 

Portugal

https://www.microsoft.com/pt-pt/sustainability/
https://www.microsoft.com/Pt-PT/
https://www.microsoft.com/en-us/research/project/natick/
https://news.microsoft.com/innovation-stories/datacenter-liquid-cooling/
https://www.microsoft.com/en-us/research/project/project-zerix/?secret=2B0F6u
https://www.microsoft.com/pt-pt/sustainability/cloud
https://www.youtube.com/watch?v=3tRB7Qskw_Q
https://www.linkedin.com/in/joana-santos-79323922/
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“Do core para a cloud, a NetApp lidera a 
transformação”

Os revendedores têm um papel impor-
tante no negócio da NetApp, e são reco-
nhecidos anualmente com o prémio de 
Parceiro da NetApp. Quantos Parceiros 
a NetApp tem agora?
Os nossos Parceiros são parte integrante da 
viagem de transformação global dos nossos 
clientes mútuos; juntos, temos uma oportu-
nidade incrível de expandir o nosso alcance 
no mercado de tecnologias de informação. A 
NetApp quer capacitar os seus Parceiros para 
colaborarem facilmente, co-venderem e, em 
conjunto, impulsionarmos o valor do cliente. 
A nossa visão passa por acelerar o crescimento 
e o sucesso do cliente com um ecossistema de 
Parceiros vibrante e empenhado, seja em am-
bientes on-prem, híbridos ou na nuvem.

O número atual de Parceiros ativos é superior 
a quatro mil a nível mundial e em Portugal são 
45. E, como estamos a fazer noutras geografias; 
estamos empenhados em evoluir e desenvolver 
um forte ecossistema de Parceria em Portugal 
que nos possa levar mais longe e mais além. Os 
“New Kid on the Block” devem ser Parceiros 
“nascidos na nuvem”. Eles “completarão” a 
carteira atual de Parceiros Hybrid Cloud. 

No atual modelo empresarial da  
NetApp, qual é o papel do ecossistema 
Parceiro?
Do core para a nuvem, a NetApp alimenta a 
transformação. As aplicações definem cen-
tros de dados, e a nuvem é o início da trans-
formação digital. Os clientes precisam de  
Parceiros, de todos os tipos, que sejam espe-
cialistas focados e que os possam ajudar a con-
ceber e implementar com sucesso os seus pro-
jetos de transformação digital.

Ao desenvolvermos os nossos programas de 
Parceiros temos com o objetivo criar uma me-
lhor experiência global que facilite a realização 
de negócios conosco. Isto implica reimaginar 
as nossas Parcerias estratégicas e modelos de 
negócio, ao mesmo tempo que desenvolvemos 
as nossas estratégias de incentivos e de investi-
mento no Canal. 

Temos como estratégia a construção e desen-
volvimento proativo de Parcerias alinhadas 
com produtos e serviços chave da NetApp com 
o principal objetivo de impulsionar a conquista 
de novos clientes e aumentar o nosso footprint na 
base de clientes existente. 

Que oportunidades oferece a NetApp ao 
Canal?
A NetApp é líder mundial em serviços 
de dados híbridos na nuvem e é líder 
comprovado da indústria. Ajudamos os 
clientes a gerir o seu tecido de dados (data fabric) 

com capacidades para descobrir recursos, inte-
grar serviços de dados díspares, e automatizar 
operações. Ajudamos também os clientes a oti-
mizar o seu data fabric ao longo do tempo e 
a proteger e proteger os seus dados em todo o 
lado. 

A NetApp está a acelerar a sua próxima fase 
de transformação, uma viagem que estamos 
a fazer com os nossos Parceiros. Estamos no 
processo de avaliação e de mudança de de-
sign para o nosso novo Programa de Parceiros 
Unificados, a fim de proporcionar maiores e 
melhores resultados. 

O nosso Programa de Parceiros Unifi-
cados é concebido para apoiar todos os nossos 
Parceiros e as suas capacidades e para facilitar 
a realização de negócios conosco. Oferecemos 
benefícios e investimentos para ajudar a apoiar 
atividades que o levem a comercializar rapida-
mente, gerar procura, e elevar o seu perfil de 

A NetApp defende uma estratégia 
multicloud híbrida que permite 
total flexibilidade e capacidade para 
monitorizar e gerir os recursos onde 
eles sejam necessários

Francisco Torres-Brizuela, Channel, Alliances & Cloud SP’s Director Iberia @NetApp
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marketing e vendas. Também ajuda a melhorar 
a sua capacidade de satisfazer as necessidades 
sempre crescentes dos seus clientes em termos 
de gestão de dados e soluções de acesso a dados.

Apoiaremos os nossos Parceiros com um pro-
grama f lexível que engloba e permite o sucesso 
de todos os tipos de Parceiros e modelos de 
negócio.

O que é que o futuro procura? Qual é 
a estratégia e as principais apostas da 
NetApp para 2022?
Olhando para 2022, há certas tendências que 
já se desenvolveram este ano e continuarão a 
evoluir, mas, tal como acontece com tudo o 
resto, surgirão novas tendências. Muitas em-
presas mudaram os seus sistemas críticos para 
a nuvem, e esta tendência continuará a crescer 
em 2022. À medida que a nuvem se torna mais 
crítica para as organizações, estas estão cada 
vez mais conscientes de que, para que os pro-
jetos sejam bem-sucedidos, a sua estratégia de 
nuvem tem de estar alinhada com os objetivos 
empresariais. Por este motivo, a fase de pla-
neamento de iniciativas e a pré-avaliação do 
ponto de partida antes da implementação está 
a tornar-se mais importante.

A pandemia tem sido o exemplo mais claro 
de que a digitalização é necessária para que 
as empresas cresçam e tornem eficazes os seus 
modelos de negócio. Na NetApp, temos uma 
relação importante com os principais CEO do 
mundo precisamente porque queremos ser um 
Parceiro-chave no desenvolvimento dos seus 
processos de transformação digital. Devido 
a esta relação, podemos afirmar com certeza 
que o conceito de “digitalização” está 
agora na mente de 70% dos CEO de todo 
o mundo. 

No nosso campo, temos de continuar a traba-
lhar na sensibilização e educação. Os dados são 
o recurso vital de qualquer negócio digital. A 
informação “como um bem”, que ainda se en-
contra numa fase de “adopção precoce”, é um 
catalisador fundamental para os esforços de digi-
talização e transformação de uma organização. 

Atualmente, menos de 50% das estratégias em-
presariais documentadas citam dados e aná-

lises como um componente chave na entrega de 
valor empresarial. A Gartner, no entanto, prevê 
que isto irá mudar rapidamente, com 90% das 
estratégias empresariais a mencionar 
explicitamente os dados como um ativo 
empresarial crítico e a análise como 
uma competência central até final de 
2022. Em suma, o processo de modernização 
é global, mas a velocidades diferentes.

Há soluções e ferramentas que surgiram ou 
foram melhoradas durante a pandemia que 
permanecerão connosco por muito mais tempo 
porque provaram ser totalmente eficazes, tais 
como a realização de reuniões de equipa em 
formato digital para evitar o contacto próximo 
durante as fases críticas da pandemia. Outros 
acabarão por desaparecer ou simplesmente 
adaptar-se aos novos tempos, mudando, reno-
vando e sendo realmente úteis na nossa vida 
quotidiana. No mundo dos dados, nós próprios 
tivemos de nos adaptar à ascensão da nuvem.

Historicamente, a NetApp tem sido líder no 
mundo do armazenamento de dados em 
centros de dados de clientes, e é verdade 
que cada vez mais dados vão residir no mundo 
da nuvem, mas conseguimos duas coisas que 
vão continuar a abrir-nos portas no nosso ne-
gócio. 

Primeiro, a mesma tecnologia (chama-se 
ONTAP) funciona bem tanto no data 
center do cliente como na nuvem como 
um serviço, pelo que as empresas só devem 
preocupar-se em produzir dados e decidir onde 
os querem colocar, o que levará a um menor 
custo de propriedade e a serviços mais baratos. 

E em segundo lugar, tornámos os principais 
fornecedores da cloud - Microsoft, Amazon e 
Google - não só nossos clientes, mas também 
distribuidores da nossa tecnologia. A Microsoft, 
por exemplo, comercializa uma tecnologia para 
carregar aplicações na sua nuvem chamada 
Azure NetApp Files, e por trás dela está a 
nossa tecnologia; o mesmo se aplica ao Google 
Cloud, que tem a NetApp CVX na sua oferta 
e à AWS com o FSXo. 

Terceiro na NetApp, continuamos a desen-
volver capacidades adicionais que podem tornar 

esta viagem mais fácil para os nossos clientes. 
Capacidades adicionais que podem tornar esta 
viagem de cliente mais fácil, lançando cons-
tantemente novos serviços de Cloud Tiering 
e Cloud Backup; fazendo adições ao nosso 
portfólio, tais como SPOT (Automating and 
optimizing cloud infrastructure to deliver availability 
and performance at the lowest cost possible) e Cloud 
Checkr; e mantendo a inovação e liderança na 
base que sustenta tudo isto, ONTAP e Flash.

Que mensagem deixa para os Parceiros 
da NetApp e o mercado português?
É necessário levar mais longe a transformação 
tecnológica com estratégia e inovação na 
nuvem. Este é precisamente o modelo que pro-
pomos aos nossos clientes. Os dados são hoje o 
motor de qualquer organização ou organismo, 
o coração da sua atividade. É por isso que pre-
cisamos de garantir que os dados estão sempre 
seguros e sempre disponíveis, onde e quando 
forem necessários, em qualquer altura.

Na NetApp, recomendamos que os nossos 
clientes considerem uma estratégia híbrida mul-
ticloud que lhes permita total flexibilidade, capa-
cidade para monitorizar e gerir os seus recursos 
onde eles sejam necessários, de forma transpa-
rente, e movimentar cargas de trabalho e dados 
conforme necessário, de forma rápida, segura e 
eficiente entre diferentes locais: nuvem e on-
-prem. Nestas tarefas precisamos de um Canal 
profissional, muito bem-preparado (certificado 
e especializado) a fim de abraçar a nova vaga: o 
mundo IT Híbrido e multicloud. 

Estamos perante uma oportunidade 
única para a transformação digital 
com a injeção de fundos europeus e pro-
gramas de recuperação e resiliência. 
A oportunidade é agora. Avancemos e 
aproveitemos esta oportunidade em 
conjunto com os nossos Parceiros! 

Francisco Torres-Brizuela, Channel, Alliances & 
Cloud SP’s Director Iberia @NetApp

Francisco.Torres-Brizuela@netapp.com
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Como e onde acomodar toda 
a tecnologia e os dados

Quando trabalhamos há mais de 25 anos e 
diariamente no terreno com os Operadores, 
Instaladores e Integradores de serviços de 

Telecomunicações, Centros de Dados e Energia, 
podemos dizer que estamos no centro da 

tecnologia e dos desafios futuros

A evolução perma-
nente da tecno-
logia e a constante 
necessidade de 
diferenciação na 

sua aplicação, responsabili-
zam-nos a encontrar soluções 
e fabricar produtos cada vez 
mais exigentes, diversificados 
e específicos. 

Para além das tecnologias e conceitos já existentes aproximam-se inú-
meros desafios onde a conectividade com o mundo que nos rodeia, tem 
que ser permanente, mais rápida e cada vez com maior qualidade. 

Esta realidade impõe mudanças e in-
vestimentos na componente de infra 
estruturas, que terão que estar pre-
paradas para acomodar todos esses 
sistemas em segurança e armazenar 
todos os dados e informação por eles 
gerada.

Esta realidade é endereçada in-
ternamente Com a nossa expe-
riência e especialização nos sec-
tores através do nosso modelo 
de Inovação “OLINOVTEC” 
que culmina no fabrico de pro-
dutos e soluções inovadoras 
e com valor acrescentado, 
sempre com a premissa de que, 

todos os nossos produtos e soluções que irão acomodar equipamentos e 
sistemas, são desenhados e 
fabricados com elevada qua-
lidade e com um caracter 
diferenciador e inovador, 
tendo sempre em conta a 
redução do tempo de imple-
mentação, a facilidade de 
manuseamento e a redução 
os respectivos custos desses 
serviços. Isto traduz-se em 
poupanças objectivas e directas para os instaladores e integradores, que 
se ref letem em preços mais competitivos e satisfação no Cliente final.

Estas novas formas e modelos de mobilidade, operação e comunicação, 
evidenciam ainda mais a dependência que as organizações têm da infor-
mação e dos sistemas e verdadeira necessidade de reforçar a segurança, 
quer por via digital através de softwares de protecção, por via compor-
tamental através de processos e comportamentos e por via material de 
forma a garantir que a acomodação dos sistemas e dados por eles arma-
zenados estão protegidos e bem acondicionados. 

OS DESAFIOS ESTÃO AÍ E NÓS SOMOS PARTICIPANTES 
ATIVOS NA SUA CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO.

https://www.olivetel.pt/pt/
https://www.olivetel.pt/pt/
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Abordagem da Red Hat para a 
segurança em cloud híbrida

A
s tecnologias de containers e clouds 
híbridas tornaram o cenário de se-
gurança muito mais complexo. As 
equipas de segurança consideram 
um desafio acompanhar os riscos 

em constante mudança, os requisitos de con-
formidade, as ferramentas e as mudanças na 
arquitetura que essas tecnologias introduzem.
A segurança de rede tradicional baseada em 
perímetro, sozinha, não é mais uma solução 
eficaz, e as equipas de segurança precisam 
repensar a abordagem que adotam, para in-
corporar princípios modernos baseados em ar-
quiteturas Zero Trust como microsegmentação, 
validação contínua de utilizadores, e prevenção 
de movimentos laterais.
A segurança deve ser implementada em cada 
camada do stack de infraestrutura e aplicações. 
Os processos de autorização entre pessoas e 
sistemas e entre sistemas deve ser explícito e 
não assumido. As pessoas e os processos devem 

estar alinhados de forma a garantir uma moni-
torização contínua  resolvendo as questões de  
segurança o mais cedo possível e de maneira 
automatizada.

DEFESA EM PROFUNDIDADE PARA A 
CLOUD HÍBRIDA
Com a infraestrutura de cloud híbrida mo-
derna, a segurança tem que abranger todo o 
stack, não só no seu datacenter, mas também 
nas clouds públicas.
Uma estratégia de defesa em profundidade ba-
seada nos princípios Zero Trust é fundamental. 
Isso significa não confiar que cada elemento 
individual da estratégia de segurança está con-
tinuamente a funcionar de forma correta. Em 
vez disso, deve-se ter uma estratégia de segu-
rança integrada e em camadas que envolva 
pessoas, processos e tecnologias.
A Red Hat oferece as tecnologias para criar, 
gerir e automatizar uma cloud híbrida de ma-

neira segura numa estratégia de segurança em 
camadas com defesa em profundidade em todo 
o stack de infraestrutura e aplicações ao longo 
do seu ciclo de vida. Mais especificamente, 
uma estratégia de segurança em camadas com 
defesa em profundidade que usa os recursos 
de cada camada no seu ambiente, incluindo 
sistemas operativos, plataformas de containers, 
ferramentas de automação, Software como ser-
viço (SaaS) e serviços cloud.
Além disso, o ecossistema abrangente de par-
ceiros da Red Hat aprimora e complementa as 
soluções disponibilizados pela Red Hat.

COMO SE PROTEGER CONTRA ATAQUES 
À CADEIA DE ELEMENTOS NA CLOUD 
HÍBRIDA
Existem sempre pontos fracos na sua infraestru-
tura de segurança. No entanto, num ambiente 
de cloud híbrida, talvez seja difícil identificá-
-los. Começando com o Linux® e indo além, 
a Red Hat trabalha com comunidades open 
source upstream para criar softwares prontos 
para ambientes empresariais que sejam ro-
bustos, testados e distribuídos com segurança

A BASE PARA DEVSECOPS
Uma estratégia de segurança em camadas com 
defesa em profundidade que perpassa todo o 
stack de infraestrutura e aplicações e o seu ciclo 
de vida é fundamental para a segurança em 
cloud híbrida e para o DevSecOps.
O DevOps combina as disciplinas de desenvol-
vimento de software e operações de TI numa 
forma de trabalho colaborativo. As equipas de 
DevOps mais avançadas reconheceram a im-
portância de incluir segurança no modelo de 
DevOps, o que levou à criação do DevSecOps.
DevSecOps significa pensar na segurança das 
aplicações e da infraestrutura desde o início. 
Também significa automatizar as operações de 
segurança para impedir a redução da produti-
vidade das equipas DevOps. 
Essa metodologia salienta a necessidade de 
ajudar os programadores a criar código que 
tenha a segurança em consideração, um pro-
cesso que exige que as equipas de segurança 
partilhem insights, feedbacks e visibilidade sobre 
as ameaças conhecidas. 

INFO
redhat.com

A Red Hat desenvolve as tecnologias para criar e implementar aplicações 
em clouds híbridas de forma mais segura. Utilizamos uma abordagem 
em camadas com defesa em profundidade que ajuda os clientes a 
implementarem segurança em todo o stack de infraestrutura e aplicações 
ao longo de todo o  ciclo de vida

https://www.redhat.com
https://www.redhat.com
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Data Centers: a sustentabilidade e a resiliência 
não são mutuamente exclusivas

Na Primavera de 2020, ainda nos primórdios da pandemia, Satya Nadella, 
CEO da Microsoft, salientou que “registámos dois anos de transformação 
digital em dois meses”. Esta frase continua muito relevante ao dia de hoje; 
acho que todos podemos concordar que o ritmo da transformação digital 
não diminuiu desde então, e isto nos mais variados setores da economia e da 
sociedade.

A
ssim sendo, creio que é importante 
que reconheçamos, também, o 
papel crescente dos Data Centers 
na nossa sociedade cada vez mais 
digitalizada. Para o resumir de 

forma simples: os Data Centers permitem o 
nosso futuro digital. Indo mais além, e dada 
a nossa crescente dependência neles, é funda-
mental que identifiquemos dois dos maiores 
problemas que os operadores de Data Centers 
enfrentam atualmente, à medida que caminha 
a passos largos para o futuro: a resiliência e a 
sustentabilidade.

A questão mais decisiva da era em que vivemos
As alterações climáticas são, sem dúvida, uma 
das questões mais decisivas da era em que vi-
vemos. Somos a primeira geração a reconhe-
cê-lo, e também a que está mais bem posicio-
nada para poder impulsionar mudanças que 
perdurem no tempo.

As alterações climáticas são essencialmente 
um desafio energético, considerando que mais 
de 80% das emissões globais de dióxido de 
carbono (CO2) se devem à produção e con-
sumo de energia. A forma como atualmente 

utilizamos a energia é altamente ineficiente, 
e chegámos a um momento crítico. Demo-
rámos mais de cem anos para chegar aqui e, 
de acordo com o último relatório do IPCC, 
divulgado em agosto, temos apenas nove anos 
para travar as emissões de forma a que nos 
mantenhamos abaixo do limite de 1.5°C de 
aquecimento global. Esta meta é mais viável 
do que, à primeira vista, poderíamos pensar, 
mas exigirá uma mudança de mentalidade, 
novas tecnologias mais verdes e colaboração 
entre os vários setores da indústria.

O CAMINHO DA SUSTENTABILIDADE E 
DA RESILIÊNCIA
Na Schneider Electric, vemos um caminho claro 
para alcançar sustentabilidade e resiliência – um 
caminho que não exige concessões ou compen-
sações, e é possibilitado pela eletricidade e pela 
digitalização. Acreditamos que a eletricidade é a 
fonte de energia mais eficiente e o melhor vetor 
para a descarbonização. Ao darmos um passo 

https://www.se.com/pt/pt/
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em frente e unirmos o digital ao elétrico, a forma 
como utilizamos a eletricidade torna-se mais in-
teligente porque o digital torna visível o que era, 
até agora, invisível, e ao mesmo tempo elimina 
o desperdício e aumenta a eficiência. Por fim, 
“conectar os pontos” e permitir a visibilidade 
em todas as facetas de uma operação é essencial 
para alimentar um novo mundo elétrico – aquilo 
a que nós chamamos Eletricidade 4.0.

OS DATA CENTERS PERMITEM O NOSSO 
FUTURO CENTRADO NO DIGITAL
Tal como observei anteriormente, nos tempos 
recentes têm decorrido muitos debates sobre 
o notável progresso que fizemos, nos últimos 
18-24 meses, na direção de um futuro digital. 
Esta transição acelerada para o digital é possi-
bilitada pelos Data Centers, que são a verda-
deira espinha dorsal da economia digital.

No nosso mundo cada vez mais digitalizado, 
temos testemunhado uma procura crescente 
por serviços de Data Center. O tempo de ati-
vidade destes sempre foi um imperativo de ne-
gócios, com estipulações claras descritas nos 
acordos de níveis de serviço. Como resultado 
da nossa maior dependência nos Data Centers, 
qualquer tempo de inatividade ou interrupção 
em toda a cadeia de valor tornou-se um caso 
mediático, capaz de fazer manchetes.

Alguns exemplos recentes, no ano passado, in-
cluem a grande interrupção na Fastly (rede de 
conteúdos para web) em junho ou a falha de rede 
que causou uma interrupção de várias horas nas 
redes sociais Facebook, Whatsapp e Instagram 
em outubro. Esta última afetou não apenas os 
utilizadores das redes para fins recreativos, mas 
também as pequenas e médias empresas que de-
pendem daquelas plataformas para suas ativi-
dades de marketing e comunicação.

Em paralelo, há uma crescente conscienciali-
zação e discussão pública sobre o impacto am-
biental dos Data Centers nos vários países. Al-
guns colocaram moratórias nas novas constru-
ções de Data Centers. Singapura, por exemplo 
– onde os DC são responsáveis por 7% do con-
sumo de eletricidade do país –, interrompeu a 
construção de novos Data Centers em 2019, e 
trabalha agora para identificar soluções que per-
mitam que as suas operações sejam mais susten-

táveis no clima tropical. Em regiões que sofrem 
com a escassez de água, como a costa oeste dos 
EUA, as comunidades locais levantaram preo-
cupações sobre novas implementações de DC e 
a sua utilização dos recursos hídricos limitados.

Em Portugal, é sabido que cerca de metade 
dos Data Centers existentes estão concentrados 
na região de Lisboa e pertencem a grandes 
empresas, como a Equinix, a Colt, a Altice, 
a NOS, a PT Empresas ou a Claranet. Não 
parecem registar-se, ainda, preocupações de 
maior neste setor a nível nacional, mas a ver-
dade é que é necessário apostar-se desde já 
numa maior eficiência energética destas ins-
talações, para que nunca cheguemos a uma si-
tuação mais complicada, ou até de não retorno, 
em termos de sustentabilidade ambiental.

PASSAR DE “RESILIÊNCIA OU 
SUSTENTABILIDADE” PARA 
“RESILIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE”
Conseguir resiliência e sustentabilidade nas 
operações de Data Center é, agora, imperativo. 
Pensar que ambas são mutuamente exclusivas 
é uma perceção errada – na verdade, os Data 
Centers do futuro vão demonstrar com rapidez 
que é possível manter o tempo de atividade com 

responsabilidade, tirando partido de novas tec-
nologias, implementando estratégias ousadas e 
adotando uma nova mentalidade.

Em suma, as três tendências interconectadas 
que estão a redefinir a indústria dos Data 
Centers são: o rápido aumento da procura por 
infraestrutura; a exigência de cada vez mais 
resiliência; e a pressão pública para que os DC 
se tornem mais sustentáveis.

Os Data Centers do futuro são resilientes, 
sustentáveis, eficientes e adaptáveis. A nossa 
missão é não esperar mais, e começar a tra-
balhar para que o sejam desde já. Afinal de 
contas, já temos a tecnologia disponível para 
o conseguir; e sabemos que, hoje mais do que 
nunca, a sustentabilidade é uma necessidade, e 
não um “nice to have”. 

João Cruz, Iberian Secure Power & Field Services 
Business Development Director, Schneider Electric

João Cruz, Iberian Secure Power & Field Services Business Development Director, Schneider Electric

https://www.se.com/pt/pt/
https://www.se.com/pt/pt/
https://www.linkedin.com/in/jo%C3%A3o-cruz-22a1816/
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Num mundo em que cada vez mais se vende e consome serviços, a segurança 
também pode seguir o mesmo caminho. O Security-as-a-Service permite ao cliente 

final ter as ferramentas de cibersegurança mais recentes e atualizadas e, ao 
Parceiro, ter uma receita recorrente através dos seus serviços de segurança

por Rui Damião

VENDER 
SEGURANÇA

como um serviço
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Infraestrutura, software ou plataforma, também conhecidos como 
IaaS, SaaS e PaaS, respetivamente, são alguns dos produtos con-
sumidos como um serviço mais conhecidos da maioria do IT das 
organizações, mas não são os únicos.
O as-a-Service é, agora, um conceito importante tanto para quem 

compra, como para quem vende e quase tudo o que é IT pode ser consu-
mido como um serviço. A cibersegurança não é exceção: o Security-as-a-
-Service, ou SECaaS, é o modo de consumir soluções de cibersegurança 
como um serviço.
Os benefícios – tanto para os clientes finais como para os próprios  
Parceiros – são muitos; acesso às melhores ferramentas e equipas de se-
gurança, para o lado do cliente, e uma receita recorrente, para o lado do 
Parceiro, são apenas algumas delas.

PORQUÊ CONSUMI CIBERSEGURANÇA COMO UM SERVIÇO
Rui Duro, Country Manager da Check Point Software Technologies em 
Portugal, refere que “a segurança como serviço garante às organizações 
soluções de segurança à medida das suas necessidades que não só detetam 
e monitorizam o potencial malicioso dos ambientes corporativos, como 
previnem ativamente as ameaças”.
A estas soluções de segurança, continua, acresce uma “plataforma uni-
ficada, de fácil gestão que fornece uma visão holística para todos os am-
bientes e protege ao nível do dispositivo, redes, cloud e todos os endpoints”.
Para António Correia, Area Sales Manager da WatchGuard Portugal, 
“é cada vez mais importante que as empresas optem” por consumir 
segurança como um serviço. “Por um lado, porque existe uma falta de 
especialistas em cibersegurança no mercado; e, por outro, porque os 
departamentos de IT das empresas estão cada vez mais reduzidos, mas o 
volume de tarefas continua a crescer”, acrescenta.
O representante da WatchGuard diz, ainda, que “as empresas têm de 
fazer a pazes com o facto de não conseguirem ser boas em tudo, é natural 
que assim seja. Faz cada vez mais sentido que consumam Security-as-a-
-Service, mas sempre junto de serviços especializados”.
John Shier, Senior Security Advisor da Sophos, partilha a mesma opinião: 
“os serviços de segurança geridos são muito valiosos para as empresas que 
não possuem os recursos internos para levar a cabo um programa de se-
gurança ‘como deve ser’. Nem todas têm capacidade para implementar 
e gerir todos os processos e ferramentas necessários para se protegerem 

contra as ameaças dos dias de hoje. No entanto, só porque não têm os 
recursos internos, não significa que não possam dispor destes serviços”.
Shier refere, também, que os “benefícios do outsourcing de cibersegurança 
para uma organização profissional não podem ser subestimados porque, 
tal como acontece com as ameaças biológicas, a cibersegurança beneficia 
da imunidade de grupo. Quanto mais as empresas se puderem manter 
fora do alcance dos cibercriminosos, melhor será o desempenho da so-
ciedade como um todo”.
Sergio Pedroche, Country Manager da Qualys para Portugal e Espanha, 
indica que, “com o crescimento exponencial dos ciberataques, em quan-
tidade e sofisticação, e ao mesmo tempo com a crescente dispersão e 
complexidade das infraestruturas IT, o consumo de SECaaS é essencial 
em qualquer estratégia de cibersegurança. Neste cenário complicado, as 
organizações precisam de recorrer à inteligência cibernética recolhida, 
contextualizada e enriquecida na cloud, para reforçar eficazmente a sua 
resiliência cibernética”.
Para Rui Duro, “uma outra grande vantagem da segurança como serviço 
é a garantia de que todos os vários componentes são atualizados de forma 
automática e rápida e a escalabilidade, dando a possibilidade de ajustar 
a solução às novas necessidades da organização, tal como o seu cresci-
mento, expansão geográfica ou alterações do mercado onde se insere”.
António Correia nota, ainda, que “é vital ter a noção de que a segurança, 
ainda assim, tem de começar dentro das empresas. O Security-as-a- 
Service é um complemento, uma ajuda, não pode ser um passar de 
responsabilidades para o Parceiro. A responsabilidade continua, e conti-
nuará sempre, a ser do cliente”.

CONTROLO DE CUSTOS… MAS NÃO SÓ
Poder controlar eficazmente os custos que uma empresa tem com a ci-
bersegurança é apenas uma razão para que as organizações comecem a 
consumir segurança como um serviço. No entanto, há outras.
Sergio Pedroche nota que “redução de custos, otimização de recursos, 
escalabilidade, alta disponibilidade são apenas algumas das caracterís-
ticas intrínsecas do SECaaS, vantagens herdadas do modelo SaaS ‘pai’. 
No entanto, as organizações não consomem segurança apenas por estas 
vantagens. O acesso a determinados recursos, tais como conhecimentos 
especializados em áreas específicas de cibersegurança, indicadores de 
ameaça em tempo real, previsões de risco baseadas em inteligência artifi-

António Correia,
 Area Sales Manager da 
WatchGuard Portugal

Sergio Pedroche, 
Country Manager da Qualys para 

Portugal e Espanha

John Shier, 
Senior Security Advisor 

da Sophos

Rui Duro, 
Country Manager da Check 

Point Software Technologies em 
Portugal
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cial, tudo isto de forma rápida 
e precisa, são outros benefícios 
essenciais, que só são viáveis 
através da Security-as-a-Ser-
vice”.
John Shier refere que, para 
algumas organizações, o que 
leva a consumir segurança 
como um serviço é, de facto, 
o controlo de custos, mas para 
outras é a falta de recursos; 
“muitas vezes, até são ambos 
os fatores. O que leva um 
cliente até um fornecedor de 
serviços de segurança geridos 
é único para cada um. No fim 
de contas, contudo, a perceção 
de que precisam de ajuda e a 
subsequente contratação de 
um Parceiro de segurança 
podem fazer toda a diferença entre sofrer um grande incidente ou não”.
Security-as-a-Service é, segundo Rui duro, uma “excelente forma de 
tornar acessível” cibersegurança “a todas as empresas, seja qual for a 
sua dimensão e capacidade de investimento tecnológico”. Para além do 
controlo de custos, o representante da Check Point em Portugal indica 
que “a maior proteção dos recursos corporativos, garantida por soluções 
-as-a-Service, é uma forma de investimento que, a longo prazo, poupa 
gastos que, no caso de um ciberataque, seriam não só maiores, como 
muito mais danosos”.
Para António Correia, e “além de uma maior f lexibilidade e escalabili-
dade, este tipo de serviço permite que as empresas tenham um grau de 
segurança muito mais elevado e acesso a níveis de segurança impossíveis 
de atingir de outra forma, nomeadamente se esta área estiver concentrada 
apenas no departamento interno de IT, que, por vezes, é inexistente, 
ou, muitas vezes, insuficiente para todas as tarefas”. Assim, o conselho 
passa, “acima de tudo”, em “contratar o know-how de um Parceiro espe-
cializado”.

SECAAS NO PORTFÓLIO DOS PARCEIROS
O representante da WatchGuard explica que ter soluções de segurança 
como um serviço no seu portfólio “é essencial” para os Parceiros. “O 
mercado precisa deste tipo de serviços, que permite aos Parceiros serem 
diferenciadores e oferecerem um nível de personalização de serviço (é 
assim que o cliente o perceciona) com uma elevadíssima fidelização”. 
Simultaneamente, “é muito importante que os Parceiros contem com 
soluções que lhes permitam entregar valor aos seus clientes, mas, também, 
uma racionalização do tempo dos seus ativos mais importantes: os re-
cursos humanos especializados”. Dentro das soluções de segurança como 
um serviço, os Parceiros devem ter um portfólio “completo e abrangente” 
que integre soluções de Wi-Fi, segurança de rede e endpoint e autenticação 

multifatorial, refere António 
Correia.
“Oferecer mais serviços impul-
siona as receitas dos Parceiros 
e oferece melhor proteção aos 
clientes”, indica John Shier. 
“Se deixadas por sua conta e 
risco, algumas organizações 
podem não conseguir executar 
um programa de segurança 
adequado e sofrerão as conse-
quências. Uma cibersegurança 
eficaz depende da saúde de 
todo o ecossistema – quanto 
mais forte este for, mais difícil 
é para os criminosos atacarem 
as organizações. Oferecer 
esses serviços signif ica que 
os Parceiros estão a ajudar a 
fortalecer o ecossistema e, ao 

mesmo tempo, a proteger os seus clientes, e tudo enquanto aumentam as 
suas fontes de receitas.
De acordo com Sergio Pedro, é essencial que os Parceiros “tenham na 
sua carteira soluções que evoluam continuamente, acrescentando novas 
capacidades que também interajam entre si para maximizar as capaci-
dades de deteção e resposta”, uma vez que as “organizações precisam 
de soluções de segurança robustas que também lhes permitam consumir 
novos serviços de forma rápida e fácil”.
Rui Duro refere que, ao longo do último ano e meio, “muitas empresas fi-
zeram mudanças significativas nas suas infraestruturas e implementaram 
novas camadas de segurança em resposta à pandemia e têm procurado 
serviços que agilizem e acelerem estas mudanças. A verdade é que ca-
minhamos para um mundo cada vez mais orientado para as soluções 
as-a-Service”, onde se inclui a cibersegurança.

SOLUÇÕES MAIS PROCURADAS
Hoje, os serviços geridos de deteção e resposta, ou MDR, na sigla em 
inglês, são, segundo John Shier, da Sophos, “muito populares” e um dos 
serviços mais procurados pelas organizações que adquirem cibersegu-
rança como um serviço. Antes, explica, “o foco estava na prevenção: 
como impedir que as ameaças cheguem. Isto ainda é extremamente 
importante; mas nem tudo pode ser evitado”. Assim, há “a necessidade 
de detetar ameaças potenciais através de métodos automatizados e ma-
nuais (threat hunting). Quando se encontrar algo suspeito, alguém tem 
que o investigar e determinar se é uma ameaça real, e quão séria é. Se 
a ameaça for real, alguém tem que a solucionar. Fazer tudo isto requer 
muito tempo e experiência, bem como as ferramentas certas. É por isso 
que muitas organizações estão a recorrer aos serviços de MDR, seja para 
complementar a equipa existente ou evitar a necessidade de contratar 
uma equipa dedicada”.
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De acordo com Sergio Pedroche, endpoint detection & response (EDR),  
vulnerability management e extended detection & response (XDR) são alguns 
exemplos dos serviços mais populares. Ao mesmo tempo, “existe também 
uma forte procura de serviços da próxima geração, tais como EDR  
multi-vector, VMDR (Gestão de Vulnerabilidade, Deteção e Resposta) e 
XDR de contexto”.
Rui Duro refere que a abordagem da Check Point permite que as em-
presas tenham uma visão holística e completa da forma como podem 
gerir o seu ecossistema tecnológico. Os clientes “começam muitas vezes” 
pela adoção de produtos de segurança para endpoint, para email e cola-
boração ou segurança de navegação no browser. Depois, “rapidamente 
percebem as capacidades de adoção e implementação dos restantes pro-
dutos de forma simples e intuitiva, como os serviços de segurança de 
infraestruturas cloud”.

ESPECIALIZAÇÃO
Para vender cibersegurança como um serviço – e os serviços geridos as-
sociados – é necessário que o Parceiro se especialize. Essa especialização 
é – na larga maioria das vezes – fornecida pelo próprio fabricante.
Sergio Pedroche aconselha a “seguir os percursos de aprendizagem re-
comendados, começando com cursos de certificação técnica. Além disso, 
para se manter a par das últimas ameaças cibernéticas e da evolução das 
soluções de segurança como serviço, é necessário seguir os planos de for-
mação contínua, disponíveis em múltiplos formatos para tirar o máximo 
partido das funcionalidades mais avançadas da solução”.
António Correia, da WatchGuard, indica que “os Parceiros precisam, 
cada vez mais, de tecnologia unificada, com as diferentes valências ge-
ridas numa só consola, que seja multitier e multitenant. Para isso, é funda-
mental que escolham muito bem os fabricantes com quem trabalham”, 
que “preparem muito bem a sua oferta, que vão ao encontro das neces-
sidades dos seus clientes e que tenham recursos humanos certificados na 
tecnologia, além de formação contínua”.
Na WatchGuard, o Programa de Canal conta com formações recorrentes 
focadas “numa abordagem profunda e na especialização em cada uma 
das quatro linhas de produto – segurança de rede, segurança de endpoint, 
Wi-Fi, autenticação multifatorial. Isto pode ser online, com as sessões 
acessíveis sempre que quiserem, ou assumir o formato de webinars e 
sessões presenciais”.
Rui Duro refere que o “Programa global de Parceiros” da Check Point 
oferece aos Parceiros “todo um conjunto de ferramentas de suporte co-
mercial, bem como a possibilidade de formar, especializar e obter cer-
tificações profissionais técnicas que lhes permitem prestar serviços de 
cibersegurança com soluções da Check Point Software”.
Estando “100% dedicada ao seu Programa de Parceiros”, as soluções 
da Check Point ref letem isso mesmo, diz o responsável da empresa em 
Portugal. “O programa White Space, por exemplo, identifica as melhores 
oportunidades de venda para que os Parceiros concentrem a sua atenção 
nas atividades certas. Conciliando isto com o Programa de Certificação 
de Serviços Profissionais, permite aos Parceiros especializarem-se na 
prestação de serviços relacionados com as soluções da Check Point Soft-

ware, é um fator que os diferencia da concorrência e permite desenvolver 
relações mais próximas com o cliente, bem como alcançar maiores valores 
de venda”.
John Shier explica que “os Parceiros só serão bem-sucedidos se com-
preenderem, eles mesmos, aquilo que estão a oferecer aos clientes, e o 
trabalho de os formar para que assim seja é algo que nunca descuramos. 
A formação e especialização nos novos serviços que aparecem no mer-
cado é uma tarefa ongoing, todos temos de estar sempre atualizados para 
podermos assegurar o sucesso de todo o ecossistema”.
Neste sentido, a “Sophos disponibiliza aos seus Parceiros as ferramentas 
necessárias para combater as ameaças atuais – e muitas das nossas solu-
ções são já concebidas com os serviços geridos em mente. Os Parceiros 
podem utilizar essas ferramentas para oferecer proteção líder do setor aos 
seus clientes – e, ao mesmo tempo, dispõem de uma gestão facilitada e 
de uma integração perfeita nas suas operações comerciais já existentes. 
Oferecemos formação e certificação em todos os nossos produtos para 
que os parceiros possam tirar o máximo proveito deles e proteger melhor 
os seus clientes”.

OS DESAFIOS DA ADOÇÃO DE SECAAS
Um dos desafios na entrega de soluções de Security-as-a-Service por 
parte dos Parceiros é “ser capaz de entregar isso mesmo”, explica  
António Correia. “Não falamos apenas a f lexibilização do que se vende 
ao cliente, mas sim de um serviço contínuo que trabalha a sua resiliência, 
que implementa soluções preventivas, com base no modelo de zero-trust e 
a produzir alertas de segurança relevantes e que são efetiva e facilmente 
seguidos através da tecnologia utilizada”.
Para Sergio Pedroche, “uma das questões-chave a considerar é a capa-
cidade evolutiva das soluções de segurança como serviço para satisfazer 
as crescentes exigências das organizações. Algumas soluções apenas for-
necem capacidades muito específicas, forçando os Parceiros a lidar com 
diferentes soluções, reduzindo a visibilidade e dificultando os processos 
de deteção e resposta”.
De acordo com Rui Duro, o principal desafio na adoção deste tipo de 
soluções “prende-se com a alteração da forma de como se vende segu-
rança. Esta tendência de adoção de Security-as-a-Service significa que 
os Parceiros têm de se refocar e começar a apostar mais em formação 
de equipas especializadas para a vendas de serviços de consultoria e de 
suporte de cibersegurança”.
Por último, John Shier refere que “um grande desafio para os Parceiros 
é encontrar um conjunto abrangente de ferramentas que ofereçam resul-
tados de cibersegurança superiores, que sejam fáceis de gerir e se inte-
grem perfeitamente nas ferramentas e f luxos de trabalho existentes”. 

RESUMO
• Com Security-as-a-Service, as organizações têm acesso às melhores ferramentas e equipas de ciberse-
gurança;
• Os Parceiros conseguem ter acesso a uma receita recorrente através da venda destes serviços;
• A venda de serviços de cibersegurança permite uma poupança no investimento inicial necessário por parte 
dos clientes finais.
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O ano passado trouxe um conjunto 
significativo de desafios à indús-
tria da cibersegurança. De acordo 
com relatórios de consultoras es-
pecialistas, em 2021 foram desco-

bertas mais vulnerabilidades de software do 
que nunca, quase mais 10% face a 2020, desde 
pequenos problemas em aplicações de nicho a 
eventos críticos que afetaram milhões de ativos. 
Os investigadores da Qualys, realizaram uma 
análise abrangente do ecossistema de ciber-
segurança nos últimos meses e destacam 3 
grandes desafios para a cibersegurança em 
2022:

1.  MUDANÇAS NO MODELO DE GESTÃO 
DE ATIVOS
Quando a pandemia eclodiu há dois anos e 
as empresas começaram a trabalhar remo-
tamente, todos os programas de inventário 
de ativos existentes foram diluídos. Hoje em 
dia, os colaboradores já se adaptaram à ro-
tina de trabalho à distância, mas as empresas, 
em geral, encontram-se no mesmo regime de 
‘apaga-fogos’ no que respeita à segurança, e a 
gestão de ativos é uma das principais questões: 
se o inventário de ativos tradicional já era enca-
rado como um desafio quando estava tudo em 
ordem, como continuar a utilizar este modelo 
agora que está tudo espalhado pelos escritórios, 
casas e uma seleção vasta de locais?
Sem um inventário de ativos atualizado que 
mostre os endpoints que existem, quais é que 
estão na rede corporativa, quais os dispositivos 
que estão a funcionar remotamente e o nível 
de segurança de cada um, em 2022 as orga-
nizações cairão face ao primeiro obstáculo de 
higiene básica de segurança. Muitas equipas 
têm vindo a adiar esta tarefa porque esperam 
“voltar à normalidade”, mas é cada vez mais 

óbvio que isso não vai acontecer e, como tal, 
este será o ano para repensar definitivamente 
estratégias e processos.

2. OTIMIZAR A GESTÃO DE 
ATUALIZAÇÕES E PATCHES
O aumento dos ataques de ransomware, e os 
elevados custos associados, forçará as empresas 
a abordar esta área, com os conselhos de admi-
nistração a estabelecerem mais objetivos para 
garantir que os seus sistemas estão seguros ao 
longo de 2022. Tornar os responsáveis das di-
ferentes unidades de negócio responsáveis por 
áreas como as “atualizações” é uma das formas 
de apoio a esta abordagem de gestão de riscos, 
que é cada vez mais necessária.
Log4Shell, a vulnerabilidade de zero-day mais 
crítica de 2021, conhecida no passado mês de 
dezembro, despertou muitas atenções neste sen-
tido e colocou em alerta toda a indústria da 
segurança. A implementação de atualizações 
na última versão ou mitigações de forma atem-

pada tem sido um ponto de viragem para as 
empresas que otimizaram os seus processos de 
segurança em conformidade.

3. MAIS INVESTIMENTO NOS SISTEMAS 
DE TECNOLOGIA OPERACIONAL (OT)
O desafio nesta área é que os ambientes de OT, 
tendencialmente, trabalham com tecnologias 
antigas. São ativos dispendiosos e desenhados 
para durar anos, mas muitos sofrem de pro-
blemas de segurança já conhecidos aos quais 
não foram aplicadas correções, uma vez que 
para uma linha de produção para aplicar pat-
ches pode custar milhares (ou milhões) de euros 
em perdas. Do mesmo modo, é possível que não 
haja patches quando o equipamento já se encon-
trar no final do período de vida útil.
A OT, durante décadas, foi mantida totalmente 
separada das funções de IT, pelo que, na prá-
tica, está uma década atrasada em relação à se-
gurança informática nos processos de conceção 
e melhores práticas. Em 2022, a necessidade de 
se ter cada vez mais dados e o risco de novos 
ataques vão forçar mais investimentos para me-
lhorar a segurança OT.
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what’s new

N
o âmbito do Unpacked 2022, a Samsung revelou os Galaxy S22 
e o S22+, dois equipamentos que introduzem câmaras com pro-
cessamento avançado de imagem inteligente, conta a Samsung. 
Possui um sensor 23% maior que o S21 e S21+ e a tecnologia 
Adaptive Pixel. Tanto o Galaxy S22 como o S22+ foram desen-

volvidos com uma câmara principal de 50MP, uma teleobjetiva de 10MP, 
e lente ultra-wide de 12MP, tornando possível obter sempre imagens de 
alta qualidade. Mais, a nova função Auto Framing deteta e segue até dez 
pessoas e ajusta automaticamente o foco da câmara captando todos os 
elementos. Ambos os dispositivos são alimentados por tecnologia VDIS 
avançada e estão equipados com a mais recente tecnologia de IA da  
Samsung, com o novo Mapa de Profundidade AI Stereo. 
Entre uma série de especificações dos novos dispositivos, é de notar que 
o Samsung Galaxy S22, com um preço de 879,99 euros, e o S22+, com 
o preço de 1079,99 euros, estão disponíveis em Phantom Black, Phantom 
White, Green, e Pink Gold, nas versões de 128GB e 256GB com 8GB 
RAM. As pré-vendas já começaram e estarão amplamente disponíveis 
no mercado nacional a partir do dia 10 de março, na loja da Samsung 
e distribuidores.
À nova linha de dispositivos Galaxy S, junta-se o Galaxy S22 Ultra, que 
une as caraterísticas da linha Note e da linha S, com uma S Pen inte-
grada. “O Galaxy S22 Ultra alia as funcionalidades mais adoradas do 

Galaxy Note às características mais afamadas da linha S para oferecer 
uma experiência móvel verdadeiramente única. Isto é um salto para a 
tecnologia mobile, que estabelece um novo padrão sobre o que o smart-
phone pode ser”, refere TM Roh.
A linha Galaxy S22 está protegida pela plataforma de segurança Knox 
Vault da Samsung, que inclui um processador e memória que isolam 
completamente dados sensíveis como palavras-passe, biometria ou 
chaves Blockchain do sistema operativo principal do telefone, explica a  
Samsung. 

N
o âmbito da sua aposta crescente no 
mercado da etiquetagem, a Brother 
ampliou a sua gama de impressoras 
térmicas portáteis para etiquetas e re-
cibos com o lançamento da nova série 

RJ-3200. Segundo a empresa em comunicado, 

a nova gama, que substitui os modelos ante-
riores RJ-3050 e RJ-3150, oferece “modelos 
mais competitivos destinados a melhorar a pro-
dutividade, f lexibilidade e autonomia”.
Composta pelos modelos RJ-3230BL e RJ-
-3250WBL – já disponíveis – a série RJ-3200, 
é “caracterizada pela sua robustez” – conta 
com certificação IP54, certificação militar e 
está preparada para suportar quedas de até dois 
metros sem sofrer danos. Inclui uma bateria 
inteligente com longa duração para minimizar 
as interrupções de impressão e garantir a sua 
funcionalidade durante todo o dia de trabalho. 
Adicionalmente, as duas novas RJ-32 contam 
com múltiplas opções de conetividade: USB 
tipo C para carregamento e transmissão de 
dados, Bluetooth MFI, AirPrint, NFC, WiFi 
(modelo RJ-3250WBL) e Ethernet com base de 
carregamento Ethernet opcional, que permite 
atualizar o software de até quatro impressoras 

durante a noite enquanto também estão a ser 
carregadas. Mais, permitem imprimir tanto 
etiquetas como talões e contam com acessó-
rios para as adaptar às diferentes necessidades, 
como o descolador de etiquetas e o kit linerless.
O modelo RJ-3230BL conta com uma resolução 
de impressão de 203ppp, velocidade máxima 
de impressão de 5pps, visor LCD retroilumi-
nado, conectividades USB Tipo C, Bluetooth 
MFI e NFC (tendo Ethernet opcional).
A largura de impressão é, no máximo, de 
72mm, conta com proteção anti-queda até 
dois metros, certificação IP54 e tem vários co-
mandos de impressão, nomeadamente raster, 
ESC/P, P-Touch Template, ZPL2 e compa-
tível com CPCL. Também é compatível com 
BarTender, SAP, SOTI, Loftware (NiceLabel) 
e Teklyn. O modelo RJ-3250WB é semelhante 
ao modelo RJ-3230BL, contando, no entanto, 
com Wi-Fi.   

Brother amplia gama de impressoras para 
etiquetagem e recibos

SAMSUNG ANUNCIA GALAXY S22
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A TP-Link revelou as suas mais 
recentes soluções de acesso 
Wi-Fi. O TP-link EAP670 
e EAP610-Outdoor são as 
novas soluções com tecno-

logia Omada que, diz a empresa, vão 
acelerar a conetividade em qualquer 
contexto.
O novo Access Point TP-Link AX5400 
Ceiling Mount WiFi 6 oferece um de-
sempenho elevado para um ambiente 
de alta densidade. Este ponto de acesso 
foi concebido para cobrir uma área de 
até dois mil pés quadrados com veloci-
dades de 574 Mbps a 2,4 GHz e 4804 
Mbps a 5 GHz, totalizando 5378Mbps 
de velocidade Wi-Fi.
O EAP670 também inclui o Omada 
Cloud Centralized Management que 
gere toda a rede localmente ou a partir 
da nuvem via web UI ou app, Canal 
160 MHz que duplica a transmissão 

de dados num único HE160 Stream, 
Seamless Roaming, onde os streams 
de vídeo e chamadas de voz não são 
afetados à medida que os utiliza-
dores se deslocam entre locais. Conta, 
também, com a tecnologia Omada 
Mesh.
O TP-Link EAP670 Ceiling Mount 
WiFi 6 Access Point é a última adição 
à linha de produtos de rede da em-
presa. É um ponto de acesso perfeito 
para ambientes de alta densidade 
como escolas, hospitais e edifícios de 
escritórios. Além disso, a funcionali-
dade Omada Mesh permite a conecti-
vidade sem fios entre pontos de acesso 
para um alcance alargado e uma im-
plementação mais f lexível. A opção 
PoE+ Power suporta 802.3at PoE+ e 
energia DC (adaptador incluído).
O TP-Link EAP610-Outdoor é um 
ponto de acesso Wi-Fi 6, indicado 

tanto para uso interior como exterior. 
Com velocidades de banda dupla de 
até 1.8 Gbps, este ponto de acesso irá 
certamente fornecer uma rede sem 
fios rápida e eficiente para todos os 
seus dispositivos. Adicionalmente, o 
TP-Link EAP610-Outdoor apresenta 
um alcance e cobertura superiores, 
bem como a Tecnologia Omada Mesh 
para uma maior f lexibilidade durante 
a implementação. Com a Tecnologia 
de Roaming Rápido, os utilizadores 
podem desfrutar de streaming inin-
terrupto nos seus dispositivos sem in-
terrupções. 

D
esde o final de 2021, a gama flagship Momentum, da Philips 
Monitors, tem vindo a expandir o seu portfólio com mais mo-
nitores de gaming para PC, com o lançamento das séries M3000 
e M5000. Agora, é hora de dar as boas-vindas a três novos mo-
delos concebidos para uma experiência de gaming em PC intensa 

e completa: o 27M1N3200VA, o 27M1N3200VS e o 27M1N3200ZA, 
todos com 27 polegadas / 68,5 cm.
A série Philips Monitors M3000 foi projetada para garantir “um exce-
lente desempenho para gamers”, diz a empresa em comunicado, oferecen-
do-lhes tudo aquilo de que precisam para estarem sempre em vantagem. 

À semelhança dos modelos anteriores da série, tanto o design como as 
características dos monitores Philips 27M1N3200VA, 27M1N3200VS e 
27M1N3200ZA atendem aos gostos e expectativas de jogadores de todo 
o mundo. O estilo da série, em geral, traz um novo suporte arrojado 
com textura metálica, para uma estética minimalista, que combina com 
qualquer ambiente, configuração, ou até mesmo com escritórios domés-
ticos. E aqueles que preferem um setup de vários monitores apreciarão 
especialmente o design sem moldura em três lados, que cria a ilusão de 
um ecrã maior.
Estes monitores oferecem recursos para sustentar sessões de gaming in-
tensas e proporcionar vantagens sobre os adversários. Todos os três 
monitores contam com taxas de atualização de 165Hz para jogos de 
PC, e resposta rápida de 1ms (MPRT), para imagens f luidas, nítidas e 
brilhantes. É ainda possível atingir uma taxa de atualização de 120Hz 
com resolução FHD para jogos em consola. O low input lag reduz o atraso 
dispositivo/monitor, melhorando a experiência de gaming em competições 
de jogabilidade rápida. Os novos monitores de gaming da Philips têm 
OSD de acesso rápido, ajustado para gamers, oferecendo várias opções e 
garantindo o melhor desempenho.  

wn

TP-LINK LANÇA NOVAS SOLUÇÕES OMADA

Philips lança novos 
monitores de gaming



50  | ITCHANNEL.PT

advertorial

“A questão da cibersegurança e da 
vulnerabilidade digital deve ser encarada de 
forma estruturada e séria”

N
uma fase em que as questões li-
gadas à cibersegurança merecem 
destaque no meio do IT nacional 
e internacional, a Érre Techno-
logy mostra-se na linha da frente 

para garantir serviços especializados na pro-
teção digital. Ramiro Brito, CEO da empresa 
que pertence ao Grupo Érre, falou com o IT 
Channel sobre as prioridades a ter em conta 
neste momento e as exigências do futuro. 

Num momento em que as questões li-
gadas à cibersegurança estão na ordem 
do dia, a Érre Technology mostra-se 
na linha da frente a nível de serviços 
de Vulnerability Assessment e monito-
rização. Como descreve a experiência 
da Érre Technology nesta área de segu-
rança digital? 
A Érre Technology, ao longo destes 20 anos, 
desenvolveu a sua atividade no âmbito da ar-

quitetura, implementação e manutenção de 
sistemas, tendo a cibersegurança como fator 
central da sua atividade. Na verdade, a questão 
da segurança sempre esteve intimamente ligada 
com a nossa atividade, não só pela natureza da 
mesma, mas também pela tipologia de clientes 
e entidades com as quais nos relacionamos. 
Quando se projeta, implementa e depois se 
mantém uma infraestrutura computacional e 
os seus sistemas relacionados, as questões de se-
gurança digital, seja pela perspetiva preventiva, 
seja pela perspetiva reativa estão no centro da 
nossa ação. Esta não é uma questão nova para 
nós, tanto é que a Érre Technology desenvolveu 
um serviço interno a prestar aos clientes, cha-
mado de CTRL-R, precisamente focado na 
monitorização de sistemas, que implica desde 
logo um assessment de vulnerabilidade, seguido 
de um serviço de monitorização dos mesmos 
de forma a controlar on time aquilo que vai 
acontecendo e prevenindo eventuais vulnera-
bilidades e fragilidades. Isto foi lançado há dois 
anos, quando este tema apesar de já acontecer 
com frequência, ainda não ter o impacto pú-
blico que tem hoje.

Considera urgente a aposta empresa-
rial neste tipo de serviços que permitam 
a proteção digital das empresas? Acha 
que a realidade, após casos de cibera-
taque a grandes empresas portuguesas, 
assim o exige?
Hoje nós assistimos a um novo tipo de crimina-
lidade, que não tem rosto visível, que não exige 
violência física nem sequer poder bélico. O cri-
minoso de hoje pode estar calmamente sentado 
a tomar o seu café e a invadir, violar e transa-
cionar os dados de qualquer entidade menos 
preparada. Dados são património, são bens e 
isso só por si tem um valor inestimável para as 
empresas. Quando isto passa para outro nível, 
para o ataque a infraestruturas que limitam a 
vida de todos nós, percebemos o risco a que 
estamos todos expostos. A inovação tecnológica 

Sediada em Braga, a Érre Technology é uma empresa com experiência 
comprovada na implementação e monitorização de sistemas informáticos, 
com produtos próprios que garantem a análise de vulnerabilidades – como é 
o caso do serviço CTRL-R

https://www.grupoerre.pt/index.php?l=pt
https://www.erre-technology.com/
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tem este verso, este outro lado da moeda que é 
preciso tratar, valorizar e exige ações concretas. 
Eu penso que a grande diferença que se verifica 
com a generalização dos ataques cibernéticos 
é a assunção por parte dos gestores, habitual-
mente não focados nas questões de IT, de que 
isto é sério e tem de fazer parte das prioridades 
das empresas e entidades. Quando digo fazer 
parte, digo ser estruturalmente pensado como 
um fator fundamental de atividade. Uma in-
dústria, por exemplo, não constrói instalações 
sem as proteger, hoje não podemos pensar em 
empresas sem ferramentas de proteção e pre-
venção relacionadas com as infraestruturas 
computacionais, com os seus dados e as suas 
transações. 

Na ótica da Érre Technology, que ser-
viços de proteção, monitorização e mi-
tigação deverão ser privilegiados? 
A questão da cibersegurança e da vulnerabi-
lidade digital deve ser encarada de forma es-
truturada e séria, sendo que, por esse motivo, 

deve consistir num plano permanente que in-
cluirá uma série de iniciativas, projetos, ações e 
implementações metodológicas. Não podemos 
agir se não soubermos o ponto de onde par-
timos e, portanto, julgo que tudo começa com o  
vulnerability assessment. Perceber como está a 
nossa infraestrutura, como estão as nossas redes 
e comunicações, é essencial para podermos de-
senvolver um plano estruturado e eficiente. De-
pois, eu diria que temos diversas camadas de 
ação. Grande parte das nossas vulnerabilidades 
estão diretamente ligadas a processos que não 
implementamos e deveríamos implementar, por 
exemplo, gestão de passwords, gestão das nossas 
redes de comunicação, sistemas de autentica-
ções de acessos, entre outros. Em paralelo, é 
essencial dotar as nossas equipas de métodos e 
procedimentos que permitam, pelas suas pró-
prias ações, minimizar os riscos e a exposição 
ao mesmo. Ter um plano de contingência em 
situação de desastre é outro dos passos a dar. 
No fundo, encarar este tema como central, es-
sencial ao funcionamento e proteção da nossa 

instituição e, com isto, recorrendo quer à for-
mação de quadros próprios, quer à consulta de 
entidades, como a Érre Technology, elaborar 
um plano eficiente, focado, pró-ativo e preven-
tivo, mas também com capacidade de reação 
em caso de violação ou ataque ocorrido.

O investimento em sistemas de segu-
rança deverá ser considerado um inves-
timento necessário para o desenvolvi-
mento progressivo das empresas? 
Investir nestes sistemas e serviços será tão im-
portante como garantir a integridade e segu-
rança de instalações, de recursos, de produtos 
ou matéria-prima, no caso das indústrias trans-
formadoras. Por isso mesmo, tem de estar no 
quadro de investimento e de capacitação orça-
mental de qualquer entidade ou empresa que 
se queira projetar no futuro com assertividade 
e robustez. Não duvido que este tema da segu-
rança venha a ter relevância até para o acesso a 
concursos, financiamentos ou projetos de maior 
dimensão. Será um pré-requisito evidente e ne-
cessário.

Em termos de desafios, antevê um 
2022 propício ao crescimento da Érre  
Technology em Portugal?
Nós encaramos todos os inícios de ciclo na Érre 
Technology como um desafio de estruturação 
do que fizemos e, com base nisso, projeção do 
futuro com o alargamento da nossa capacidade 
de oferta. A nossa aposta é e será sempre na 
captação e qualificação permanente dos nossos 
recursos humanos. Em 2022 queremos conti-
nuar a curva ascendente que trazemos de 2021 
em termos de implantação no mercado portu-
guês, de ampliação da nossa base de clientes 
e da qualidade, diversidade e relevância dos 
serviços que prestamos. Sinto que hoje temos 
uma estratégia com resultados positivos que 
nos animam e projetam um 2022 que irá ser de 
crescimento em Portugal e nos nossos mercados 
internacionais. 

Ramiro Brito, CEO da Érre Technology

https://www.linkedin.com/in/ramiro-brito-22698764/
https://www.grupoerre.pt/index.php?l=pt
https://www.grupoerre.pt/index.php?l=pt
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case study

Solução SAP FSM auxilia a CaetanoBus no 
controlo da operação de after sales
Com o novo posicionamento da CaetanoBus nasce a necessidade, e também 
a oportunidade, de fazer a gestão dos contratos de manutenção e assistência 
técnica, que passa assim a ser uma nova área de negócio da CaetanoBus
por Diana Ribeiro Santos 

O DESAFIO 
A CaetanoBus é uma empresa que se dedica 
à produção e comercialização de autocarros e 
que nasceu com a génese do Grupo Salvador 
Caetano em 1946.
Vive atualmente uma fase de transformação, 
evoluindo de fabricante de carroçarias para 
produto integral (OEM) na área da mobilidade 
elétrica, com autocarros urbanos e de aero-
porto 100% elétricos e a hidrogénio. Com este 
novo posicionamento nasce uma nova área de 
negócio, os contratos de manutenção e a obri-
gação de os executar em várias geografias. 
Anteriormente, existia um sistema de registo, 
usado pelos técnicos no terreno, que não co-
municava com o SAP ECC.  Apenas se fazia 
um registo “estático” de algumas atividades, 
sem consumo de peças e/ou afetação de tempos 
reais de trabalho, sendo um sistema isolado e 
sem integração. 
Posto isto, a CaetanoBus necessitava de uma 
solução que permitisse o controlo da operação 
de after sales para a nova área da empresa de-
dicada a autocarros elétricos e de hidrogénio, 
nomeadamente para a gestão dos contratos de 
manutenção e reparação a nível nacional e in-
ternacional.

A SOLUÇÃO 
O SAP Field Service Management é uma 
solução essencialmente vocacionada para a 

RESUMO
• A CaetanoBus necessitava de uma solução que permitisse o controlo 
da operação de after sales;
• -Foi escolhida a SAP Field Service Management, uma solução 
vocacionada para a gestão de equipas no terreno, que necessitam de 
mobilidade.

gestão de equipas no terreno, que necessitam 
de mobilidade, de uma solução fácil de uti-
lizar, que faça uma gestão de prioridades, com 
capacidade para trabalhar online e off line e 
que se integre em tempo real com o sistema 
ERP (seja SAP ou outro) para gestão de tempos, 
consumos de material e integração financeira. 
Possui um portal de self-service que permite criar 
pedidos de assistência e acompanhar o estado 
de cada pedido. 
Para Tiago Fernandes, Senior Solution Advisor 
da SAP, a grande vantagem desta solução as-
senta na capacidade de disponibilização de in-
formação de negócio em regime de mobilidade, 
como por exemplo ordens de serviço, materiais 
a serem usados, tipologia de intervenção, para 
poder ser usada pelas equipas de field service 
integradas nos processos de negócio disponí-
veis no ERP SAP do Grupo Salvador Caetano. 
Outro aspeto relevante é permitir aos gestores 
operacionais a possibilidade de acompanhar as 
atividades de field service em tempo real, des-
materializando todo o processo de faturação, 
gestão de garantias, requisições de compra, 
entre outros processos integrados. 
“A solução de FSM da SAP é uma solução ma-
dura, com bastantes clientes por todo o mundo 
e está em constante atualização devido ao 
roadmap evolutivo que a SAP se comprometeu 
no desenvolvimento da mesma”, refere.
“Esta foi a primeira implementação em  

Portugal da solução SAP Field Service  
Management, mas não a primeira solução im-
plementada pela equipa SAP da EY Portugal. 
A aposta da EY em soluções inovadoras SAP 
tem-se revelado um sucesso, permitindo trazer 
valor acrescentado aos seus clientes e posicionar 
a EY num patamar diferenciador de inovação, 
que potencia a EY como Parceiro estratégico 
global da SAP”, explica Victor Santos, Diretor 
da equipa de Consulting da EY e líder de toda 
a equipa de Technology Solution Delivery com 
as soluções SAP.

OS RESULTADOS 
Pedro Cordeiro, Director After Sales da  
CaetanoBus mostra-se satisfeito com esta so-
lução e afirma haver cerca de 15 técnicos no 
território nacional a utilizar em pleno a apli-
cação mobile, sendo que ainda estão na fase de 
implementação na área internacional. 
“Já conseguimos enviar relatórios com as evi-
dências de execução de manutenção para os 
nossos clientes e fazemos as calendarizações 
das atividades/campanhas com afetação ao 
técnico”, diz.
Ainda assim, considera que necessitam de soli-
dificar a implementação junto das suas equipas, 
para que o data acquisition seja garantido e que 
se possam medir com maior segurança os KPI.
“Já temos também o dashboard operacional 
montado e vamos começar já no próximo mês 
a divulgar internamente os resultados”, indica.
“Ainda assim, há um ganho que já conse-
guimos medir, o tempo de faturação, que di-
minui em proporção da quantidade de viaturas 
por contrato. Como exemplo, num contrato de 
15 viaturas, a faturação demora três minutos, 
enquanto com o processo antigo demoraria 45 
minutos”, conclui.   
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do mêsparceiro

InnoTech pretende criar 
valor
A estratégia da InnoTech passa por se posicionar como um Parceiro de negócios 
com uma grande amplitude de serviços de consultoria de IT
por Diana Ribeiro Santos

A InnoTech foi fundada em abril de 
2020, já num contexto de pan-
demia. Uma empresa de cariz 
humano, quer na gestão dos seus 
talentos, quer na abordagem ao 

mercado que sente a necessidade de descom-
plicar a prestação de serviços de consultoria 
tecnológica, agilizando, para tal, todos os pro-
cessos, desde a contratação de pessoas até à 
apresentação dos serviços junto das empresas 
clientes. A InnoTech resulta da vontade, e 
também necessidade, de existir uma empresa 
no mercado com características muitos pró-
prias, uma cultura de proximidade, assente em 
princípios que norteiem a sua conduta diaria-
mente.

POSICIONAMENTO E OBJETIVOS 
A caminho dos dois anos de atividade, já são 
“Parceiros de confiança” de vários clientes de 
referência nas suas áreas de negócio, do retalho 
ao setor financeiro, passando por tecnológicas 
e empresas de transportes e mobilidade, por 
exemplo. 
A área de People Tech tem sido a que tem ob-
tido melhores resultados. A nível de delivery 
models, não só o Time & Means, mas também 
as High Performance Squads têm sido os que têm 
chamado mais o interesse dos atuais e pos-
síveis clientes da InnoTech. Enquanto o pri-
meiro permite um início de projeto rápido, 
o segundo traz f lexibilidade, compatibiliza 
eficácia com eficiência e permite medir a pro-
dutividade através do progresso e qualidade 
do serviço entregue. 
Recentemente, têm ainda sentido um maior 
interesse em soluções de cibersegurança, fruto 
dos acontecimentos recentes, assim como 
dos serviços de CrowdTesting que permite aos 
clientes validarem as suas soluções pelo público 
em geral de forma segura e contida.
As Parcerias da InnoTech são na área de ci-

bersegurança onde destacam a DarkTrace e a 
Digitalskills com diferentes soluções.
Alguns dos seus clientes de referência são a 
Worten, Sibs, BCP e BPI, tendo ainda, nestes 
setores, a oportunidade de trabalhar com ou-
tras empresas, bem como em outras áreas de 
atividade. Atualmente, contam 86 colabora-
dores.

A EVOLUÇÃO DO NEGÓCIO
Na sua visão, a abordagem aos talentos no mer-
cado quer-se personalizada, o contacto com 
os seus profissionais faz-se continuamente, a 
apresentação do seu portfólio aos clientes é di-
recionada às reais necessidades da empresa, tal 
como a relação com estes é, sempre, numa ótica 
de Parceria win-win.
A InnoTech faturou 188 mil euros no primeiro 
ano e atingiram os dois milhões de euros em 
2021, representado um crescimento acima dos 
960%. Para o ano corrente têm um objetivo 
ambicioso: triplicar o volume de negócio de 

2021, ou seja, passar os seis milhões de euros.
Esta evolução tem sido sustentada com o cres-
cimento também dos seus quadros, inclusive 
preveem contratar em 2022 mais de 120 pro-
fissionais nas áreas de engenharia e reforçar a 
equipa de BackOffice.
Quando questionado sobre os resultados al-
cançados pela InnoTech em menos de dois 
anos, José Padre Eterno, Fundador e CEO da 
empresa com mais de 20 anos de experiência, 
afirma que o segredo “reside na capacidade de 
atrair talento e mantê-lo motivado e alinhado 
com a visão da InnoTech. Primamos por captar 
as oportunidades que lhes permitem estar en-
volvidos em projetos desafiantes que estimulam 
o crescimento e a inovação. Nascemos da von-
tade de fazer diferente, somos uma empresa 
de cariz humano, quer na gestão das pessoas, 
quer na abordagem ao mercado. Quisemos des-
complicar a consultoria tecnológica, agilizando 
todos os processos, desde a contratação até à 
apresentação dos serviços junto dos clientes, ga-
rantindo rapidez e f lexibilidade na adaptação 
às suas necessidades atuais e futuras - e isso gera 
confiança crescente”.

ESTRATÉGIA DE EXPANSÃO 
O objetivo base da InnoTech é criar valor. A 
estratégia da InnoTech é posicionar-se como 
um Parceiro de negócios com uma grande 
amplitude de serviços de consultoria de IT, o 
que tem de ser construído de forma estrutu-
rada, conquistando a confiança do mercado, 
não só de clientes e Parceiros, mas também 
de (potenciais) colaboradores, denominados de  
InnoTechers.
À medida que a InnoTech vai colaborando com 
clientes de referência em território nacional 
sabe que, de uma forma natural, vão come-
çando a ser desafiados por outras empresas 
portuguesas ou com operações no país. Já no 
decorrer de 2022, iniciaram a preparação para 
o mercado internacional, sendo que este será 
explorado por uma equipa dedicada à interna-
lização da InnoTech. 

RESUMO
• A InnoTech foi fundada em abril de 2020;
• São Parceiros de vários clientes nas áreas de negócio, do retalho ao 
setor financeiro, tecnológicas e empresas de transportes e mobilidade;
• Em 2021, atingiu um crescimento acima dos 960%.

José Padre Eterno, Fundador e CEO

https://www.linkedin.com/in/josé-carlos-padre-eterno-60424a/
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Inovação Digital em 2022

O ano de 2022 
será um ref lexo 
de toda esta ino-
vação uma vez 
que o desenvol-

vimento digital será primordial 
para o desenvolvimento e cresci-
mento do próprio negócio. Novas 
plataformas foram desenvolvidas, 
o comércio digital cresceu, os 
mercados tornaram-se cada vez 
mais competitivos, todos estes in-
dicadores consciencializam as em-
presas de que o investimento tec-
nológico deve ser uma prioridade 
e as mesmas estão preparadas 
para o realizar. 

Os últimos 24 meses apresenta-
ram-nos diversas adversidades e 
dificuldades, e para tal, as em-
presas esperam poder acrescentar 
valor aos produtos e serviços a 
oferecer aos seus clientes, mas 
também uma aposta no desenvol-
vimento e inovação tecnológica 
para apresentar uma resposta mais 
sustentável às mudanças de mer-
cado, necessidades dos Parceiros e 
dos próprios colaboradores. Assim 
sendo, as empresas estão mais sus-
cetíveis a, neste ano de 2022, ex-
perimentarem novas tecnologias 
como cloud, inteligência artif i-
cial, 5G, IoT, cibersegurança. É 
possível afirmar que nos últimos 
tempos, temos verificado um au-
mento significativo dos ataques 
cibernéticos a várias instituições, 
quer públicas, quer privadas. A 
verdade, é que a pandemia de-
monstrou várias debilidades nas 
empresas e existe quem se “apro-
veite” dessas mesmas debilidades 

Temos vindo a viver tempos difíceis, com grandes desafios. 
A pandemia e todas as suas consequências aceleraram 
processos e tendências tecnológicas. 

e queira retirar o maior partido 
das mesmas. Contudo, é impor-
tante que as empresas tenham a 
consciência dos perigos a que estão 
expostas e uma aposta na vertente 
de cibersegurança é considerada 
como uma tendência tecnológica 
para o futuro. A crescente e evolu-
tiva digitalização dos processos de 
trabalho assim como a utilização 
de ferramentas digitais, acarreta 
os seus riscos e ameaças, sendo de 
extrema importância a prevenção 
de eventuais e possíveis ataques 
informáticos. 

É do conhecimento geral de que 
a inovação tecnológica acarreta 
uma série de benefícios quer para 
as empresas, que para os colabo-
radores, parceiros e clientes. No 
entanto, este processo de inovação 
e de crescimento acarta uma série 
de dificuldades e desafios. Em  
Portugal, existe uma perspetiva 
ainda muito burocrática sobre o 
que são os processos de trabalho. 
Conseguimos acompanhar a evo-
lução tecnológica, mas tendo uma 
perspetiva geral, existem muitas 
empresas e muitos recursos hu-
manos que não estão tecnica-
mente dotados de competências 
suficientes para acompanhar este 
processo de digitalização. Para 
além de uma mentalidade tecno-
lógica, é importante que exista 
talento suficiente para conseguir 
acompanhar todo o processo 
evolutivo. Estas são algumas das 
principais dificuldades no pro-
cesso de inovação digital. É im-
portante que as empresas sejam 
sustentáveis tecnologicamente nos 

seus processos evolutivos. Segundo 
o ranking “Digital Economy and  
Society Index” de 2021, Portugal 
está abaixo da média dos países 
da União Europeia no que diz res-
peito à utilização das tecnologias 
nas organizações. Assim sendo, 
é essencial que as instituições te-
nham a perspetiva de evolução e 
deem foco na utilização de novas 
tecnologias. Existem vários e di-
versos obstáculos no crescimento e 
no processo digital, mas a verdade 
é que as empresas mais desenvol-
vidas nesta área, são as que têm 
um maior ângulo de crescimento 
futuro. 

Recuando para o passado, conse-
guimos perceber que a inovação 
digital tem surgido, principal-
mente, ao longo das duas últimas 
décadas. Desde o aparecimento 
das primeiras redes de compu-
tadores, à inserção do GPS em 
múltiplos dispositivos, até aos dias 
de hoje em que falamos de IoT, 
indústria 4.0, digitalização dos 
processos industriais, tecnologias 
que nos permitem a comunicação 
entre máquinas, comunicação 
entre hardwares e softwares, a ver-

dade é que os processos estão cada 
vez mais inteligentes. Relacionado 
com estes processos inteligentes, 
está também uma perspetiva de 
inovar tecnologicamente, mas 
sempre com a intenção de uma 
melhoria tecnológica associada 
ao utilizador. Ao definir as estra-
tégias digitais, a perspetiva das 
empresas deverá passar por pro-
porcionar uma melhor experiência 
aos clientes e aos colaboradores.  A 
inovação tecnológica vai sempre 
ter por objetivo as necessidades do 
próprio negócio com uma conse-
quência positiva de corresponder 
às necessidades dos seus parceiros. 
A inovação digital é vista como 
um processo para acrescentar 
valor ao negócio, que por sua vez, 
acarretará vantagens em termos 
competitivos e de produtividade. 

por David João, 
Consultant IT
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A segurança da redundância

Numa altura em que 
também ocorre 
um signif icativo 
desenvolvimento 
da nova geração 

de serviços de comunicações por 
satélite, com uma cobertura terri-
torial total, é legítima a pergunta 
sobre se tanto investimento em co-
nectividade não será um exagero. 
Vejamos:
Não me alongarei no exemplo da 
Pandemia que julgo ter demons-
trado à saciedade que a conecti-
vidade das populações, das em-
presas e das indústrias é um ins-
trumento essencial para garantir 
a continuidade das nossas vidas 
e das nossas atividades essenciais 
_embora, in casu, talvez bastasse 
“alguma” conectividade de qua-
lidade. 
A melindrosa situação espoletada 
na Ucrânia já lança mais luzes 
sobre a importância da redun-
dância dessa conectividade, já 
que, até ao momento, a Ucrânia 
tem conseguido continuar em 
grande parte ligada à internet. De 
facto, embora em algumas redes 
móveis se tenham verificado inter-
rupções de banda larga em áreas 
com intensos combates, a presença 
de uma infraestrutura de internet 
diversificada, com poucos pontos 
de estrangulamento no território 
tem impedido o “desligar” do 
País, principalmente, porque não 
há um “interruptor” centralizado.

Em Portugal, a par do desenvolvimento das redes de 5G e 
4G por parte dos operadores que adquiriram o respetivo 
direito de uso do espectro no último leilão, está igualmente a 
decorrer o segundo procedimento para garantir a cobertura 
populacional total do País em rede fixa. Seguir-se-á, 
expectavelmente, processo idêntico para as “áreas brancas” 
de cobertura de rede móvel

A estratégia de corte do acesso à 
internet não é, aliás, única em ce-
nários de guerra. Vários regimes 
autocráticos têm utilizado este 
método em situações de conflitos 
internos (veja-se o exemplo do  
Cazaquistão, em janeiro deste 
ano). Nestes casos, a imposição 
de encerramentos completos ou 
parciais de Internet aos respetivos 
prestadores é uma medida fre-
quente e relativamente fácil para 
as autoridades desses países.
Também não se olvida aqui uma 
importante ref lexão sobre ou-
tras formas em que se trava a 
guerra digital, nomeadamente, o 
controlo do que cursa nestas in-
fraestruturas. Porém, as questões 
sobre o bloqueio de conteúdos, da 
censura online, da difusão da de-
sinformação ou dos dilemas que 
enfrentam as grandes plataformas 
tecnológicas (Meta, Google, etc.) 
ocorrem num plano secundário, 
pois dependem sempre da dispo-
nibilidade das redes de comuni-
cações.
Não surpreende, pois, que o  
Regulador Ucraniano tenha dis-
ponibilizado espectro adicional 
para as redes móveis, permitindo 
aos operadores aliviar o conges-
tionamento nos seus serviços; ou 
que seja notícia o agradecimento 
do Ministro da Transição Digital 
Ucraniano a Elon Musk pela che-
gada de mais equipamentos ter-
minais para usar o seu serviço de 

Internet via satélite, já ativo na 
Ucrânia. 
O que daqui se destaca é que a 
redundância das infraestruturas 
de comunicações eletrónicas na 
Ucrânia tem garantido a manu-
tenção do sistema financeiro do 
país, a coordenação da resistência 
militar e civil, um apoio ao dia-a-
-dia, e, sobretudo, a capacidade 
de a população comunicar com 
o mundo exterior (Presidente in-
cluído). Recursos nada menospre-
záveis, portanto.
Este é um exemplo extremo que 
não se aplica a Portugal, pois não 
estamos em guerra, pelo que  - re-
pise-se – para que precisamos de 
tanta redundância? Porque há 
vários tipos de guerra e os cibera-
taques também não têm poupado 
Portugal, onde a população, como 
as empresas e organizações correm 
o mesmo risco de ficar incomuni-
cáveis, com perigo tanto para a 
economia como para a segurança 
das pessoas e das empresas. 
É certo que evitar uma violação da 
rede ou dos sistemas de comuni-
cação requer proteção contra uma 
variedade de ciberataques e que, 
para cada tipo de ciberataque, 
existem diferentes e adequadas 

contramedidas de redução das 
vulnerabilidades. Mas uma das 
primeiras linhas de defesa para 
qualquer organização será o es-
tabelecimento de comunicações 
redundantes, testadas e com in-
teroperabilidade. Para garantir a 
segurança de todos (cidadãos, em-
presas e, saliente-se, socorristas), 
quanto maior a disponibilidade de 
infraestruturas de redes de vários 
tipos e tecnologias, maior a resi-
liência de um País.
Creio, assim, ser prudente que 
se pugne por muitos tipos de co-
bertura de redes e que as mesmas 
cubram a maior parte possível do 
território. No domínio da segu-
rança, o critério norteador é “By 
failing to prepare, you are preparing to 
fail”; e, no caso português, acres-
centaria: “mais vale tarde que 
nunca”. 

por Teresa Pessoa Brandão, 
of Counsel da DLA Piper ABBC

https://www.linkedin.com/in/teresapessoabrandao/
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Realidade Assistida e Inteligência Artificial: 
Têm pernas para andar?

O potencial da Realidade  
Assistida/Aumentada (AR) e 
da Inteligência Artificial (AI) 
no trabalho tem se demons-
trado crucial. Empresas de 

várias áreas têm sido bem-sucedidas a imple-
mentar soluções de IA e AR, em particular 
no serviço e apoio ao cliente. Recentemente, a  
McKinsey deu conta de que as organizações têm 
aumentado o investimento em tecnologia de IA 
nas grandes empresas, em resposta à pandemia.  
A previsão da Gartner é que mais irão fazer o 
mesmo em 2022.
Estes desenvolvimentos têm estado numa traje-
tória ascendente há já algum tempo. Contudo, 
em 2019, apesar do entusiasmo pelas soluções 
IA e AR, a adoção global estava muito longe 
da de agora. Com a emergência da COVID-19, 
temos visto que as empresas implementaram 
novas experiências tecnológicas para conse-
guir manter as suas operações. Mesmo depois 
de a pandemia acabar, é provável que muitas 
empresas não queiram voltar aos seus velhos 
métodos.

AS TECNOLOGIAS AO DETALHE
Vamos olhar então para as tecnologias em 
causa. Por norma, as tecnologias de Realidade  
Assistida/Aumentada são usadas alternada-
mente, mas diferem em alguns pontos-chave. A 
Realidade Assistida, ao contrário de Realidade 

Aumentada, não altera o que o utilizador está 
a ver, adicionando antes uma camada extra de 
informação à visão periférica. Enquanto a Rea-
lidade Assistida pode tomar a forma de smart 
glasses, a Realidade Aumentada bloqueia a visão 
do que está realmente à volta do utilizador. Os 
smart glasses estão entre as principais aplicações 
para Realidade Assistida, prevendo-se que a sua 
adoção cresça nos próximos anos.
A IA, por outro lado, tem potencial para trans-
formar completamente o design do espaço de 
trabalho. O seu crescimento está a acontecer 
tão rapidamente a nível global e a ser uma parte 
tão significante para a nova onda de tecnolo-
gias, que é provável que adquira proporções 
exponenciais. Atualmente, quase três quartos das 
organizações planeiam investir em IA nos pró-
ximos três anos de forma a criar novos modelos 
de negócios baseados em novas tecnologias, 
como a automação e os dispositivos de edge  
computing. 

O QUE É QUE ISTO SIGNIFICA?
Vamos a consequências práticas. Esta procura 
por assistência remota está a conduzir muito 
deste crescimento. As empresas estão a utilizar 
aplicações de AR para localizar, identificar e 
resolver problemas técnicos, assim como rea-
lizar tarefas, como renovar, montar, fabricar 
e reparar as linhas de produção. O mercado 
da IA, além de ajudar no desenvolvimento das 
empresas, potencia o crescimento empresarial, 
contribuindo para gerar valor. De acordo com 
a Accenture, nove em cada dez gestores acre-
ditam que, para alcançar os seus objetivos de 
crescimento, devem alavancar as tecnologias 
de IA.
Também a AR oferece benefícios comprovados, 
incluindo a redução de tempo na interpretação 
de instruções, na formação, contribuindo para 
maior produtividade. Um estudo da Dynabook 
concluiu que 63% das organizações veem como 
provável a implementação de Smart Glasses nos 
próximos três anos, com 47% fazendo-o para 
melhorar o trabalho móvel, 34% para melhorar 
a captura e processamento de dados e 39% para 

melhorar a o trabalho em colaboração. Um 
estudo de caso da Gartner numa linha de mon-
tagem aeroespacial potenciada por este tipo de 
tecnologia teve os seguintes resultados:
• Redução de tempo de 90 a 99% na interpre-
tação de instruções 
• Redução de tempo de 85% em atividades de 
formação
• Aumento da produtividade em 40% 
• Redução de 35 a 50% do tempo geral dedi-
cado a questões técnicas 

DESAFIOS E SOLUÇÕES
Nem tudo são rosas. A implementação de novas 
tecnologias é, em si, um desafio. Até que estas 
tenham amadurecido, a integração pode ser 
complicada. No caso dos Smart Glasses, por 
exemplo, haverá certamente preocupações com 
segurança e privacidade de dados. Por outro 
lado, a IA, por ser uma tecnologia mais avan-
çada, exige um grande investimento de an-
temão, além de ser difícil de implementar em 
larga escala.
Contudo, todas as inovações começam por 
algum lado. E a verdade é que estes desafios não 
são tão difíceis de ultrapassar assim. Primeiro 
que tudo, investir é uma parte fundamental do 
crescimento de um negócio e a grande maioria 
dos líderes concorda que as tecnologias de IA e 
AR garantem excelentes retornos quando im-
plementadas corretamente.
Outro aspeto que permite algum otimismo é a 
constatação de que, ao contrário do que acon-
tece normalmente, estas tecnologias têm cres-
cido mais rápido no setor empresarial do que no 
setor de consumo. Mesmo neste último, temos 
visto headsets de AR e VR (Realidade Virtual) 
ou outros software a crescer em popularidade 
entre os utilizadores. 
Com a pandemia a acelerar a oportunidade de 
demonstrar o valor destas tecnologias, é pro-
vável que ganhem terreno graças à possibili-
dade que oferecem de ter custos menores, maior 
segurança e melhor retenção de aprendizagem. 
Uma coisa é certa: o crescimento não precisa de 
ser imediato para ser reconhecido. 

por Carlos Cunha,
Diretor Comercial da Dynabook 

Portugal

https://www.linkedin.com/in/carloscunhag2008/
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/global-survey-the-state-of-ai-in-2020
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/augmented-reality-market
https://artillry.co/artillry-intelligence/enterprise-ar-best-practices-case-studies-volume-one/
https://www.ibm.com/downloads/cas/4EALMVGP#:~:text=Processing%20data%20where%20it%20is,of%20analytics%20and%20AI%20capabilities.&text=Edge%20computing%20enables%20faster%2C%20less,times%2C%20and%20improved%20customer%20experiences.
https://uk.dynabook.com/contents/en_GB/PROMOTION/files/toshibytes-researchreport1-the-hybrid-shift.pdf
https://www.gartner.com/en/documents/3990041/emerging-technologies-top-use-cases-for-enterprise-augme
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Definitivamente, os astros não estão alinhados para nos facilitar a 
vida. No espaço de uma década, saltámos de uma crise financeira 
para uma pandemia, e desta para uma guerra na Europa, sem 
tempo para ganhar fôlego.
Estou a escrever este texto num momento em que tanques in-

vadem uma capital europeia, com total falta de previsibilidade sobre o futuro a 
curto prazo. À memória vem-me a letra de uma música de Sting, escrita em 1985: 
Russians – “I hope the Russians love their children too”.
Estes três eventos sequenciais também nos recordam a memória que se perde nas 
novas gerações, como a história é, de facto, cíclica e como, com grande probabi-
lidade, ela tende a repetir-se. Seguramente de nova roupagem, mais tecnológica 
e provavelmente menos letal, que os eventos homólogos, mas repete-se. Estamos 
novamente a saltar da frigideira para o lume!
É impossível um ocidental não sentir empatia com o povo ucraniano. Afinal é 
uma democracia liberal europeia (mesmo que imperfeita) que está a ser violenta-
mente destruída por um agressor iliberal e imperialista com velhas tácitas da mais 
básica guerra industrial destruidora e por ele perpetradas no passado recente na 
Chechénia e na Geórgia. 
Todos pensamos que nos poderia acontecer o mesmo, e todos percebemos que em 
30 anos a Europa se despreparou deliberadamente para este cenário de confronto.

O Miguel Esteves Cardoso que desculpe, mas também 
a sigla do nome dele foi usurpada pelos criativos in-
ventores de acrónimos na área dos sistemas de infor-
mação. Para estes, para os que estão atentos às áreas 
emergentes, pelo menos, MEC significa Multi-access 

Edge Computing e é uma iniciativa que, segundo o ETSI (European 
Telecommunications Standards Institute), organismo responsável pela 
respetiva normalização proporciona aos criadores de aplicações e forne-
cedores de conteúdos capacidades de cloud computing e um ambiente de 
serviços de TI no limiar (edge) da rede. 
Este ambiente é caracterizado por latência ultra baixa e largura de banda 
elevada, bem como acesso em tempo real à informação da rede de rádio que 
pode ser aproveitada pelas aplicações. MEC proporciona, segundo os seus 
proponentes, um novo ecossistema e uma nova cadeia de valor. Os opera-
dores poderão abrir a sua rede de acesso via rádio (RAN) a terceiros autori-
zados, permitindo-lhes implementar, de forma flexível e rápida, aplicações e 
serviços inovadores para assinantes móveis, empresas e segmentos verticais.
MEC é um desenvolvimento natural na evolução das estações base 
móveis e na convergência das redes informáticas e de telecomunicações 
e permitirá novos segmentos verticais de negócios e serviços para consu-

midores e clientes empresariais. Os casos de utilização incluem análise 
de vídeo, serviços de localização, aplicações de IoT, realidade aumen-
tada, distribuição otimizada de conteúdos locais e cache de dados, entre 
outros, permitindo, nomeadamente, que as aplicações possam aceder 
à informação em tempo real sobre as condições da rede de acesso. Ao 
implementar vários serviços e conteúdos de cache no limiar da rede, as 
redes centrais móveis são aliviadas de mais congestionamentos e podem 
servir mais eficazmente objetivos locais.
As normas da indústria MEC e a implementação de plataformas MEC, 
potenciadas também pela difusão do 5G, atuarão como facilitadores de 
novos f luxos de receitas para operadores, fornecedores e terceiros. A di-
ferenciação será possibilitada através das aplicações únicas implantadas 
no limiar da rede. A iniciativa visa beneficiar uma série de entidades 
dentro da cadeia de valor, incluindo operadores móveis e criadores de 
aplicações. Numa área plena de siglas, poder-se-ia descontar esta como 
mais uma. Seria um erro. Ainda que a sigla MEC esteja associada a 
um grande cronista de língua portuguesa, a sua aceção em sistemas de 
informação poderá ser tão disruptiva e transformadora, ainda que numa 
escala diferente, quanto a do detentor original.   

     por Henrique Carreiro

Saltar da frigideira pró lume!

MEC: Inovações no limiar da rede

Depois do dia 24 de fevereiro, o mundo como o conhecíamos, o 
“descontraído” mundo saído da Guerra Fria, já não será o mesmo. 
Os blocos tenderão a fechar-se sobre si mesmos e a reforçar as suas 
relações internas. A globalização tenderá a retroceder, a milita-
rização voltará a níveis da Guerra Fria, as prioridades políticas 
serão alteradas e as relações económicas tenderão a ser mais 
regionais. E, até lá, até que o reajuste da produção ocidental e da 
sua supply chain ocorra, a economia vai sofrer.
Ao dia de hoje ninguém pode adivinhar o rumo da guerra, uma 
guerra que já todos entendemos que será mais longa e logo mais 
perigosa do que o antecipado. 
É de esperar que os limites geográficos e o tipo de conflito não 
escalem, mas o risco de isso ocorrer, por enquanto retórico e 
remoto, existe.
Esperemos apenas que os russos também amem os seus filhos...
 
Mister Khrushchev said, ‘We will bury you’
I don’t subscribe to this point of view
It’d be such an ignorant thing to do
If the Russians love their children too                   por Jorge Bento

https://www.linkedin.com/in/jorbento/
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Especialistas da Check Point e da Kaspersky comentam o que é possível saber 
sobre o ataque à Vodafone Portugal, que causou interrupções de serviço da 
operadora de telecomunicações. Os especialistas partilharam com a IT Security 
– que pertence ao mesmo grupo do IT Channel – que “o ator sabe muito bem o 
que quer e como proceder nas suas operações para roubar as informações” e que 
a Vodafone poderá ter sofrido “um ataque de Denial-of-Service bastante grande”. 
“Para mandar toda a infraestrutura de telemóvel e televisão abaixo, terá de ter 
sido um ataque de uma dimensão realmente grande, distribuído”, comentam.
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EXPLORAÇÃO DE VULNERABILIDADES DE SOFTWARE SEM PATCH DE SEGURANÇA

 A IBM Security divulgou o seu relatório anual X-Force Threat Intelligence Index, 
revelando como o ransomware e a exploração de vulnerabilidades “aprisionaram” 
as empresas em 2021, sobrecarregando ainda mais as cadeias de fornecimento 
globais, com o setor da produção a emergir como o mais atacado. A IBM Security 
X-Force observou um aumento de 33% nos ataques causados pela exploração de 
vulnerabilidades de software sem patch de segurança, um ponto de entrada em 
que os atores do ransomware confiaram mais do que qualquer outro para realizar 
os seus ataques em 2021, sendo a causa de 44% dos ataques de ransomware.

ARROW ELECTRONICS GARANTE ACORDO COM SYMANTEC CYBERSECURITY

A Arrow Electronics anunciou um novo acordo com a Broadcom Inc. para ser o 
agregador de cibersegurança para o portfólio da Symantec em toda a sua base 
de clientes de pequenas e médias empresas europeias. Através do novo acordo 
de agregador, com início a 1 de fevereiro de 2022, a Arrow Electronics é agora, 
segundo menciona a empresa em comunicado, “a distribuidora exclusiva das 
soluções Symantec para Parceiros de Canal” e, finalmente, clientes, no segmento 
PME para Portugal, assim como outros países. A Arrow Electronics vai fornecer 
uma série de iniciativas para a comunidade de Parceiros de Canal.

INSPIRING SOLUTIONS REFORÇA OFERTA EM CIBERSEGURANÇA

A Inspiring Solutions anunciou o reforço da sua oferta na área da cibersegu-
rança com o estabelecimento de Parcerias com a Varonis e com a Imperva. 
O objetivo, explica a empresa em comunicado, é assegurar a proteção eficaz 
e inteligente dos principais ativos digitais das organizações contra quaisquer 
ameaças emergentes, sejam elas internas ou externas. De acordo com João 
Miguel Santos, Business Unit Director da Inspiring Solutions, “o processo de 
transformação digital em que as empresas se veem hoje confrontadas, veio 
incrementar o nível de complexidade das suas infraestruturas”.

IBM LANÇA NOVA OFERTA DE ARMAZENAMENTO FLASH PROJETO PARA RECUPERAR DE CIBERATAQUES

A IBM lançou a solução IBM FlashSystem Cyber Vault para ajudar as empresas 
a detetarem e recuperarem rapidamente de outros ciberataques. A empresa 
também anunciou novos modelos de armazenamento FlashSystem para fornecer 
um ambiente operacional único e consistente. A solução IBM FlashSystem 
Cyber Vault complementa a IBM Safeguarded Copy para as matrizes do IBM 
FlashSystem. O FlashSystem Cyber Vault digitaliza automaticamente as cópias 
criadas regularmente pela Safeguarded Copy à procura de sinais de corrupção 
de dados introduzidos por malware ou ransomware. 
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