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EASYVISTA NOMEIA NOVO 
CEO E EQUIPA DE LIDERANÇA

Protagonistas A EasyVista anun-
ciou que Patrice Barbedette, ex- 
Oracle, assumiu a sua nova função 
de CEO global e que trabalhará 
em conjunto com o conselho de 
administração, incluindo Eurazeo 
e Cathay Capital, para concretizar 
a visão estratégica de 2025 da 
EasyVista, através de aquisições e 
crescimento orgânico.

UNIPARTNER ANUNCIA NOVA 
LIDERANÇA PARA ÁREA DE 
DATA & IA

Protagonistas A Unipartner 
anuncia a integração de Rui 
Miguel, que vem assumir a 
liderança da área de Data & 
IA, reforçando assim a aposta 
da consultora no domínio da 
exploração dos dados através de 
tecnologias disruptivas. Com 
quase 25 anos de experiência, Rui 
Miguel liderou inúmeros projetos 
como consultor especialista nos 
setores de Telecomunicações, 
Energia, Utilities, Media e Serviços 
Financeiros, que vão ajudar os 
clientes a definir e implementar 
soluções de alta complexidade.

ABACO CONSULTING 
NOMEIA NOVA DIRETORA DE 
RECURSOS HUMANOS
Protagonis tas A Abaco 
Consulting nomeou Maria João 

Oliveira como nova Diretora de 
Recursos Humanos. Com mais de 
20 de anos de experiência entre a 
indústria hoteleira e outras áreas 
de negócio, como em IT e outros 
setores, Maria João Oliveira 
iniciou o seu percurso profissional 
na área dos recursos humanos, 
tendo passado por várias organiza-
ções, enquanto Human Resources 
Manager.

INGRAM MICRO EXPANDE 
PARCERIA NA EUROPA
Parcerias A Ingram Micro e a 
Newland anunciam que, após uma 
Parceria bem-sucedida no Reino 
Unido nos últimos dois anos, 
ambas as empresas concordaram 
em expandir as suas relações em 
toda a Europa, Médio Oriente 
e África. Este novo acordo de 
expansão permite que ambas as 
empresas reforcem a sua Parceria 
estratégica, abrindo novas oportu-
nidades para ambas.

LIDERA ANUNCIA ACORDO 
DE DISTRIBUIÇÃO PARA 
PORTUGAL E ESPANHA
Parcerias A Armis e a Lidera 
anunciaram um acordo estra-
tégico para oferecer a empresas 
de Portugal e Espanha a opor-
tunidade de aumentar a visibili-
dade dos seus ativos, a deteção 
de ameaças e a segurança em 
todos os seus ecossistemas. Esta 
associação estratégica com a 
Armis permite que a Lidera 
possa ampliar a sua oferta atual, 
oferecendo uma visibilidade 
100% completa e em tempo real 
de todos os dispositivos, tanto 
geridos como não-geridos, que 
estejam ligados às redes das 
empresas.

MAVERICK AV SOLUTIONS 
REFORÇA OFERTA COM 
SENNHEISER
Parcerias A Maverick AV 
Solutions, a divisão especiali-
zada em audiovisuais da Tech 
Data, anunciou um acordo de 
distribuição com a Sennheiser. 
As soluções da Sennheiser agora 
disponíveis através da Maverick 
respondem à crescente procura 
do mercado pelas melhores expe-
riências de áudio para espaço 
de reuniões moderno e estarão 
disponíveis em todos os países da 
europa, com presença da Tech 
Data, segundo comunicado parti-
lhado pela própria Tech Data.

COLT E VMWARE 
FAZEM PARCERIA PARA 
DISPONIBILIZAR NOVA 
SOLUÇÃO WAN
Parcerias A VMware aliou-se 
ao ecossistema Partner Hub da 
Colt. Juntas, as duas empresas 
vão disponibilizar uma nova 
solução SD WAN simples, esca-
lável e mais segura para os clientes 
empresariais, contribuindo para 
impulsionar a sua transformação 
digital e otimização na cloud. Esta 
nova oferta complementa o atual 
portfolio de soluções e serviços SD 
WAN da Colt.

KYNDRYL E NETAPP 
ANUNCIAM ALIANÇA PARA 
ACELERAR A TRANSIÇÃO 
PARA A CLOUD
Parcerias A Kyndryl e a NetApp 
anunciaram uma aliança global 
para ajudar os clientes a trans-
formar os seus negócios, desblo-
queando insights de dados armaze-
nados on-premises, em ambientes 
cloud ou em ambientes de edge 
computing. No âmbito desta 
aliança, a Kyndryl e a NetApp 
irão colaborar para ajudar clientes 
em todos os setores e indústrias a 
aumentar e a melhorar a sua capa-
cidade de gerir e extrair valor de 
negócio de uma grande quanti-
dade de dados não estruturados.

ESPRINET ENCERRA 
TRIMESTRE COM 
CRESCIMENTO DE 35% EM 
PORTUGAL
Resultados A Esprinet encerrou 
o primeiro trimestre de 2022 com 
resultados “acima das expecta-
tivas”, afirma a empresa em comu-
nicado. As vendas resultantes de 
contratos com clientes atingiram 
mais de 1,13 mil milhões, um 
decréscimo de 2%, face aos 1,16 
mil milhões de euros registados no 
mesmo período do ano transato. 
Em Portugal, a Esprinet registou 
vendas de 23 milhões de euros e 
um crescimento de 35%, conso-
lidando a sua quota no mercado 
com um aumento de 11%.

CLOUDWARE INTEGRA 
GRUPO PRIMAVERA
Aquisições A Oakley Capital 
adquiriu a totalidade do capital 
social da Cloudware, que passa, 
agora, a integrar o Grupo 
Primavera. O grupo ibérico de 
software de gestão é liderado por 
Santiago Solanas, composto por 
11 empresas do setor em Portugal 
e Espanha e maioritariamente 
detido pelo fundo de investimento 
britânico Oakley Capital. Em 
Portugal, o Grupo Primavera 
comprou, também, recentemente, 
a Primavera BSS.

THALES GROUP ASSINA 
ACORDO DE AQUISIÇÃO 
POR HOLDING QUE AGREGA 
S21SEC E EXCELLIUM
Aquisições O Thales Group 
assinou um acordo com a Sonae 
Investment Management para 
adquirir a Maxive Cybersecurity, 
a holding que agrega duas das 
principais empresas europeias de 
cibersegurança MSSP, a S21sec e 
a Excellium. A aquisição planeada 
é um importante passo para a 
S21sec no mercado dinâmico dos 
serviços de consultoria e gestão 
de cibersegurança, que prevê um 
crescimento de aproximadamente 
10% entre 2020 e 2025. 

& númerosfactos
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A Sage celebrou o seu evento anual Sage Mid-Market 
Customer Day, onde reuniu o seu ecossistema para dar 
a conhecer novidades de produto e casos de sucesso de 
clientes, bem como premiar os Parceiros mais bem-suce-
didos do ano.

O evento contou com a presença de Robert Sinfield, Global Head of 
Product Sage X3 and Sage Intacct Manufacturing, Distribution and 
SCM da Sage, que apresentou a estratégia e novidades para o Sage X3, o 
ERP que oferece eficiência, f lexibilidade e conhecimento às empresas de 
média e grande dimensão no mercado. Foram também apresentadas as 
principais novidades para o Sage XRT, a solução de tesouraria e gestão 
financeira que torna as empresas mais eficientes.
Num segundo momento, os clientes e parceiros tiveram oportunidade de 
assistir a uma mesa-redonda dedicada ao tema da Internacionalização 
e Transformação Digital, moderada por Hugo Ferraz Oliveira, 
Mid-Market Director da Sage, que contou com a presença da Câmara 
de Comércio e Indústria Portuguesa e de alguns Clientes Sage, nomea-
damente a Endiprev, a Hikma, a InfraSpeak, a Lovys e a Stricker.
Contudo, o momento alto do evento – que reuniu cerca de 120 Clientes 
e Parceiros – foi a atribuição dos Sage Awards aos Parceiros Sage 
Mid-Market que se destacaram pela sua dedicação e crescimento ao 
longo do ano fiscal de 2021. Eis os grandes vencedores desta edição:

• Top Reseller FY21 em Volume de Negócios: Xplor
• Top Reseller FY21 em Novos Clientes: Widepartner
• Top Growth FY21: Critério Virtual
• Top Growth ARR FY21: Pontual
• Top NPS FY21: Liderteam
• Top Cloud Adopter FY21: Xplor
• Top Crossell Sage XRT / Sage X3: Xplor 

SAGE ATRIBUI PRÉMIOS AOS PARCEIROS MID-MARKET PORTUGUESES
A Sage reuniu os seus clientes e Parceiros num evento 
anual onde distinguiu os Parceiros mid-market 
portugueses

Lisboa recebe, a 20 de outubro, a IT Security 
Conference, um evento pensado para os CISO, CSO 
e diretores de informática com responsabilidade de 
cibersegurança

REVISTA IT SECURITY REALIZA 
CONFERÊNCIA A 20 DE OUTUBRO

partilhar a sua experiência, os seus desafios e como as ultrapassaram da 
melhor maneira possível.
Até ao momento, a IT Security Conference tem previstas mais de 20 
sessões diferentes que procuram ir de encontro aos principais temas 
que estão na mente de quem lida com cibersegurança dentro das 
organizações.
A IT Security Conference irá contar com palestras de vários oradores, 
assim como mesas-redondas dedicadas a temas como dispositivos e EDR, 
Decreto-Lei 65/2021 e proteção de infraestruturas críticas.
Também vão existir momentos de networking onde os CISO, CSO e 
diretores de informática com responsabilidade de cibersegurança possam 
partilhar entre si o seu conhecimento.
Para saber mais sobre a IT Security Conference e como se poderá 
inscrever neste evento, visite o site da conferência. 

Num mundo em que o digital é cada vez mais importante 
– não só para os cidadãos, mas também para as organi-
zações – é importante que quem tem a responsabilidade 
de fazer a gestão de risco e defender a operação tenha o 
apoio necessário para fazer frente às ameaças existentes.

É neste sentido – de constante transformação digital nas empresas e onde 
as ciberameaças continuam a crescer – que a IT Security, que pertence 
ao mesmo grupo do IT Channel, vai realizar a IT Security Conference 
a 20 de outubro de 2022, em Lisboa.
O objetivo do evento passa por dar palco aos CISO, CSO e diretores de 
informática com responsabilidade de cibersegurança para que possam 

CONFERENCE
LISBOA 2022

20 OUT
conf.itsecurity.pt

CONFERENCE
LISBOA 2022

20 OUT

conf.itsecurity.pt
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A Qualys reforçou os investimentos 
com uma estratégia de Canal 
global e procura oferecer melhores 
condições aos seus Parceiros

A Salesforce registou, durante o último ano, um aumento significativo no 
número de profissionais certificados em Portugal

ECOSSISTEMA DE PARCEIROS DA SALESFORCE 
EM PORTUGAL CRESCE 46%

possível, bem como um conjunto abrangente de 
ferramentas e recursos para ajudar a expandir 
o negócio conjunto.
Os três principais elementos do novo Programa 
Qualys são:

• Incentivar a transparência e a proteção 
dos Parceiros que identif icam novas 
oportunidades;
• Oferecer certif icações técnicas atuais, 
webinars e cursos personalizados para trans-
formar os Parceiros em verdadeiros peritos;
• Aumentar o investimento em co-marke-
ting, com acesso a recursos específicos, novos 
incentivos, mais eventos e outras atividades 
relacionadas.

A Qualys dispõe atualmente de uma vasta 
rede de Parceiros na Península Ibérica que 
lhe permite ter uma grande capilaridade no 
mercado e é composta por cerca de vinte 

em Portugal, que abordou os resultados do 
último ano fiscal da Salesforce, bem como 
a estratégia da marca com os Parceiros 
em Portugal, e Ana Vertedor, Alliances & 
Channels Senior RVP da Salesforce em 
Espanha e Portugal.
Durante a cerimónia, a Salesforce realizou a 
entrega de oito prémios a Parceiros, através 
de distinções que visam reconhecer os dife-
rentes aspetos do contributo para o sucesso da 
empresa no mercado português.
O Prémio Implementation Partner Award foi 
entregue à World IT, Parceiro Português da 
Salesforce que manteve a média do índice do 
CSAT mais elevada durante o último ano. 
A Capgemini foi distinguida com o prémio 
Outstanding Knowledge Partner Award, pelo 
crescimento em profissionais certificados em 
Salesforce, também ao longo do último ano. O 
prémio Sales Excellence Partner foi atribuído 
à Cognizant, com um reconhecimento especial 
pelo projeto desenvolvido para a Ascendum. A 
empresa LOBA foi, por sua vez, distinguida 
com o prémio Community Impact Partner 
Award, pelo relevante trabalho de colaboração 
desenvolvido com universidades. 

Parceiros especializados com perfis muito 
diversos: desde pequenas empresas de consul-
toria com serviços de auditoria, prestadores 
de serviços geridos, distribuidores de valor 
acrescentado ou revendedores especializados 
de carácter nacional, regional ou muito geogra-
ficamente localizados.
No último ano, a Qualys introduziu novas 
funcionalidades importantes no seu portfólio, 
alargando as capacidades da sua plataforma 
Qualys VMDR e oferecendo aplicações mais 
poderosas e dinâmicas para responder às neces-
sidades reais e atuais de cibersegurança das 
organizações.  

QUALYS LANÇA NOVO PROGRAMA DE CANAL

em Portugal, com uma estratégia de aproxi-
mação ao universo das empresas nacionais”.
A empresa reconheceu o trabalho realizado 
pelos seus Parceiros em Portugal num evento 
presencial que contou com a presença de 
Fernando Braz, Country Leader da Salesforce 

O ecossistema de Parceiros 
Salesforce em Portugal 
continua a crescer e a empresa 
conta agora com mais 
Parceiros ativos no mercado 

português, o que se traduz num aumento de 
46% no número de profissionais certificados 
face ao último ano, havendo atualmente mais 
de 840 profissionais certificados em tecnologia 
Salesforce a trabalhar com clientes da empresa 
em Portugal.
Em comunicado, a empresa refere que, “depois 
de dois anos de uma pandemia que modificou 
por completo a dinâmica do mercado de 
trabalho e a forma como as empresas operam, 
a Salesforce demonstrou ser um Parceiro sólido 

A Qualys anunciou o seu novo 
Programa de Canal global que 
procura reforçar o seu compro-
misso com os seus Parceiros em 
todo o mundo, melhorando e 

expandindo os termos e condições para impul-
sionar o crescimento conjunto.
O objetivo do novo Programa é capacitar 
os Parceiros e trazer maior valor ao Canal, 
com a disponibilidade de mais recursos e da 
plataforma cloud da Qualys e as suas mais de 
23 aplicações de TI, segurança e conformi-
dade, complementadas com o melhor suporte 
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No ano passado, 66% das organizações foram atingidas por ransomware 
e 46% das organizações cujos dados foram encriptados num ataque de 
ransomware pagou o resgate

Estudo indica que a falta de competências digitais foi uma das principais 
barreiras que as PME nacionais enfrentaram no último ano

MAIS DE METADE DAS PME PORTUGUESAS 
ESTÁ MAIS DEPENDENTE DA TECNOLOGIA

dispor de outros meios de recuperação, como 
backups.
A investigação nota que, em 2021, 11% das 
organizações disse ter pagado resgates iguais ou 
superiores a um milhão de dólares, acima dos 
4% de 2020, enquanto a percentagem de orga-
nizações que pagou menos de dez mil dólares 

caiu para 21%, em relação aos 34% de 2020.
Por outro lado, há mais vítimas a pagar o 
resgate. Em 2021, 46% das organizações 
cujos dados foram encriptados num ataque de 
ransomware pagou o resgate, e 26% das orga-
nizações que conseguiram restaurar os dados 
encriptados utilizando backups também pagou 
o resgate.
O custo médio para recuperar do ataque de 
ransomware mais recente foi superior a 1,3 
milhões de euros, e a recuperação dos danos 
e perturbações demorou, em média, um mês. 
90% das organizações afirmou que o ataque 
afetou a sua capacidade de operar e 86% das 
vítimas do setor privado assumiu que perdeu 
negócios e/ou receitas por causa do ataque.
Os dados notam, também, que muitas organi-
zações contam com seguros de cibersegurança 
para ajudar a recuperar de um ataque de 
ransomware, pelo que 83% das organizações 
de média dimensão disse ter um seguro que as 
cobre no caso de um ataque de ransomware.  

PAGAMENTO MÉDIO DE RESGATE DE RANSOMWARE AUMENTOU 
QUASE CINCO VEZES EM 2021

Para compreender os impactos da 
COVID-19 nas PME, a Sage 
lançou o estudo global “Pequenos 
negócios, grandes oportunidades?”, 
no qual quis também tentar 

compreender melhor o quanto foram afetadas 
a nível tecnológico.
Não há dúvida de que a pandemia impul-
sionou a evolução tecnológica – a tecnologia 
foi um fator imprescindível para as empresas 
poderem assegurar a continuidade de negócio 
e ultrapassar dificuldades nunca antes enfren-
tadas, como os confinamentos obrigatórios. Se 
algumas empresas já estavam preparadas para 

Em 2021, 66% das organizações 
foram atingidas por ransom-
ware, comparando com 37% em 
2020. Os dados são do State of 
Ransomware 2022, estudo anual 

da Sophos que ref lete sobre o impacto do 
ransomware em mais de cinco mil organiza-
ções de média dimensão a nível global.
O resgate médio pago pelas organizações 
cujos dados foram encriptados no ataque de 
ransomware mais significativo aumentou quase 
cinco vezes para quase 800 mil euros, tendo 
triplicado a proporção de organizações que 
pagaram resgates de valor igual ou superior a 
um milhão de dólares. Quase metade das orga-
nizações (46%) cujos dados foram encriptados 
pagou o resgate para os recuperar, apesar de 

ao longo do próximo ano, e 59% sentem-se 
mais preparadas, agora, para lidar com novas 
tecnologias.
Quase metade (49%) das PME inquiridas 
revelou, também, que espera aumentar o seu 
investimento em tecnologia nos próximos 12 
meses – contra apenas 9% que indicaram, pelo 
contrário, pretender reduzir este investimento.
As empresas que vão apostar mais em tecno-
logia indicam que os objetivos principais deste 
investimento são tornar-se mais rentáveis (48%), 
economizar tempo (44%) desenvolver melhores 
relações com os clientes (42%) e diversificar a 
sua oferta (33%), entre outros. 

os desafios tecnológicos que a pandemia trouxe, 
outras tiveram de se adaptar e rever as suas 
prioridades neste campo.
O estudo revelou que 59% das empresas 
portuguesas inquiridas considera estar mais 
dependente de tecnologia após a pandemia. 
Por outro lado, face a este cenário tecnológico 
em constante crescimento, para 11% das PME 
a falta de competências digitais foi uma das 
principais barreiras que impactou o negócio 
nos últimos 12 meses.
Contudo, revelam-se bastante otimistas quanto 
ao futuro: 68% estão confiantes quanto à 
melhoria das capacidades digitais da sua equipa 
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Mercados de PC e smartphones 
diminuem no primeiro trimestre de 2022

Dados da Canalys mostram que o mercado de computadores 
na Europa Ocidental diminuiu 3% e o mercado europeu de 
smartphones decresceu 10% nos primeiros três meses do ano
por Rui Damião 

Os primeiros três meses de 2022 
não foram particularmente 
positivos para as vendas de 
computadores e smartphones 
através do Canal europeu. 

Segundo dados partilhados pela Canalys, o 
mercado de PC da Europa Ocidental decresceu 
3% e o mercado europeu de smartphones dimi-
nuiu 10%.
Em números concretos, foram vendidos 41,7 
milhões de smartphones na Europa durante os 
primeiros três meses do ano, à medida que as 
vendas de PC – que incluem desktops, notebooks 
e workstations – atingiram as 15,8 milhões de 
unidades na Europa Ocidental.

SMARTPHONES
Segundo a Canalys, a maior parte do declínio 
das vendas de smartphonesna Europa deveu-se 
à Rússia e à Ucrânia, uma vez que as vendas 
nos países caíram 31% e 51%, respetivamente, 
em comparação com o período homólogo.
Já no resto da Europa, as vendas caíram 3,5% 
em comparação com o período homólogo. 
Os números, dizem os analistas da Canalys, 
mostram que a procura permanece intacta, mas 
a guerra levou a inflação a um nível recorde e a 
confiança do consumidor está a cair.
Para a Canalys, o verdadeiro teste para o 
mercado de smartphones vão ser os dois 
próximos trimestres, uma vez que será aí que 
o impacto da guerra vai realmente ser sentido.

RESUMO
• As vendas de PC na Europa Ocidental diminuíram 3% nos pri-
meiros três meses do ano;
• As vendas europeias de smartphones diminuíram 10% no primeiro 
trimestre;
• Apesar do decréscimo, há espaço para otimismo.

As limitações de oferta e procura variável 
de mercado para mercado forneceram as 
oportunidades para novos nomes entrarem 
e ganharem participação, como é o caso da 
Realme e da Vivo.
Para a Canalys, e tendo em conta os riscos 
que o setor enfrenta – tanto do lado da oferta 
como da procura – as Parcerias com o Canal 
serão fundamentais para os fornecedores nos 
próximos trimestres. “A concorrência dentro 
do Canal é alta e os fornecedores têm uma 
oportunidade única de ajudar a diferenciar as 
ofertas dos seus Parceiros de Canal e construir 
relacionamentos de longo prazo mais fortes”, 
dizem os analistas da Canalys.

PC
O decréscimo de 3% no mercado de PC da 
Europa Ocidental surge depois de um longo 
período de crescimento elevado. Ainda assim, 
os números estão acima dos níveis pré-pan-
demia. Para a Canalys, a Europa Ocidental 
tem sido um mercado resiliente para os forne-
cedores de PC nos últimos dois anos, graças à 
adaptabilidade da região nas suas respostas à 
COVID-19.
Apesar da diminuição do mercado, a procura 
por parte das empresas continua a ser forte. 
Quase 60% dos dispositivos vendidos na 
Europa Ocidental durante o primeiro trimestre 
destinavam-se às empresas. No entanto, o 
mercado de PC está a sentir o aperto dos cons-

trangimentos da cadeia de valor a nível global, 
desde os bloqueios nos centros de produção da 
China até à guerra em curso.
Também o mercado de tablets – muitas vezes 
analisado em conjunto com o mercado de 
computadores por parte da Canalys – está em 
decréscimo. Na Europa Ocidental, as vendas 
caíram 22% para 6,5 milhões de unidades 
vendidas, marcando o terceiro trimestre conse-
cutivo de queda.
A Canalys indica que a procura por tablets já 
passou o seu auge e, no segmento de consumo, 
está perto da saturação. A queda prevista da 
procura fez com que quase todos os fornece-
dores sofressem quedas acentuadas nas vendas, 
incluindo a líder de mercado, a Apple, que 
tem superado sistematicamente o mercado nos 
últimos trimestres.

TOPO DA TABELA
No mercado de PC, a Lenovo manteve-se 
como o principal fornecedor, com 4,1 milhões 
de unidades vendidas na Europa Ocidental no 
primeiro trimestre de 2022 – uma quota total 
de mercado de 26%. Já a HP surge em segundo 
lugar, com 3,9 milhões de unidades vendidas, 
uma quota de 25%. Finalmente, a Dell, a Apple 
e a Acer completaram o Top 5 com 14%, 10% e 
9% de quota de mercado, respetivamente.
Já no mercado de smartphones, a Samsung 
iniciou 2022 em primeiro lugar, com uma 
quota de mercado de 35%, à medida que a 
oferta começou a recuperar para os seus 
modelos de baixa e média gama. A Apple 
ficou em segundo lugar, impulsionada pela 
forte procura do iPhone 13. A Xiaomi ficou em 
terceiro lugar, graças à sua nova série Redmi 
Note 11, enquanto Realme e Oppo comple-
taram os cinco primeiros, alcançando 5% e 4% 
de quota de mercado. 
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RESUMO
• A Fortinet fez atualizações ao seu Programa de Canal global;
• Existe uma nova acreditação para Preferred Services Partner;
• A Fortinet procura criar novos caminhos de crescimento para os 
Parceiros.

Fortinet faz atualizações ao 
Programa de Canal
A Fortinet anunciou alterações para fazer evoluir o seu Programa de Canal, o 
Engage Partner, e acelerar o crescimento empresarial dos Parceiros

A Fortinet está empenhada em 
ajudar os Parceiros a expandir 
as suas ofertas e a responder ao 
crescente mercado de serviços 
avançados. O Programa Fortinet 

Engage Partner, lançado em 2020, foi explici-
tamente concebido para ajudar as organizações 
a desenvolver os conhecimentos especializados 
de que necessitam, independentemente do 
local onde se encontrem na sua jornada de 
crescimento.
A Fortinet anunciou importantes atualizações 
para fazer evoluir o Programa Engage Partner. 
Estas novas atualizações são concebidas para 
criar ainda mais oportunidades de crescimento 
para os Parceiros globais de todos os tipos.
As novas ofertas do Programa Engage incluem 
nova acreditação de Preferred Services Partner, 
novos caminhos de crescimento para Parceiros 
e novos kits de produtividade para expandir as 
ofertas de serviços cloud.

NOVA ACREDITAÇÃO DE PREFERRED 
SERVICES PARTNER
Para os Parceiros com uma prática de serviços 
prof issionais avançada e estabelecida, o 
programa Engage Preferred Services Partner 
(EPSP) fornece apoio direto aos fornecedores e 
acreditação adicional para aumentar as vendas 
de serviços e a excelência na entrega. 

Os EPSP qualif icados recebem acesso a 
formação especializada e assistência direta dos 
especialistas da Fortinet para criarem novas 
competências e expandirem a sua confiança 
no fornecimento de suporte avançado de segu-
rança end-to-end aos seus clientes – incluindo 
aqueles com infraestruturas de rede em rápida 
evolução e expansão. Podem também cola-
borar diretamente com os especialistas de 
Professional Support da Fortinet em imple-
mentações para alavancar as metodologias 
de melhores práticas da Fortinet, resultando 
numa maior especialização e visibilidade 
enquanto desenvolvem uma carteira de 
serviços mais consistente.

NOVOS CAMINHOS DE CRESCIMENTO 
PARA PARCEIROS
Criámos mais pontos de acesso para faci-
litar, aos Parceiros interessados, a adesão ao 
Programa Engage Partner e em adotar o 
modelo empresarial MSSP. Os Select Partners, 
por exemplo, já não são obrigados a ter um 
SOC em vigor. Prosseguindo, para os Parceiros 
de nível Select que tenham completado os 
requisitos de certificação NSE do Modelo de 
Negócio MSSP, a Fortinet irá agora fornecer 
uma licença premium gratuita FortiCloud para 
que estes possam prestar managed services, essen-
ciais, de forma mais eficiente.

NOVOS KITS DE PRODUTIVIDADE PARA 
EXPANDIR AS OFERTAS DE SERVIÇOS 
CLOUD
A Fortinet está agora a oferecer dois kits de 
produtividade em cloud para os seus Parceiros 
Engage: Cloud Starter Kit e Cloud Enterprise 
Kit. As organizações podem adquirir e imple-
mentar a tecnologia de que necessitam para 
criar um ambiente online para demonstrar 
como, em conjunto com a Fortinet, podem 
assegurar aplicações de dados e utilizadores 
na cloud.
O Starter Kit inclui um pack SKU pré-sele-
cionado de soluções FortiGate, FortiManager, 
FortiAnalyzer, FortiCASB, FortiWeb e 
FortiMail. E o Enterprise Kit consiste num pack 
SKU pré-selecionado de soluções FortiGate, 
FortiManager, FortiAnalyzer, FortiCASB, 
FortiWeb, FortiMail e FortiSandbox. Ambos 
beneficiam também de um desconto de 80%.

EXPANDIR A OFERTA
“Efetuámos novas atualizações ao Programa 
Fortinet Engage para criar ainda mais oportu-
nidades de crescimento aos nossos Parceiros”, 
refere Rui Pinho, Channel Account Manager 
da Fortinet em Portugal, em declarações ao 
IT Channel. “Para os que tem uma prática 
de serviços profissionais madura e já estabe-
lecidas, foi criada uma nova acreditação que 
permite aos Parceiros criarem novas compe-
tências, especializarem-se e expandirem o 
suporte avançado de segurança end-to-end aos 
seus clientes”.
“Por outro lado, foram revistos os requeri-
mentos necessários de adição do modelo de 
negócio MSSP, ao nível do Parceiro Select, 
que não obriga, neste momento, a ter um 
SOC, bastando cumprir os requisitos mínimos 
de certificação, respeitante a este modelo de 
negócio. Estes terão a benesse de receber uma 
licença gratuita FortiCloud Premium que lhes 
irá permitir fornecer serviços geridos de uma 
forma muito mais eficiente”, acrescenta o 
responsável. 
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ActiveSys fortalece relações com Parceiros e 
clientes em passeio pelo Douro vinhateiro
O IT Channel esteve no Porto no evento da ActiveSys que levou a Aruba, a 
Hewlett Packard Enterprise company, a Commvault, a Palo Alto Networks e 
inúmeros clientes a passear com a BMW pelo Douro

F
oi no Douro, por entre vales, monta-
nhas e longas estradas em caracol, que 
a ActiveSys, consultora portuguesa 
sediada no Porto, realizou um evento 
que marcou o retorno ao presencial e o 

aguardado reencontro com Parceiros e clientes. 
O evento consistiu num passeio com início no 
Lionesa Business Hub, onde têm a sede, com 
destino final ao Casal dos Capelinhos, quinta 
vinhateira no seio da Régua, percorrendo as 
margens do rio Douro em recentes modelos da 
BMW, a partir de uma Parceria com a BMCar.
O evento de cibersegurança foi desenvolvido 
em Parceria com a Aruba, a Hewlett Packard 
Enterprise Company, a Commvault e a Palo 
Alto Networks. “Foi um evento muito positivo. 
Fizemos um formato completamente diferente 
do que é normal. Temos aqui três Parceiros 
core da nossa oferta e, do feedback que tenho 
recebido, está a ser um sucesso”, ref lete David 
Guimarães, que compartilha o papel de 
Managing Partner & Co-Founder da ActiveSys 
com António Louro. 
Ao passeio de carro seguiu-se um almoço 
rodeado de vales vinhateiros da região norte 
portuguesa. “É um evento realmente descon-
traído. Este formato de eventos vem trazer 
para cima da mesa toda a nossa atividade 

durante estes cinco anos, em que apresentámos 
ao mercado com um portfólio e postura dife-
renciadora. Na continuidade do nosso ADN, 
queremos fazer eventos em que se crie um 
ambiente de trabalho conjunto e de amizade, 
e que vá ficando uma sementinha em cada 
um dos presentes de que a ActiveSys é uma 
consultora tecnológica que apresenta soluções 
diferenciadoras”, comenta António Louro. 
O Managing Partner & Co-Founder da 
ActiveSys acrescenta que, “quando os clientes 
nos adjudicam uma solução, o nosso grande 
objetivo é que, depois, sintam que realmente 
fizeram a escolha acertada e que a ActiveSys 
é o Parceiro correto para os seus negócios. 
Estão aqui Parceiros muito importantes para 
a ActiveSys, mas não apresentámos um único 
slide; mensagem é passada de uma forma muito 
mais soft”. 

QUALITY OVER QUANTITY – A CHAVE 
PARA UM BOM NEGÓCIO
A consultora tecnológica iniciou a sua ativi-
dade em 2017 e dedica-se, maioritariamente, 
a projetos em áreas como a integração de 
sistemas de informação, proteção de dados e 
arquivo, segurança e networking, comunicações 
unificadas, soluções de gestão de negócio, e 

Managed Services. António Louro relembra: “a 
empresa nasceu de duas pessoas com uma longa 
experiência de mercado”. Depois da criação, a 
empresa fez “uma enorme evolução em volume 
de negócios, logo no primeiro ano de atividade, 
e, com soluções muito interessantes, fomos 
conquistando cada vez mais clientes”.
Para os fundadores da ActiveSys, qualidade é o 
ponto-chave, primordial para o negócio – seja 
do serviço prestado, seja das soluções oferecidas. 
Mantêm fabricantes com soluções diferenciadoras 
“que a competição não tem”, que permitem uma 
contínua inovação, angariação de novos clientes, 
e manutenção dos mesmos. António Louro 
afirma que a ActiveSys quer ter os clientes e 
recursos felizes – parte do ADN da empresa. 
Os drivers estratégicos assentam em três 
grandes áreas. Num primeiro lugar, a  
cibersegurança, depois, o data management, e, 
finalmente, managed services – “áreas de maior 
foco nos próximos anos”, onde vão apostar de 
forma mais forte. Mais, a empresa portuguesa 
tem, agora, uma nova oferta em carteira. 
Segundo David Guimarães, “num futuro 
próximo, vamos arrancar com uma nova oferta 
que está pensada há algum tempo – o Centro 
de Inteligência da ActiveSys (CIA), que será 
apresentado em breve ao mercado, com solu-
ções de NOC/SOC-as-a-service”.
A empresa abriu recentemente um escritório 
em Lisboa, no sentido de “alavancar muito 
mais negócio”, e, segundo David Guimarães, 
é um território que “ já está a faturar”. Outra 
componente em crescimento é o negócio inter-
nacional, que já está a fazer de forma direta 
e proativa, com projetos em países como o 
Canadá, México, Brasil ou a África do Sul.
Os fundadores da consultora rematam, dizendo 
que “o business plan só não está a cumprir 
nos números, porque, felizmente, estamos bem 
acima do que tínhamos planeado. Estamos a 
cumprir pela positiva. Quer na faturação, quer 
na margem gerada, quer em número de colabo-
radores, o que nos deixa muito orgulhosos”. 

INFO
https://activesys.pt

https://activesys.pt
https://activesys.pt
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Durante o mês de maio, a 
WatchGuard voltou a reunir 
os seus Parceiros ibéricos num 
evento presencial. Madrid 
recebeu o Apogee Partner 

Conference 2022 e contou com Parceiros de 
vários pontos de Espanha e Portugal. O IT 
Channel marcou presença no evento a convite 
da WatchGuard.
Prakash Panjwani, CEO da WatchGuard, 
reforçou na conferência o compromisso da 
empresa com o seu Canal, afirmando que 
“estamos 100% focados no sucesso do nosso 
Canal de Parceiros”.
O CEO referiu que a plataforma da 
WatchGuard – Unified Security Platform – 
está pensada para os MSP. De acordo com 
Panjwani, os MSP procuram um portfólio 
amplo e relevante, facilidade de administração, 
que permita a segurança, a automação de 
processos e, por fim, f lexibilidade no modelo 
de negócio. A WatchGuard procura dar 
resposta a esses requisitos, diferenciando-se da 
concorrência.

SIMPLICIDADE ACIMA DE 
COMPLEXIDADE
Em entrevista ao IT Channel, Prakash Panjwani 
referiu que “é preciso tempo para mudar o 
modelo de negócio” de um “reseller tradicional” 
para um MSP; a pressão para os Parceiros 
mudarem vem dos próprios utilizadores finais. 
“A segurança é tão complexa que os clientes não 
podem simplesmente implementar uma solução 
sozinhos; isso implica que os MSP não podem 
simplesmente revender como costumavam, mas 
sim oferecer uma experiência integrada para o 
utilizador final”, diz.

mais difíceis”, indica. O CEO acrescenta que 
o Sul da Europa é “o mercado perfeito para 
brilharmos porque existe um grande volume 
de PME, é muito maior nesta área”.

INTEGRAÇÃO DA PANDA SECURITY
Em 2020, a WatchGuard anunciou a aquisição 
da Panda Security, pouco antes dos países 
começarem a ‘encerrar’ por causa da pandemia. 
Panjwani refere que, do ponto de vista estraté-
gico, a aquisição da Panda foi “perfeita” porque 
a empresa não tinha proteção de endpoint; 
“adicionar [a Panda] foi um elemento crítico”, 
diz.
“Demorámos 12 meses a integrar o produto por 
completo e está disponível para os Parceiros 
há um ano; é um produto onde se pode gerir 
a cloud e o endpoint gerido totalmente através 
de um só luar, através da [plataforma da] 
WatchGuard”, explica. Logo nos primeiros 
seis meses, a WatchGuard alinhou o go-to-market 
para “assegurar que tudo estava focado no 
Canal”.

MENSAGEM COM LINHA CONDUTORA
A Outscope – uma empresa do grupo Claranet 
– é Gold Partner da WatchGuard e marcou 
presença no evento da empresa de ciberse-
gurança em Madrid. Em declarações ao IT 
Channel, Célio Rijo, CCO da Outscope, refere 
que, “ao fim de três anos de pandemia, é uma 
oportunidade para juntar os Parceiros e a 
transmissão de conhecimento não tem nada 
a ver. A mensagem consegue f luir mais e nada 
substitui a presença humana”.
Em relação a outros eventos da WatchGuard, 
Célio Rijo diz que a mensagem “tem sempre 
uma linha condutora e o que vai passando de 
evento para evento é a evolução natural que 
este mercado e indústria exige”. 
A Parceria com a WatchGuard já existe “há 
mais de dez anos” e, para a Outscope, é “um 
Parceiro estratégico. Temos alguns Parceiros 
que vamos trabalhando e outros que são estra-

Em entrevista ao IT Channel, Prakash Panjwani, CEO da WatchGuard, abordou o 
atual momento do Canal e como o modelo de serviços geridos – MSP – é o futuro 
para os Parceiros de cibersegurança
por Rui Damião

O IT CHANNEL EM MADRID A CONVITE DA WATCHGUARD

Para Panjwani, o modelo de cibersegurança 
empresarial está a caminhar a passos largos 
para os serviços geridos “porque a complexi-
dade é tão alta”. Numa mensagem dirigida 
aos Parceiros Ibéricos – e principalmente os 
portugueses – o CEO afirma que “o primeiro 
ponto é abraçar a simplicidade acima da 
complexidade”.
“As coisas são tão complexas e é preciso ajudar 
[os clientes f inais]; simplifiquem as coisas. 
Devem-se focar mais na abordagem de plata-
forma em vez do portfólio de serviços. Esses 
devem ser os focos para os Parceiros porque 
isso é o que os vai tornar em customer centric”, 
refere o CEO.
Questionado sobre o mercado Ibérico, Prakash 
Panjwani refere que este mercado já era impor-
tante antes da aquisição da Panda. “O cresci-
mento dos MSP é ainda mais forte aqui – assim 
como em outros países do Sul da Europa – 
porque existem muitas PME e empresas de 
mid-market onde as ameaças de segurança são 

“O crescimento dos MSP na península 
Ibérica é mais forte” do que noutros 
mercados

Prakash Panjwani, CEO da WatchGuard

https://www.linkedin.com/in/prakash-panjwani-2884948/
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– casam de uma forma fantástica”, explica o 
Country Manager da WatchGuard.

ALTERAÇÃO PARA O SERVIÇO
Se é verdade que o modelo de negócio está a 
mudar do mais tradicional para o serviço – tal 

como o CEO da WatchGuard referiu –, Carlos 
Vieira indica que a empresa ajuda os Parceiros 
de várias formas.
“A mensagem hoje é uma mensagem de 
incentivar os nossos Parceiros a fazerem essa 
migração, essa transformação digital. Têm de 
passar de um modelo de resell para um modelo 
de managed services pay-per-use”, refere o Country 
Manager, advertindo, no entanto, que “nem 
todos os Parceiros o vão fazer. Não sei a percen-
tagem do Canal que não o irá fazer, mas uma 
grande parte deles tem de seguir – e estão a 
fazer – essa mudança”.
“Para um MSSP, podemos dar uma ferramenta 
unificada. Depois, oferecemos uma tecnologia 
diferenciadora de mais alto nível. Temos uma 
equipa em Portugal formada e preparada para 
dar resposta aos pedidos que os MSSP – atuais 
e potenciais – estão a fazer. Podemos ajudar 
com formação, ferramentas de marketing e 
vendas”, conclui Carlos Vieira. 

tégicos. Ao longo destes anos, houve sempre 
uma aposta” na WatchGuard.
Sobre a Parceria da WatchGuard com a 
Outscope, agora uma empresa da Claranet, 
Carlos Vieira, Country Manager para Portugal 
e Espanha da WatchGuard, é da opinião que 
“pessoas compram pessoas”; quer isto dizer 
que, “por detrás de uma relação de negócio, 
existe uma relação pessoal”.
“A relação que temos é já uma relação de amizade 
com grande parte do nosso Canal”, refere Carlos 
Vieira. “Estou há 14 anos na WatchGuard; são 
muitas reuniões, são muitos almoços e jantares, 
muitas visitas a clientes finais, muitas chamadas. 
Essa relação é muito próxima”.
Depois da aquisição da Panda Security por 
parte da WatchGuard, a empresa de cibersegu-
rança consegue “dar uma resposta muito maior 
e vamos encontrar expectativas que um MSSP 
– como a Claranet, que está muito focado nos 
managed services e que é onde nós queremos ir 

Carlos Vieira, Country Manager para Portugal e Espanha da 
WatchGuard

Novo Programa de Fidelização da Epson: 
Advanced Rewards, uma oportunidade 

para aumentar os seus lucros!

Simples
Ganhe por cada modelo 

elegível vendido. Veja os seus 
objetivos atuais e rewards a 

qualquer momento.

Rápido
Fácil inscrição no 

programa. Comece a 
ganhar de imediato.

Rentável
Rewards diretamente na conta 
da sua empresa. Promoções e 
assistência para alcançar os 

seus objetivos.

Saiba mais em www.databox.pt

https://www.databox.pt/noticias/epson-programa-de-fidelizacao/
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Neste mês, o IT Channel dá a 
palavra a Rui Ribeiro, General 
Manager da IP Telecom, a 
empresa que assegura em boa 
parte a espinha dorsal das tele-

comunicações em Portugal, mas é tambem, 
e crescentemente, o cloud provider nacional 
que endereça soluções ao tecido empresarial 
português.

A IP Telecom tem origem nas telecomu-
nicações, sendo o backbone de muitas 
redes em Portugal. De forma resumida 
como foi a jornada desde a pura infraes-
trutura de redes à atual IP Telecom com 
oferta de cloud provider?
Somos uma empresa low profile porque gerimos 
muito daquilo que são as infraestruturas críticas 
nacionais e também porque somos 100% cons-
tituídos de capitais públicos. Não somos disrup-
tivos no mercado e não andamos em guerras 
comerciais. O nosso papel é o do equilíbrio e da 
garantia da estabilidade e qualidade do serviço 
que no fundo são os nossos investimentos. Nós 
investimos na qualidade das nossas equipas, 
na qualidade do serviço e ao mesmo tempo, 
do ponto de vista de investimentos, em novas 
tecnologias.

Nestes 20 anos de história, fomos desenvolvendo 
duas grandes unidades de negócio: o negócio do 
retalhista de fibras óticas, redes de alto débito 
e ainda os nossos data centers. Atualmente, 
temos três data centers interligados a funcio-
narem exatamente como um só naquilo que é 
a nossa linha IPT Cloud, portanto, uma cloud 
nacional. 
Esta foi uma jornada longa com aquilo que são 
os constrangimentos de uma entidade de capi-
tais públicos, embora com autonomia de gestão.

Oferecemos ainda outro valor acrescentado a 
quem trabalha connosco, inclusive aos opera-
dores de telecomunicações, que é a estabilidade 
acionista, tanto para uma empresa que põe o 
seu negócio sobre as infraestruturas, quer para 
as telecomunicações. As empresas têm de saber 
onde é que têm os seus dados e que não vão 
acordar um dia com alguma surpresa. 

Como carateriza a oferta cloud conso-
lidada no conceito a que chamaram de 
IPT Cloud?
A nossa cloud caracteriza-se por aquilo que é o 
típico dos três níveis de cloud - o IaaS, o PaaS 
e o SaaS - sendo que nós somos fortes no IaaS, 
é o nosso ADN.

Damos capacidade de computação, de armaze-
namento e de temas ligados à cibersegurança 
e os nossos clientes pedem-nos aquilo que são 
infraestruturas de Platform-as-a-Service para 
desenvolverem as suas aplicações. 

Do ponto de vista de SaaS, nós não desen-
volvemos software, são os nossos Parceiros de 
software houses que o desenvolvem e que utilizam 
a nossa infraestrutura como um serviço para 
disponibilizarem o seu software. 

Com a IPT Cloud, hoje, temos de facto aquilo 
que as hyperclouds têm que se prende ao facto de 
criar aquilo que é uma verdadeira zona cloud, 
ou seja, eu tenho três data centers que reagem 
como um só e, portanto, um cliente pode ter o 
seu data center onde quiser, o seu data center 
primário, e saber que à distância de um clique 
tem o seu data center, caso assim o pretenda, 
em Lisboa, no Porto ou em Viseu.

Num modelo de negócio que depende 
de uma infraestrutura física de fibra 
relativamente protegida da concor-
rência externa, para o negócio de cloud 
provider, que é por definição global, 
quais são os elementos diferenciadores 
da IPT Cloud face a outras ofertas?
Um dos principais fatores diferenciadores é 
a proximidade. Não há clouds perfeitas e é 
quando existe alguma coisa que corre menos 

bem que se percebe a diferença entre estar a 
interagir com uma entidade que tem um rosto 
e que está à distância de um telefonema versus 
alguém que está do outro lado do mundo e que 
não sente a dor, ainda para mais quando se fala 
da dimensão de qualquer empresa portuguesa 
face à escala mundial.

O segundo grande fator está relacionado com 
o tema da latência das comunicações e nós aí 
beneficiamos do facto de sermos um provider 
de telecomunicações, ainda para mais na rede 
de alto débito do país. Não há ninguém em 
Portugal que tenha as velocidades, do ponto de 
vista de latência, como nós temos.

Tal destaca-se claramente das hyperclouds 
que andam com as chamadas arquiteturas 
Edge Computing para tentar minimizar este 
problema de latência que em situações de 
Internet of Things, produção de fábricas e afins 
é de facto um desafio.

Por outro lado, se o cliente tiver essa preocu-
pação, a realidade é que os dados que estejam 
na nossa infraestrutura, no limite, podem ser 
visitados. Os nossos data centers estão abertos 
aos nossos clientes e potenciais clientes, obvia-
mente porque este sentimento de pertença é 
ainda muito forte na indústria. 

Nenhum operador regional de serviços 
cloud pode competir com a velocidade 
de inovação dos top providers. Como é 
que a IPT Cloud pode ser complementar 
a esta oferta e onde se pode consti-
tuir como o principal provider de um 
cliente?
O objetivo não é competir com os grandes, nós 
temos a nossa relação de proximidade com os 
nossos clientes e é preciso perceber e estudar 
o que é que eles necessitam, porque ainda 
existe um desfasamento - que nós procuramos 
acelerar - entre aquilo que éuma oferta edge 
of technolog y dos top providers e aquilo que é a 
realidade de hoje.

E este é o nosso foco, as realidades empresa-
riais que têm muitas vezes 30 ou 40 anos e 

“SOMOS UMA ENTIDADE QUE TEM 
UM ROSTO E ESTAMOS À DISTÂNCIA 
DE UM TELEFONEMA, VERSUS 
ALGUEM QUE ESTÁ DO OUTRO LADO 
DO MUNDO  E NÃO SENTE A DOR”
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que têm inúmeras pessoas que ainda precisam 
de fazer processos de transição digital e que 
nem querem saber de cloud. Ainda existe este 
mercado e este processo de transição para a 
cloud é uma das nossas vantagens.

Temos processos de inovação incremental até 
internamente. Nos últimos cinco anos, fizemos 
a renovação de toda a rede nacional, de trans-
missão de dados, de voz, etc.. Do ponto de vista 
do modelo de inovação, estamos a trabalhar em 
processos para um, cinco e dez anos.
Estamos a desenvolver e a integrar projetos em 
comunicações quânticas, ou seja, no fundo é 
garantir aquilo que são modelos de segurança 
de comunicações porque a computação quân-
tica está aí.

Estamos integrados em vários consórcios euro-
peus e em programas como o Gaia X onde 
fomos o único day one member naquele que é 
uma associação europeia de data centers para 
garantir que os dados ficam residentes no data 
center de origem.
Temos várias linhas de desenvolvimento e de 
inovação incremental. Em alguns casos fazemos 

o follow the leader, mas, acima de tudo, temos 
noção daquela que é a realidade nacional, 
garantindo as comunicações. As nossas comu-
nicações, a nível nacional, são uma espécie do 
nosso sistema sanguíneo onde vamos colocando 
algumas inteligências. 

Redundância, resiliência, segurança 
e cibersegurança. Quais as “creden-
ciais” que a IPT apresenta ao mercado 
nacional?
Do ponto de vista de cibersegurança, já há 
muitos anos que trabalhamos com várias 
soluções. A IP Telecom através de, e porque 
coordena toda a parte de cibersegurança do 
grupo infraestruturas de Portugal, está comple-
tamente alinhada e apoia toda a lógica estraté-
gica nacional.

Em 2019 aprovámos e divulgámos aquele que 
é o nosso plano estratégico de 2019-2023 que 
estamos a realizar e onde temos um conjunto 
de ações e linhas de orientação. Do ponto de 
vista prático, temos um conjunto de atividades 
internas para a IP Telecom e para o grupo 
Infraestruturas de Portugal, bem como a lógica 

de ecossistema, isto é, nós só seremos seguros se 
tudo à nossa volta for seguro.

Estamos a melhorar o serviço 24x7 que 
tínhamos para a monitorização de toda a nossa 
infraestrutura de redes e cloud, disponibilizar 
também agora esse mesmo serviço para a moni-
torização de ambientes de cibersegurança dos 
próprios clientes, uma vez que esta também é 
uma das grandes dificuldades das empresas.

Prestamos este serviço aos nossos clientes onde 
tipicamente disponibilizamos aquilo que são 
ferramentas que nós próprios utilizamos na 
IP Telecom e nas Infraestruturas de Portugal, 
desde sistemas que fazem encriptação dos 
documentos em que eu posso enviar um docu-
mento ou um e-mail e tenha a certeza de que 
só o destinatário escolhido é que o vê, sistemas 
que detetam quando é feito forward fazendo com 
que o documento se autodestrua ou sistemas 
que impossibilitam a impressão.

Estamos neste momento com um projeto de 
uma solução de messaging altamente segura, 
temos sistemas de alarmística, sistema de defesa 
DDoS, o controlo e tracking de quem é que acede 
ao quê dentro das próprias organizações, entre 
outras ações. 

Quais são os principais mercados verti-
cais para a IPT Cloud?
Não temos, é transversal. A nossa infraes-
trutura é completamente agnóstica ao setor. 
Assim, acabam por ser os nossos Parceiros que 
são mais especializados na área da saúde, na 
área financeira, na área das utilities, etc. a fazer 
essa mesma verticalização.

tem a palavra

“QUEREMOS SER O PROVIDER 
DAS COMUNICAÇÕES E 
DA CLOUD NACIONAL, 
QUEREMOS SER AQUELE QUE É 
RECONHECIDO COMO O PORTO 
SEGURO DO PAÍS”
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Qual é a proposta de valor que a IPT 
cloud oferece aos seus Parceiros e qual 
a relevância deste Canal indireto para 
a estratégia da IP Telecom?
Ao nível dos Parceiros, na IPT Cloud temos 
aquele que é o IPT Partner Program. Enquanto 
IP Telecom não fazemos managed service de 
clientes, ou seja, de forma figurativa, estamos 
concentrados em construir carros, queremos 
garantir que o motor é fiável, resiliente, estru-
turado, bem oleado, mas o serviço ou a forma 
como se conduz o carro é feita pelos nossos 
Parceiros e, portanto, esta é a filosofia que está 
por trás da nossa forma de atuar em termos até 
de Canal.

Temos três níveis de Parceria: Silver, Bronze e 
Platinium e mediante o nível de commitment, os 
Parceiros têm um conjunto de benefícios como 
é o caso da participação em eventos, promoções 
de marketing, descontos maiores de price list, 
etc..

Temos um portal específico para os nossos 
Parceiros onde é permitido registar as opor-
tunidades e fazer um acompanhamento 
de todo o processo da jornada de venda do 
projeto. Cada vez mais os nossos Parceiros são 
mais autónomos e esta relação de confiança é 
fundamental.

Trabalhamos com os nossos Parceiros e não 
fazemos o bypass. Numa renovação de serviço, 
vamos sempre através do Parceiro.

Neste momento, o Canal de Parceiros na cloud 
representa cerca de 20% e o nosso objetivo é 
chegar pelo menos aos 50%. A nossa estratégia 
de venda é indireta e o nosso crescimento vai 

passar pelo crescimento dos nossos Parceiros. 
Esta estratégia foi definida a dois anos e meio 
e começamos agora a perceber que, de facto, 
está a ter retorno.

O nosso objetivo é ter na área da cloud, pelo 
menos, 50% das nossas vendas em meados de 
2025/2026, através do Canal.

Tudo aquilo que seja setor privado, com 
exceção do que vier detrás, pretendemos cana-
lizar para os Parceiros. No que diz respeito 
ao setor público, esse é o nosso ADN, sendo 
que em muitos dos negócios, atualmente, já 
subcontratamos muitas vezes a tal lógica de 
managed services.

Como vê a evolução deste mercado, que 
é muito dinâmico? Qual é o papel da IP 
Telecom neste futuro próximo?
Queremos ser o provider das comunicações 
e da cloud nacional, queremos ser aquele 
que é reconhecido como o porto seguro do 
país. Nós não somos grandes como outros, 
mas queremos ser conhecidos como aquela 
empresa que garante, ainda que em modo 

silencioso, muito daquilo que se passa a nível 
nacional. 

Na IP Telecom não queremos ser notados, porque 
caso tal aconteça, dever-se-á, tipicamente, a 
maus motivos. Felizmente, Portugal tem passado 
bem o que também acaba por ser sinal de que as 
comunicações da IP Telecom e da IPT Cloud 
também estão bem. E queremos continuar assim. 

Estamos a crescer na cloud a 30%. Queremos 
investir na inovação e evoluir tecnologicamente. 
A geração cloud anterior foi lançada em 2012, 
portanto, passados dez anos, estamos a lançar 
uma nova cloud, e provavelmente daqui a dez 
anos estamos a lançar uma nova geração.  

Neste espaço de tempo vamos continuar, obvia-
mente, a evoluir e a investir em tecnologia, em 
inovação e em Parcerias, não só em Parceiros 
comerciais, mas também em Parceiros do ponto 
de vista de investigação e desenvolvimento.
Acima de tudo, que sejamos reconhecidos como 
uma empresa credível, segura e com qualidade 
de serviço. 

por Jorge Bento e Diana Ribeiro Santos
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“O NOSSO OBJETIVO É TER, NA 
ÁREA DA CLOUD, PELO MENOS, 
50% DAS NOSSAS VENDAS 
ATRAVÉS DO CANAL”

https://www.linkedin.com/in/ruipedronobreribeiro/
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O crescimento da cloud levou a que os 
produtos contratados como um serviço 

crescesse também, dando lugar a um novo 
paradigma de mercado. Arcserve, IP Telecom, 

Lenovo e Ritain dão a sua perspetiva e abordam 
os desafios e oportunidades do mercado de 

cloud e de tudo como um serviço
por Rui Damião 

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 cloud e as-a-Service
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“AS EMPRESAS JÁ COMEÇAM A PERCEBER QUE NÃO TÊM A CAPACIDADE DE TER E 
RESPONDER RAPIDAMENTE ÀS NECESSIDADES NA SUA TOTALIDADE, DESENVOLVER UM PLANO 
ESTRATÉGICO, TER UM CONJUNTO DE PROCEDIMENTOS”

DEPOIS DOS ANOS DA PANDEMIA, EM QUE PONTO É QUE ESTÁ O MERCADO DE AS-A-SERVICE? ESTÁ MAIS CONSOLIDADO?

Filipe Frasquilho, Diretor Negócio Data Center & Cloud, IP Telecom: “A pandemia 
veio, claramente, ajudar as empresas a mudar o paradigma sobre o as-a-Service pela necessidade 
de rapidez de disponibilizarem um conjunto de serviços que foram necessários para conseguirem 
manter o seu nível de trabalho. A partir daí, a mentalidade mudou. Estou convencido que vai ser 
um contínuo e vai crescer ainda mais; uma boa parte das pessoas já está a pensar dessa forma e já 
viram as vantagens que este modelo traz”

Vasco Sousa, Territory Account Manager, Arcserve: “Olhando em retrospetiva para os 
últimos anos, diria que 2020 foi quando os Parceiros procuraram tecnologias, buscaram modelos 
diferentes que se pudessem adaptar melhor e lhes trouxessem uma rentabilidade maior. No 
segmento da Arcserve, o modelo as-a-Service acaba por estar muito ligado ao que é o modelo 
de serviços geridos, ou seja, não é só uma forma de passarmos de CapEx para OpEx, mas no 
sentido de ter serviços geridos centralmente por Parceiros, como se fosse uma externalização de 
determinados serviços”

Luciano Zoccoli, Solution Architect, Lenovo: “A pandemia encurtou quase dez anos naquilo 
que seriam os projetos de digitalização das empresas. Estamos a falar de um curto espaço de tempo 
ter existido grandes alterações tecnológicas forçadas pelas condições do mercado e pelas situações 
que o mundo estava a ter, quase tudo ao mesmo tempo. Não é uma questão de se Portugal esteve 
envolvido nisto; todos os países tiveram. A tecnologia tem evoluído muito e muito dessa evolução 
deve-se ao facto de se puderem ter, por exemplo, infraestruturas as-a-Service”

Filipe Frasquilho, Diretor Negócio Data Center & Cloud, IP 
Telecom

AS EMPRESAS JÁ TÊM A PERCEÇÃO DOS BENEFÍCIOS QUE A ADOÇÃO DE UM MODELO AS-A-SERVICE PODE TRAZER PARA A 
SUA OPERAÇÃO?

Nuno Sá Couto, CEO, Ritain.io: “Creio que não. A perceção que tenho – focada mais na cloud – é que ainda há um desconhecimento sobre 
todos estes benefícios. Quando falamos de infraestrutura e de IT, acho que o nosso tecido empresarial, principalmente as PME, ainda encontram 
alguma resistência em partir para estes modelos as-a-Service quando falamos de sustentar a sua operação ou de suporte à sua operação em modelos 
as-a-Service em infraestrutura cloud, genericamente falando”

Filipe Frasquilho, IP Telecom: “Gostava que tivessem, mas infelizmente há muitas que não têm, apesar de ter havido uma mudança de mindset 
pela obrigatoriedade de as empresas terem que adotar outro tipo de tecnologias para responder às necessidades da pandemia. O mercado está a 
evoluir nesse sentido; as empresas já começam a perceber que não têm a capacidade de, sozinhas, ter e responder rapidamente às necessidades na sua 
totalidade, desenvolver um plano estratégico, ter um conjunto de procedimentos. Precisam de ajuda e o as-a-Service ajuda bastante”

Vasco Sousa, Arcserve: “Colocando-me do lado do cliente final, acho que depende do tipo de empresa e da própria estratégia da empresa. Se for 
uma empresa estática, que não tem ambições de crescimento acelerado, o modelo tradicional de investimento e licenciamento baseado em projetos 
pode estar mais ou menos acomodado. Agora, numa empresa que planeie crescer a nível acelerado, não faz sentido estar a dimensionar soluções hoje 
que, daqui por seis meses, mediante o ritmo de crescimento, vão estar desadequadas da realidade”

https://www.linkedin.com/in/filipe-frasquilho-74b0442/
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“PASSÁMOS DE UM FATO 
DE LOJA PARA UM FATO 
DE ALFAIATE; PODEMOS 
CONSTRUIR O NOSSO PROJETO 
MUITO BEM DESENHADO PARA 
AQUILO QUE SÃO AS NOSSAS 
EXIGÊNCIAS NO MOMENTO”

COMO SE MEDE O ROI DAS SOLUÇÕES AGORA FORNECIDAS COMO UM SERVIÇO?

QUAL É A IMPORTÂNCIA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DESASTRES E DE BACKUP SEREM FORNECIDOS COMO UM 
SERVIÇO E ESTAREM ALOJADOS NA CLOUD?

Vasco Sousa, Arcserve: “Qual é o plano de recuperação de desastre que está completo sem considerar a componente cloud? Se pensarmos nos 
riscos, posso ter uma perda acidental de dados, um incêndio, entre outros. Para a esmagadora maioria, preciso de ter backups fora das minhas instala-
ções. Os dados estão sempre a crescer; hoje preciso de 1TB, mas se calhar para o próximo mês preciso de dois ou três. Ter um Parceiro que consegue 
monitorizar cem clientes ao mesmo tempo envolve um esforço muito menor do que ter cem clientes a monitorizar os seus backups”

A IP TELECOM ANUNCIOU RECENTEMENTE UMA CLOUD NACIONAL. PARA AS EMPRESAS PORTUGUESAS, QUAL É A 
IMPORTÂNCIA DE TER OS SEUS DADOS E A SUA INFORMAÇÃO LOCALIZADAS EM PORTUGAL?

Filipe Frasquilho, IP Telecom: “O grande objetivo que temos é servir os clientes nacionais com uma infraestrutura que consideramos que é única 
no país porque faz a ligação entre os data centers e a parte de conetividade que temos. Também sabemos que as clouds vão ser híbridas e multiclouds, 
não temos dúvidas nenhumas sobre isso e há um conjunto de componentes em que achamos que é altamente competitivo de ter a informação e algumas 
soluções na nossa cloud pela latência baixa e pelo facto de os dados estarem localizados em Portugal”

O MODELO AS-A-SERVICE PODE SER UMA ALTERNATIVA PARA AS INFRAESTRUTURAS DE COMPUTAÇÃO E ARMAZENAMENTO?

Luciano Zoccoli, Lenovo: “Lançámos uma oferta – TruScale – as-a-Service para os clientes finais, os que querem utilizar as vantagens da cloud 
– porque existem muitas vantagens –, mas onde a cloud não resolve tudo. Existem várias questões e, por vezes, impedem os nossos clientes de ir para 
uma solução cloud: a questão da segurança, do data ownership… São fatores de bloqueio. A Lenovo tenta responder a isto através da oferta as-a-Service, 
mas on-premises, ou seja, a capacidade de utilizar aquilo que é o melhor da cloud – como f lexibilidade e simplicidade – dentro das suas instalações”

Luciano Zoccoli, Solution Architect, Lenovo

Luciano Zoccoli, Lenovo: “Todos os fornecedores de software neste momento estão a vender as 
suas licenças as-a-Service. Isto faz uma diferença naquilo que pode ser o investimento de alguém 
que antes iria comprar uma solução e ter um retorno a médio ou longo prazo. Hoje, passámos 
de um fato de loja quase para um fato de alfaiate; podemos construir o nosso projeto muito bem 
desenhado para aquilo que são as nossas exigências no momento, sabendo que, em qualquer 
momento, podemos crescer este fato e juntar um bocadinho de tecido ao que já existe a um preço 
bem controlado”

Nuno Sá Couto, Ritain.io: “Temos de medir isto na nossa capacidade de nos focarmos, isto 
é, quanto é que me custa não estar focado no meu core business e delegar tudo o que não é o meu 
core business para serviços de forma que conseguir ser extremamente ágil, atacar o mercado com 
grande velocidade e, acima de tudo, conseguir experimentar e validar rapidamente. Ainda há um 
sentimento de propriedade e esse é o grande receio; antes comprava-se um servidor e podíamos 
tocar nele, mas qual é o custo de formar alguém para o gerir?”

Filipe Frasquilho, IP Telecom: “As empresas devem ter em conta que têm que fazer uma 
comparação correta sobre o que é o modelo as-a-Service e do que é o modelo de investimento. 
Quando estamos a pensar adquirir infraestrutura própria para a minha casa, não posso comparar 
o investimento só na infraestrutura com o mesmo serviço que vou ter numa cloud porque há um 
conjunto de tarefas adicionais que têm de ser consideradas, nomeadamente o espaço de alojamento, 
os updates da infraestrutura, os custos de energia… uma panóplia de situações que têm de ser feitas 
e que normalmente não são consideradas”

https://www.linkedin.com/in/luciano-zoccoli-2190435/
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CADA EMPRESA É UMA EMPRESA. QUAIS SÃO OS PASSOS A DAR ATÉ SE CHEGAR À SOLUÇÃO INDICADA PARA UMA 
DETERMINADA ORGANIZAÇÃO?

Nuno Sá Couto, Ritain.io: “Considero que a utilização de cloud é fundamental para a conti-
nuidade operacional do negócio. Se colocamos mais do nosso negócio na cloud, mais crítico é. 
Não pode haver uma aproximação de one-size-fits-all. Tipicamente, o primeiro passo é fazer o 
assessment do que querem migrar. Nesse assessment, temos de entender como é que vamos montar a 
nossa casa na cloud. É preciso desenhar a nossa casa, ter um conjunto de pilares muito fortes, antes 
de colocarmos qualquer coisa lá dentro”

Nuno Sá Couto, CEO, Ritain.io

“AINDA HÁ UM SENTIMENTO DE PROPRIEDADE E ESSE É O GRANDE 
RECEIO; ANTES COMPRAVA-SE UM SERVIDOR E PODÍAMOS TOCAR NELE, 
MAS QUAL É O CUSTO DE FORMAR ALGUÉM PARA O GERIR?”

OS CLIENTES TÊM UMA ESTRUTURA DE IT REDUZIDA E PRECISAM DO CANAL PARA FAZER A GESTÃO E A INTEGRAÇÃO DE 
TODO O PORTFÓLIO DE SERVIÇOS. QUE FERRAMENTAS E COMPETÊNCIAS É QUE OS PARCEIROS DEVEM TER PARA ENDEREÇAR 
O MERCADO E FAZER A GESTÃO DOS VÁRIOS MODELOS AS-A-SERVICE?

Vasco Sousa, Arcserve: “O primeiro passo para o sucesso passa por compreenderem o posicionamento do fabricante da tecnologia que vão adotar. 
O modelo de serviços geridos não se coaduna com um processo administrativo de aquisição de licenças. Os serviços mínimos são existir um portal 
self-service, ou seja, o Parceiro acede ao seu portal, solicita os recursos que necessita, instala, configura, consome e, uma vez por mês, recebe o seu 
relatório de consumos. Isto é o mínimo dos mínimos de um serviço gerido”

Luciano Zoccoli, Lenovo: “A primeira coisa que os Parceiros devem fazer é formações e certificações, estar preparado. O fator de sucesso para 
este tipo de ações e ofertas é simplicidade com que são usadas. Se complicamos o uso deste tipo de ofertas as-a-Service, claramente vamos ter um 
problema. Na nossa oferta de soluções híbridas, temos tools que nos permitem criar condições para acompanhar todo o processo de integração com 
clouds, todo o processo de gestão de infraestruturas on-site e a questão da segurança”

Nuno Sá Couto, Ritain.io: “A adoção de cloud – seja que tipo for – não é uma questão de ‘se’, mas de ‘quando’. O mercado das PME onde os 
Parceiros têm uma grande base, muitos deles não estão à procura de soluções altamente complexas – nem podem. Olham para a cloud e, se calhar, 
querem uma oferta standard. Os Parceiros têm de ter a capacidade de ter a facilidade standardizar e de explicar que tipo de ofertas standard é que 
podem revender a estes clientes do long tail do segmento B2B”

COMO SERÁ O FUTURO DO MERCADO DE AS-A-SERVICE? AS ORGANIZAÇÕES VÃO CONTINUAR A APOSTAR NESTES MODELOS?

Filipe Frasquilho, IP Telecom: “Não tenho dúvida nenhuma de que vai continuar a haver um crescimento forte nesta área, não só nos temas 
tradicionais – como o Infrastructure-as-a-Service ou Platform-as-a-Service –, mas também noutras componentes, nomeadamente de segurança e 
privacidade. As entidades já perceberam que conseguem ter uma oferta com custos inferiores que possam garantir as necessidades que têm. A oferta 
vai crescer, vai haver um conjunto de soluções que vão responder às necessidades dos clientes, mas têm de ter o trabalho de casa e perceber o que 
realmente necessitam”

Vasco Sousa, Arcserve: “Vemos que os players dominantes vão no sentido de disponibilizarem, cada vez mais, as ofertas as-a-Service. Olhando da 
perspetiva dos fabricantes, faz sentido porque traz uma previsibilidade para o seu negócio; estamos a falar de receitas recorrentes. Há vários caminhos 

https://www.linkedin.com/in/nscouto/
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possíveis para o futuro. Uma qualquer PME precisa de ter firewall, um antimalware e uma solução de backups; será que vai haver um fabricante 
que vai comprar outros fabricantes para ter uma oferta dominante na área, ou será que cada fabricante se mantém especializado na sua área e vão 
aparecer agregadores de oferta?”

Nuno Sá Couto, Ritain.io: “Acredito muito no modelo de serviços há muitos anos. Não há retorno; o que vimos acelerado pela pandemia vai ser 
cada vez mais o modelo operativo para qualquer empresa, saber trabalhar em comunidade, com ecossistemas em que cada um presta o seu serviço 
e é especializado naquele serviço específico e as empresas consomem esses serviços de forma a puderem focar-se naquilo que são melhores e onde se 
diferenciam das demais. Acredito neste modelo que traz a agilidade às empresas e lhes permite continuarem focadas em responder às necessidades 
dos seus clientes”

Luciano Zoccoli, Lenovo: “Sabemos que a viagem de cada um dos clientes para chegar à cloud é diferente; todos têm esse caminho, mas nenhum 
é igual, há vários caminhos. Cada cliente vai começar a sua viagem porque os clientes vão continuar a consumir [as soluções] como um serviço. Vão 
ter a necessidade de serem ajudados porque as ofertas começam a ser muitas. O futuro será as-a-Service. Todo o portfólio da Lenovo está disponível 
como as-a-Service e isso quer dizer alguma coisa”

QUAIS SÃO OS DESAFIOS E AS OPORTUNIDADES PARA OS PARCEIROS NESTE MERCADO?

Vasco Sousa, Territory Account Manager, Arcserve

“O MODELO AS-A-SERVICE ACABA POR ESTAR MUITO LIGADO AO QUE É O MODELO DE 
SERVIÇOS GERIDOS, OU SEJA, NÃO É SÓ UMA FORMA DE PASSARMOS DE CAPEX PARA 
OPEX, MAS NO SENTIDO DE TER SERVIÇOS GERIDOS CENTRALMENTE POR PARCEIROS”

Vasco Sousa, Arcserve: “Agregar serviços. Pensando no backup e no disaster recovery  
as-a-Service, a mentalidade não pode ser sentar na oferta do fabricante e dizer que a tecnologia 
faz tudo. O Parceiro tem de conseguir criar ofertas que agreguem valor. Acho que já concordámos 
que o backup já deixou de ser aquele mal necessário e, neste momento, é um recurso muito precioso 
porque sabemos que vamos precisar deles. Assim, temos de assegurar que, quando precisarmos 
deles, eles vão estar lá. Por exemplo, se o Parceiro incluir a verificação do backup, já está a acres-
centar valor”

Filipe Frasquilho, IP Telecom: “Sendo um mercado que vai crescer, a oportunidade é crescer 
em conjunto com esse mercado. Esse crescimento tem de ser feito trazendo valor para o cliente e 
implementando um conjunto de soluções de valor acrescentado que permitem ao cliente ter um 
serviço de qualidade, balizado com SLA e que responda de acordo com as suas necessidades. Os 
SLA podem ser diferentes de cliente para cliente; como é óbvio, o negócio é que manda. Os desafios 
também são muitos porque a concorrência é muito grande”

Luciano Zoccoli, Lenovo: “Quando fornecemos um tipo de serviço, normalmente temos um ambiente bastante amplo de colaboração entre as 
várias entidades. Dificilmente é só uma única entidade que consegue fornecer todo o know-how com todas as capacidades e serviços que são necessários 
para uma empresa média em Portugal. Os Parceiros têm uma oportunidade de se especializarem, oferecer isto ao mercado e fazer parte dos ambientes 
que vão ajudar outras entidades maiores a entregar projetos as-a-Service”

Nuno Sá Couto, Ritain.io: “Vejo uma oportunidade muito grande de os Parceiros atacarem a sua base de clientes B2B com serviços de cloud 
pública com ofertas standard. É preciso olhar para estas ofertas da cloud pública que este mercado vai desejar – e que corresponde a 99% do mercado 
de B2B, das pequenas às micro – que querem ir para a cloud, querem ter acesso a recursos cloud. Os Parceiros têm a oportunidade de agarrar algo, 
ter contacto com os clientes finais e revender cloud pública”. 

https://www.linkedin.com/in/vascohomemsousa/
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Porque é que a proteção de dados tem que fazer 
parte do seu plano de Zero-Trust

A noção de que há um muro protector 
da sua empresa – em que as intera-
ções dentro do castelo são confiá-
veis, e todas as interações fora dele 
não o são – está irremediavelmente 

desatualizada. Mas há uma caminho alterna-
tivo em que o Zero Trust é um antídoto contra 
estratégias de segurança antiquadas, porque 
exige que as organizações retirem a confiança 
da equação e neguem acesso a todos.
Zero Trust trata de avaliar a postura de 
segurança dos utilizadores baseado na loca-
lização, equipamento e comportamento 
para determinar se os utilizadores são 
efetivamente quem dizem ser. Zero trust é 
também garantir que se tem as permissões 
estritamente necessárias em tempo devido, 
para que os utilizadores possam realizar as 
suas tarefas e operações – e nada mais que 
isso. Com Zero Trust, apenas as permissões 
mínimas são concedidas, no momento certo, 
para fazer uma tarefa específ ica. Depois 
disso essas permissões são revogadas imedia-
tamente após a sua conclusão. Uma abor-
dagem de segurança Zero Trust autentica 
e autoriza todas as conexões, por exemplo, 
quando um utilizador se conecta a uma  
aplicação via uma API.
O Governo do EUA anunciou recente-
mente que irá passar a uma abordagem de  
cibersegurança Zero Trust para reduzir 
dramaticamente o risco de ciberataques contra 
a infraestrutura digital da nação. A conclusão 
é que a segurança de hoje não é Segura. As 
organizações devem assumir que atores mali-

ciosos irão conseguir penetrar e que devem 
fazer tudo para minimizar a sua superfície 
de ataque e proteger os seus dados críticos de 
serem comprometidos ou destruídos.
Como parte integrante desta estratégia Zero 
Trust as organizações devem ser extremamente 
vigilantes com as suas estratégias de backups 
e recuperação de dados. Tanto as operações 
como a utilização de aplicações deverão ser 
permanentemente verificadas, autenticadas e 
registadas em logs para saber quam vai onde 
e quem faz o quê. O mesmo se deverá aplicar 
para os backups de dados e processos de recu-
peração. Por exemplo, é crítico saber quem dá 
início ao processo de backup e onde estão a ser 
guardados esses dados.
É também essencial assegurar que, indepen-
dentemente do software de backup, essa solução 
tem mecanismos de autenticação imbutídos 
como autenticação multifator, serviços de  
identidade e acessos baseados em perfis. 
Peguemos no exemplo de um trabalhador que 
necessita que sejam recuperados dados do seu 
portátil. Quais são as credenciais que permitem 
que esse utilizador restaure a máquina? Que 
permissões lhe foram concedidas, e será que 
essas permissões necessitam de ser alteradas 
para refletirem os novos requisitos? Se a equipa 
de TI está a restaurar um portátil configurado 
há 1 ano, quem assegura que mais ninguém 
terá acesso áquela máquina? Uma abordagem 
Zero Trust ao backup dos dados pode ser meio 
caminho andado para ter estas questões resol-
vidas, ao mesmo tempo que melhora a segu-
rança dos dados.

As boas notícias são que adotar uma política 
Zero Trust para os processos de backup pode 
significar alargar os controlos de segurança 
já existentes no seu ambiente. Por exemplo, 
aplicar autenticação multifator aos processos de 
backup e restauro pode representar a segurança 
de identidade e adicionar uma nova camada de 
proteção à sua organização. 
Da mesma forma a imutabilidade dos dados 
numa storage deverá também fazer parte de 
qualquer política Zero Trust. Imutabilidade 
de dados significa que estes apenas podem ser 
escritos uma vez, mas podem ser lidos múltiplas 
vezes e mesmo que sejam alterados, a storage 
não irá reescrever por cima dos dados exis-
tentes mas criar novas “versões”, sem tocar 
nas originais. As storage com imutabilidade 
protegem os dados contra intenções maliciosas 
ao realizarem snapshots contínuos dos dados a 
cada 90 segundos. Uma vez que a object store 
é imutável, poderemos rapidamente recuperar 
os dados mesmo quando alguém os adulterou, 
recorrendo à versão (imutável) anterior.
À medida que as perdas de dados crescem em 
volume e complexidade, as organizações devem 
considerar novas abordagens que fortaleçam a 
sua proteção contra ciberameaças. Zero Trust 
não é uma tecnologia ou arquitetura específica, 
mas sim uma nova maneira de pensar que o 
pode ajudar a atingir uma proteção robusta e 
alcançar uma segurança de nível superior. 

INFO
arcserve.com/pt

Durante anos vigorou a máxima de segurança “Confia mas verifica”. Ora isso já não é suficiente. Nos dias de hoje 
com ambientes globais, remotos, híbridos e baseados na nuvem as abordagens  tradicionais não funcionam e 
ninguém pode ser confiado incluindo empregados, clientes e parceiros

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

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

Complete a sua estratégia à prova de bala com uma storage com 
imutabilidade de dados.

arcserve.com/data-protection-solutions/onexafe-storage
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IBM Security ReaQta
EDR Automatizado suportado em Inteligência Artificial

A solução possibilita uma auto-
mação inteligente dos processos de 
resposta, alavancando Inteligência 
Artificial e machine learning para 
ajudar a detetar e responder a 

ameaças sofisticadas. Com alta visibilidade de 
todos os endpoints, a solução combina caracte-
rísticas esperadas, como mapeamento MITRE 
ATT&CK e visualização de ataques, com auto-
manção e IA dual-engine para impulsionar a 
segurança do endpoint num mundo Zero Trust.

PORQUÊ REAQTA?

1. Aprende continuamente à medida 
que a IA deteta e responde de forma  

autónoma, quase em tempo real, a novas 
ameaças desconhecidas.

2. Ajuda a proteger infraestruturas isoladas 
e vulneráveis, bem como ambientes  

on-premise e na cloud

3. Mapeia ameaças contra a framework 
MITRE ATT&CK e utiliza uma árvore 

comportamental para facilitar a análise e 
visualização

4. Oferece uma API bidirecional compatível 
com muitas ferramentas populares de 

informação de segurança e gestão de eventos 
(SIEM), orquestração de segurança, auto-
mação e resposta (SOAR)

5. Disponibiliza técnicas heurísticas, de assi-
natura e comportamentais na sua defesa 

multicamadas

6. Permite que os utilizadores construam 
estratégias de deteção personalizadas para 

ir ao encontro de requerimentos de conformi-
dade ou específicos da empresa, sem necessi-
dade de reiniciar o endpoint.

7. Simplifica e acelera a resposta através de 
resolução guiada ou autónoma

8. Disponibiliza deteção de propriedades e 
Threat Hunting, incluindo telemetria a 

partir de indicadores que podem ser personali-
zados para deteção de propriedade e pesquisa 
granular

9. Disponibiliza resposta automatizada ou 
através de um único clique

10. Proporciona uma visibilidade total com 
NanoOS, uma abordagem única, que 

funciona fora do sistema operativo, concebida 
para ser invisível para atacantes e malware

Endpoint Detection and 
Response suportada por 
Inteligência Artificial (EDR) 

– Usa IA de autoaprendizagem contínua e 
machine learning para construir parâmetros 
em evolução que protegem os endpoints de 
ameaças sem exigir atualizações diárias 

– Torna a sua organização future-proof com 
prevenção autónoma de ataques de ransomware, 
fileless e in-memory, tanto online como offline 

– Preenche lacunas deixadas por soluções tradi-
cionais antivírus de segurança (AV) com maior 
deteção, visibilidade e controlo

Resolução de ameaças 
avançadas
– Aumenta a compreensão das 

ameaças no seu ambiente comparadas com 
táticas e técnicas na framework MITRE 
ATT&CK.

– Ajuda a reduzir o tempo de investigação de 
minutos para segundos com inteligência de 
ameaça e avaliação de análise 

– Usa a monitorização de prevalência para 
remover as incertezas e compreender o impacto 
e a propagação de artefactos infetados em toda 
a sua organização

Recursos completos de Threat 
Hunting
– Fornece uma plataforma de 

Threat Hunting fácil de usar, com parâmetros  
pré-configurados que não requerem conheci-
mentos específicos 

– Disponibiliza orientação completa de 
remediação e automatização de resposta  
clickthrough para ajudar a conter qualquer 
situação em segundos

Monitorização da conformidade
– Proporciona visibilidade total do 
comportamento do utilizador e do 

uso da aplicação para melhorar as políticas 
de conformidade da sua organização e impor 
padrões 

– Permite que os utilizadores construam 
estratégias de deteção personalizadas para ir 
ao encontro dos requisitos de conformidade 
específicos da empresa usando scripts DeStra 
(Estratégia de Deteção), sem a necessidade de 
reiniciar o endpoint.

– Permite que os utilizadores ativem atualiza-
ções em toda a organização sem intervenção no 
endpoint ou tempo de inatividade 

Para mais informações, visite: 
ibm.com/products/reaqta

INFO
ibm.com/pt-en 
arrow.com/ecs/pt/

O IBM Security ReaQta oferece uma abordagem única e inovadora para a segurança de endpoints

3 IBM Security ReaQta

Autonomous AI-powered endpoint detection  
and response (EDR)

 – Uses continuous self-learning AI and machine learning  
to build an evolving baseline that protects endpoints from 
threats without requiring daily updates

 – Future-proofs your organization with autonomous prevention 
of ransomware, fileless and in-memory attacks, both online 
and offline

 – Supercharges gaps left by traditional security antivirus (AV) 
solutions with enhanced detection, visibility and control

High threat resolution

 – Increases your understanding of threats in your  
environment mapped against tactics and techniques  
in the MITRE ATT&CK framework

 – Helps reduce investigation time from minutes to seconds  
with threat intelligence and analysis scoring 

 – Uses prevalence monitoring to remove the guesswork  
needed to understand the impact and spread of infected 
artifacts across your organization

Complete hunt and response features

 – Provides a user-friendly threat hunting platform with 
preconfigured hunt parameters that don’t require database 
query knowledge

 – Offers complete remediation guidance and clickthrough 
response automation to help you contain any situation  
within seconds 

Compliance monitoring

 – Delivers full visibility into user behavior and application usage 
to enhance your organization’s compliance policies and 
enforce standards

 – Allows users to build custom detection strategies to address 
compliance or company-specific requirements using DeStra 
(Detection Strategy) scripting, without the need to reboot the 
endpoint

 – Enables users to activate updates across the organization 
without endpoint intervention or downtime

ReaQta behavioral tree provides full alert and attack visibility. ReaQta remediation automation simplifies incident remediation 
with clickthrough options.
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IBM Security ReaQta 
Endpoint Detection and Response automatizada, 
baseada em Inteligência Artificial.

CONTACTE-NOS

Indetetável por Desenho

Aprendizagem e Melhoria Contínuas

Resposta a Ameaças em Segundos

Threat Hunting à medida
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XaaS - Que modelos Cloud são adequados à sua 
organização?

A constante aceleração para o 
digital transformou a utilização 
dos modelos Cloud tradicionais 
(IaaS, PaaS e SaaS) em solu-
ções simples e básicas que, por 

vezes, não respondem de forma objectiva 
e rentável às necessidades e aos desafios das  
organizações. Conhecer e compreender qual 
o modelo e os serviços cloud adequados para 
o negócio no curto e no longo prazo são das 
principais dificuldades existentes.

Quando há mais de quinze anos se iniciou o 
Boom da externalização dos recursos humanos 
de IT o chamado Outsoursing, verificamos 
que passado alguns anos o foco foi alterado 
para serviços geridos (Managed Services), isto 
é, mas focado, mais simples e, em princípio, 
menos oneroso (soluções partilhadas em vez 
de dedicadas). O mesmo aconteceu com a 
externalização do Datacenter, primeiro numa 
ótica de Housing (equipamentos próprios e 
dedicados em espaço físico partilhado), depois 
de Hosting (equipamentos alugados em espaço 
f ísico partilhado), f inalizando na Cloud 
(Infraestrutura partilhada). Se nos primeiros 
dois exemplos a motivação era financeira no 
que toca ao IaaS existe claramente outras 
motivações com uma importância crescente: 
agilidade e velocidade.  

As organizações estão cada vez mais focadas no 
seu negócio e necessitam de consumir serviços 
de forma f lexível e rápida. O conceito de XaaS 
(Everything as a Service) que proporciona a 
interactividade, incrementação e adaptação 
continua de forma ágil e optimizada de serviços 
e processos tem ganho uma maior preponde-
rância nos mercados, no entanto este conceito 
tem alguns desafios para as organizações, 
nomeadamente a componente transversal de 
segurança, privacidade e soberania dos dados, 
mas também com a questão do chamado 
vendor lock-in onde a organização fica refém 
dos fornecedores de serviços.

É fácil perceber que à medida que o nível de 
maturidade das organizações aumenta com o 
uso de vários serviços Cloud, maior é o risco de 
envolvimento destes para com serviços futuros 
desta natureza, criando mais dependências 
entre si e uma probabilidade mais elevada da 
componente Lock-in. 

A agilidade e velocidade que estas soluções 
trazem é fundamental para a resposta que as 
organizações necessitam. As ofertas locais com 
presença global, onde seja possível promover 
a mobilidade sem lock-in, baseadas em solu-
ções de abstração completa que permitam a  
interoperabilidade entre clouds, está a crescer 
e a trazer grandes benefícios para as organi-
zações, traduzindo-se no aumento de produ-
tividade, inovação, segurança e consequente 
redução de custos.

AGILIDADE, VELOCIDADE E A 
SEGURANÇA E PRIVACIDADE? 
Nos dias de hoje colocam-se um conjunto de 
questões muito importantes: como ser ágil e 
veloz garantindo a segurança e a privacidade?  
Quais os modelos cloud que melhor servem a 
minha organização? Como preparo a minha 
organização para tirar partido do XaaS? – a 
resposta está na análise da maturidade e expo-
sição que cada organização tem no seu ecos-
sistema de negócio onde os serviços cloud são 
fundamentais para a organização dar respostas 
de acordo com as suas necessidades de inovação 
e simplificação de processos de modo a estar 
mais próximo dos clientes, sem perder ou 
descorar os níveis de segurança e privacidade 
que a lei obriga, garantindo os níveis que o 
negócio estabeleceu.  Cada organização deve 
efetuar um assessment do seu nível de matu-
ridade nas componentes de Cibersegurança e 
privacidade de modo a definir quais os serviços 
XaaS a utilizar.

Qualquer que seja o XaaS (IaaS, PaaS, BaaS, 
DaaS, DRaaS, etc), a IP Telecom tem a  
capacidade de ajudar as empresas a identi-
ficar onde estão as melhores oportunidades de 
mudança para serviços cloud com o mínimo 
de impacto, com segurança, e suportado em 
equipas próprias especializadas. 

por Filipe Frasquilho,
Diretor de Desenvolvimento de 

Negócio Datacenter & Cloud da IP Telecom

Como identificar e saber quais os serviços cloud que trazem valor e maximizam os benefícios para as organizações.

https://www.iptelecom.pt/
https://www.iptelecom.pt/
https://www.linkedin.com/in/filipe-frasquilho-74b0442/
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ThinkEdge SE450: criado a pensar 
na inteligência artificial 
no edge
O ThinkEdge SE450 da Lenovo é um servidor poderoso de 
Edge AI que é seguro e de confiança

H
oje, as localizações remotas são 
obrigadas a escolher entre gateways 
de IoT e PC abaixo do que é neces-
sário, ou entre servidores de data 
center acima do que é essencial. 

Agora, é possível ter o servidor edge com o 
tamanho certo e especificamente desenhado 
para ir ao encontro das necessidades das loca-
lizações remotas e ter, ao mesmo tempo, o 
poder de processamento para correr workloads 
de Inteligência Artificial (IA).
O Lenovo ThinkEdge SE450 é um servidor 
de um socket baseado no processador Intel® 
Xeon® Platinum de terceira geração que 
pode ser colocado quase em qualquer lugar, 
seja pendurado numa parede, colocado numa 
prateleira ou montado num rack.
Como um sistema certificado pela NVIDIA, o 
ThinkEdge SE450 foi construído a pensar para 
o desempenho, segurança e gestão superiores, 
que são necessárias para correr aplicações de 
IA no edge.

EM QUAISQUER CONDIÇÕES
Este servidor da Lenovo foi desenhado para 
continuar a operar em quase todas as tempe-
raturas – desde os 5ºC até aos 45ºC. Algumas 
conf igurações foram desenhadas para 
responder aos requisitos de nível 3 do NEBS e 
do ETSI em operações de 96 horas em -5ºC e 
55ºC. O ThinkEdge SE450 tem, também, uma 
tolerância para localizações com uma grande 
quantidade de poeiras e vibrações.
O ThinkEdge SE450 da Lenovo foi desenhado 
para virtualizar as aplicações de TI tradicionais, 
assim como novos sistemas de IA transforma-
dores que permitem fornecer o poder de proces-
samento, armazenamento e tecnologias de rede 
necessários para os workloads de edge atuais.

As inovações introduzidas pela Lenovo tornam 
o ThinkEdge SE450 como um dos mais pode-
rosos, no entanto silenciosos, servidores no 
mercado, o que permite que sejam implemen-
tados ao lado do utilizador final sem perturbar 
o local de trabalho.

SEGURO E DE CONFIANÇA
A segurança é um ponto importante para a 
Lenovo. Desde o início da conceção do produto 
que a segurança está na mente de quem o está 
a criar; essa mentalidade estende-se por toda 
a cadeia de valor e por todo o ciclo de vida do 
sistema.
As localizações edge precisam de especial 
atenção para proteger os dados e o dispositivo 
em si. É por isso que o ThinkEdge SE450 conta 
com capacidades ThinkShield, está carre-
gado com uma BIOS segura e uma proteção 
opcional de deteção de manipulação para uma 
segurança superior no edge.
O ThinkEdge SE450 da Lenovo fornece várias 
opções de conectividade por cabo, assim como 
capacidades Wi-Fi seguras. O dispositivo 
conta, também, com várias funcionalidades de 
fiabilidade para manter os workloads críticos no 
edge sempre a funcionar.

GESTÃO ÁGIL E REMOTA
Enviar colaboradores de TI para locais 
remotos não só consome tempo como também 
consome dinheiro. Foi a pensar nisso que a 
Lenovo incluiu as funcionalidades XClarity 
Controller – um motor de gestão embebido de 
nível empresarial – no ThinkEdge SE450.
Simultaneamente, também suporta o 
XClarity Administrador, que permite aos 
gestores de TI manter eficazmente o servidor, 
o armazenamento e a infraestrutura de rede, 

assim como acelerar o provisionamento de 
serviços.
Para além de contar com uma porta de gestão 
de rede por cabo dedicada, o ThinkEdge 
SE450 da Lenovo também oferece gestão 
através de conexões wireless seguras de modo 
que os gestores de TI possam lançar atualiza-
ções, realizar tarefas de gestão e aceder a locais 
mesmo quando a principal conexão Ethernet 
está em baixo.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
O ThinkEdge SE450 oferece várias funciona-
lidades de eficiência energética que permitem 
reduzir os custos operacionais e aumentar a 
disponibilidade de energia, nomeadamente:
• Componentes de placa de sistema energetica-
mente eficientes que ajudam a reduzir os custos 
operacionais;
• Fontes de alimentação de alta eficiência com 
certificações 80 PLUS Platinum e Titanium;
• SSD que consomem até 80% menos energia 
do que os HDD tradicionais.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DO THINKEDGE 
SE450
• Servidor baseado no processador de terceira 
geração 1S Intel® Xeon® Scalable, com um 
peso de 2U e profundidade reduzida que pode 
estar em qualquer lugar;
• Desenhado para virtualizar as aplicações de 
TI tradicionais, assim como os novos sistemas 
de IA;
• GPU NVIDIA para IA empresarial e  
industrial para aplicações no edge, fornecendo 
desempenho máximo. 

INFO
lenovo.com

© 2021 Lenovo. O logotipo da Lenovo, System x, ThinkServer, ThinkSystem e ThinkAgile

SOLUÇÕES DE ALTO DESEMPENHO 
PARA ACELERAR OS SEUS DADOS 
EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E 
DEEP ANALYTICS 
Os servidores ThinkSystem®️ SD650-N V2 e ThinkSystem®️ 
SR670 V2 da LENOVO, com tecnologia Neptune™️ de 
refrigeração líquida, foram concebidos para as empresas que 
desejam aceder às informações de forma mais rápida e de 
maior rendimento, melhorando assim a tomada de decisões 
com base na inteligência artificial.

DESCUBRA MAIS EM: WWW.LENOVO.COM/PT/PT/DATA-CENTER

Processador Intel®️ Xeon®️ Platinum

https://www.lenovo.com/pt/pt/
https://www.lenovo.com/pt/pt/
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Ofereça serviços multi-cloud para o mercado das 
PMEs com ngKloud, um marketplace personalizável 
à sua marca e negócio, pronto a usar

C
onstruída sobre as principais  
tecnologias mundiais de cloud 
públ ica (Amazon, Google, 
Microsoft), o ngKloud permite que 
qualquer empresa de serviços para 

o mercado B2B, possa adicionalmente, e de 
forma quase instantânea, oferecer serviços 
multi-cloud para pequenas e médias empresas 
(PMEs), uma vez que o ngKloud automatiza 
todos os processos necessários para a entrega 
destes serviços, como por exemplo a provisão 
dos recursos, a gestão de subscrições e paga-
mentos e suporte pós-venda. 

As tecnologias cloud tem ganho cada vez mais 
relevância e empresas de diferentes setores 
já iniciaram a sua jornada para a cloud. De 
acordo com a IDC, 90% das empresas adotarão 
serviços, ferramentas e estratégias de cloud 
pública, híbrida e integrada até 2024. É impor-
tante mencionar, no entanto, que as PMEs, de 
segmentos não tecnológicos podem encontrar 
grandes desafios no seu processo de adoção da 
cloud por não terem ao dispor recursos internos 
com o conhecimento tecnológico necessário. 
Neste sentido, ser capaz de responder de forma 
rápida, com ofertas únicas e estandardizadas, 
constitui uma grande oportunidade de negócio. 

Com ngKloud, as empresas podem facil-
mente servir a procura as PMEs com ofertas 
inovadoras: fazendo combinações únicas de 
serviços de computação, armazenamento e 
base de dados, dos principais fornecedores de 

cloud pública: Amazon (AWS), Google (GCP) 
e Microsoft (Azure). Através do seu portal 
self- os clientes finais vão ter uma experiência 
de fácil compreensão da oferta, eficiência 
e simplicidade no processo de compra. Será 
também possível incluir serviços adicionais 
como backup, níveis de suporte avançados  
e/ou serviços profissionais para responder às 
necessidades especificas da jornada de adoção 
de serviços de cloud pública das PMEs. 

”ngKloud vem abordar os principais obstáculos 
digitais e de automação que existem hoje em 
relação à adoção de serviços de cloud pública, 
por parte das PMEs. Sendo o ngKloud uma 
solução self-service, com uma interface intui-
tiva e de fácil utilização, PMEs de diferentes 
indústrias podem facilmente subscrever e 
gerir os serviços de cloud pública numa única 

plataforma sem necessidade de conhecimentos 
técnicos. O ngKloud é a ferramenta certa para 
criar novas fontes de receita para as empresas 
que pretendam agarrar esta nova vaga de opor-
tunidades e fornecer estes serviços às PMEs.”
Nuno Sá Couto, CEO

OFEREÇA SERVIÇOS DE CLOUD PÚBLICA 
COM O SUPORTE DE UM PARCEIRO 
CONFIÁVEL E EXPERIENTE
O ngKloud é uma solução pronta a usar, e 
elimina o risco associado a um projeto interno 
para desenvolver este tipo de ferramentas. O 
seu modelo de licenciamento está desenhado 
para estar alinhado com o próprio desenvolvi-
mento do negócio. Desta forma pretende-se que 
o retorno do investimento seja uma realidade de 
curto prazo para todas as empresas que adotem 
o ngKloud. Finalmente, o ngKloud pode ser 
facilmente integrado com outros sistemas já 
existentes na empresa, através das suas APIs 
abertas baseadas nos standards TM Fórum. O 
desenvolvimento do ngKloud foi alinhado com 
as diretrizes do programa Next Generation 
Managed Service Provider da AWS.

O ngKloud é desenvolvido pela Ritain.io, 
um Centro de Excelência em Cloud, Quality 
Assurance e Automação. Faz parte do Grupo 
Readiness IT, e tem como foco fazer com 
que os seus clientes atinjam mais agilidade 
no seu negócio por meio de automação e  
transformação digital. A Ritain.io é um 
parceiro confiável e com uma equipa de espe-
cialistas certificados em diversas tecnologias, 
prontos para entregar soluções e serviços de 
alta qualidade e valor acrescentado. 

INFO
https://ngkloud.com

O ngKloud é uma solução de public cloud IaaS automation, entregue em 
modelo SaaS, que permite às empresas criarem novas fontes de receita 
através da oferta de serviços de cloud pública aos seus clientes, sem que 
tenha a necessidade de investimento na criação de uma equipa especializada 
em tecnologia cloud

https://ritain.io/
https://ngkloud.com/
https://ngkloud.com/


O SEU MARKETPLACE
DE CLOUD PÚBLICA

Ofereça serviços multi-cloud com um marketplace pronto a ser utilizado, e
responda de forma rápida e 100% automatizada à crescente necessidade
das PMEs por recursos de cloud pública.

ngkloud.com     | info@ ngkloud.com

Siga-nos no
Linkedin

Inove oferecendo às PMEs combinações únicas
de recursos de cloud pública (computação, base
de dados e armazenamento) dos principais
fornecedores (AWS, GCP e Azure). 

Crie novas fontes de receita sem necessidade de
investir em criar uma equipa especializada em
tecnologia cloud. Forneça uma experiência de
compra simplificada (1-click) aos seus clientes.

Personalize o portal de cliente com a sua marca e
estará pronto para oferecer cloud pública aos
seus clientes. Todo os outros processos, p.ex:
provisão, gestão de subscrições e suporte; estão
100% automatizados no ngKloud.

https://ngkloud.com/
https://ngkloud.com/
https://www.linkedin.com/showcase/ngkloud/
mailto:info%40ngkloud.com?subject=
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Depois de dois anos de confinamento e subsequente transformação dos 
processos de negócio, as empresas veem-se desafiadas a garantir os 
mesmos níveis de qualidade de acesso que os utilizadores passaram a 

tomar como garantido
por Margarida Bento

O ‘NOVO’ NORMAL
enterprise networking
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Os últimos três anos obrigaram as empresas a acelerar 
a sua transformação digital ou a arriscarem-se a ficar 
para trás, o que resultou numa evolução tecnológica 
que, de outra forma, teria demorado mais de uma 
década – evolução que assentou em grande parte nas 

redes e telecomunicações, sem as quais o impacto na economia teria sido 
incalculavelmente maior.

Foi um processo naturalmente disruptivo, com a dispersão de redes, 
anteriormente centralizadas, a verificar um enorme impacto do ponto 
de vista de gestão operacional e de segurança. 

Enquanto, anteriormente, a empresa tinha controlo sobre a qualidade 
do serviço e experiência dos colaboradores, nos últimos anos ficou intei-
ramente dependente de terceiros - variando de pessoa para pessoa, da 
sua localização, operadora e, por vezes, equipamentos. Outra questão 
importante é a redundância, que se torna impossível de garantir quando 
a conexão à rede da empresa pode apenas ser feita através de um serviço 
de Internet fornecido por terceiros.

Por outro lado, profissionais de diferentes níveis de literacia digital, que 
anteriormente podiam dar como garantidas a qualidade e a segurança 
da sua ligação à rede, ficaram subitamente responsáveis pelas mesmas, 
causando uma enorme pressão nos processos e nos departamentos de IT.
Houve, no entanto, uma outra consequência, talvez inesperada: uma 
vez alcançada a estabilidade durante o confinamento, garantiu-se que 
os utilizadores passaram a contar com uma qualidade de rede muito 
superior à atualmente disponível em ambiente de escritório. Agora, com 
o desconfinamento, o regresso ao escritório e a proliferação dos modelos 
híbridos de trabalho, as empresas são desafiadas a garantir os mesmos 
níveis de qualidade e segurança de acesso onde e quando os utilizadores 
precisam.

O CRESCIMENTO DO SOFTWARE-DEFINED NETWORKING
Isto trouxe naturalmente um crescimento do Software-Defined 
Networking (SDN) tanto nas LAN como nas WAN, e mesmo nos próprios 
data centers. A capacidade de gerir redes, cada vez mais complexas, de 
forma dinâmica e eficiente tornou-se crucial durante a pandemia e 
manteve-se relevante mesmo após o aliviar das restrições.

“No setor empresarial, que foi o mais afetado, a gestão remota foi funda-
mental”, refere Paulo Barreira, Sales Manager da TP-Link em Portugal.  
“Para além da eficiência da operação e por questões de saúde pública 
(Zero Touch Provisioning) evitaram-se, assim, também custos desnecessários 
com deslocações dos técnicos on site, melhorando assim os rácios de 
produtividade das empresas”.

Isto, por seu lado, permitiu acompanhar a rápida evolução tecnológica 
que se tem vindo a sentir, ao garantir a escalabilidade das redes e a 
possibilidade de realizar atualizações sem necessidade de substituir equi-
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pamentos, sustentando assim inovação ao mesmo tempo que salvaguarda 
a continuidade de negócio.

A gestão e monitorização remotas das redes, e até mesmo automação dos 
processos subjacentes, foi para muitas empresas necessário para manter 
o funcionamento e continuidade de negócio em modelos de trabalho 
remotos e híbridos, sem comprometer a segurança. 

Daqui surgiram naturalmente novas oportunidades de negócio para os 
Parceiros, com a possibilidade de gerir as redes dos seus clientes remota-
mente, dispensando assim a presença de um técnico no local.

Feita a virtualização das redes, é possível que, de forma totalmente 
autónoma, as políticas de segurança, qualidade e SLA especificadas para 
os utilizadores e aplicações sejam comuns, independentemente do local 
ou ponto de acesso.

Parte das novas expectativas dos utilizadores é uma experiência consis-
tente, independentemente da localização ou modo de acesso, e isto só 
será possível com a virtualização e unificação das redes, com políticas 
comuns, automação integrada, segurança comum – e mesmo o auxílio de 
mecanismos de inteligência artificial e machine learning, para dispensar 
a necessidade de configuração manual dos equipamentos.

NETWORKING-AS-A-SERVICE
De mãos dadas com o SDN e cloud networking vem o Network-as-a-
Service. As vantagens para o cliente são óbvias: o ritmo da digitalização 
ultrapassa em muito a capacidade de adaptação de muitas empresas, 
seja a nível do investimento de capital como das equipas de IT. Assim, a 
possibilidade de fazer o outsourcing da gestão das redes, sem necessidade 
de se comprometerem com um projeto, face à incerteza das necessidades 
futuras, torna-se muito vantajosa – e as empresas estão a tomar cons-
ciência disto.

Como aconteceu com muitos modelos as-a-Service, a incerteza e a 
rápida evolução tecnológica que se verificou durante a pandemia levou os 
clientes a despertar para a necessidade de f lexibilidade e escalabilidade, 
apenas possível com estes modelos de consumo, bem como managed 
services para acelerar a digitalização das empresas.

E, como qualquer serviço, o Networking-as-a-Service traz também 
a vantagem de garantir aos Parceiros receitas recorrentes através de 
serviços de administração e suporte técnico remoto, ao invés de simples-
mente venderem hardware e instalação. 

SEGURANÇA E SASE
Da mesma forma que as arquiteturas de rede tradicionais se estão a 
tornar rapidamente inadequadas ao contexto atual, o mesmo está a 
acontecer com os modelos de cibersegurança aplicados às mesmas.

O modelo de segurança que imperava anteriormente, no qual o tráfego 
tem de passar pela rede central da empresa para ser seguro, torna-se 
obsoleto num contexto pós-pandémico.

Para além de uma explosão das soluções de endpoint security, também o 
SASE (Secure Access Service Edge) teve um enorme crescimento, fornecendo 
conetividade segura em qualquer aplicação, através de qualquer rede, 
independentemente da localização ou dispositivo. Descrito pela Gartner 
como um modelo de segurança “fornecido as-a-Service com base na 
identidade de entidade, contexto em tempo real, políticas de segurança 
e compliance e avaliação contínua do risco”, o SASE leva as políticas e 
garantia de cumprimento das mesmas mais próximo dos utilizadores, 
integrando o networking e a segurança numa única solução ou serviço 
cloud.

Ao eliminar a necessidade de levar todos os dados constantemente ao 
data center, reduz a sobrecarga das redes, oferecendo uma user experience 
de qualidade com base em políticas zero-trust. 

5G
O atraso no leilão de 5G deixou, sem dúvida, Portugal atrás no desen-
volvimento desta tecnologia, mas o mercado nacional já está a trabalhar 
para recuperar terreno. De momento, refere Nuno Roso, Head of Digital 
Services da Ericsson Portugal, o grande desafio é determinar os melhores 
novos casos de uso que podem ser criados através do 5G, algo que só pode 
ser feito em coordenação com as outras indústrias. 

As gerações anteriores de tecnologias móveis foram muito viradas para o 
consumidor enquanto enduser. O 5G não vem apenas a trazer um melhor 
serviço a nível do consumidor, mas também grandes benefícios para a 
indústria: baixa latência, segurança e funcionalidades como o network 
slicing, que vão permitir muitos novos casos de uso.

“Por enquanto estamos ainda numa fase de provas de conceito, à 
procura dos modelos de negócio e use cases que sejam viáveis”, refere 
Nuno Roso. “O desafio que temos agora como indústria é determinar 
junto de cada setor – energia, utilities, manufatura, transportes, etc. 
– como é que vamos usar esta tecnologia e transformá-la em valor 
acrescentado”.
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Paulo Barreira, 
Sales Manager da TP-Link em Portugal

Nuno Roso, 
Head of Digital Services da Ericsson Portugal

https://www.linkedin.com/in/nunoroso/
https://www.linkedin.com/in/paulo-barreira-13011426/


junho | 2022  41 

É também de realçar que, apesar do 5G que teremos inicialmente já 
trazer consigo benefícios como maior velocidade e largura de banda, 
para alcançar todo o potencial do 5G será necessário fazer alterações na 
própria arquitetura de rede, nomeadamente a nível do core. 

“Este é um processo que ainda vai acontecer nos próximos anos e só 
após termos esta arquitetura implementada será possível cumprir todas 
as promessas do 5G, nomeadamente a latência e capacidades de network 
slicing. E isto são processos extremamente complexos”, diz.

Enquanto esta situação não estiver normalizada, acrescenta o respon-
sável, existem já alternativas sob a forma de redes privadas – principal-
mente em setores críticos, nos quais as questões de privacidade, segurança 
e fiabilidade são cruciais.

“Achamos que será essa a tendência do futuro: o maior impacto será nas 
indústrias e em como podemos ajudar as empresas a serem mais rápidas, 
mais f lexíveis e mais ágeis a responder em tempo real num mundo que 
está em constante mudança”, conclui Nuno Roso. “Estes casos de uso já 
são viáveis nos dias de hoje; não é preciso esperar pela cobertura nacional 
para fazer isto”.

WI-FI 6
De igual forma, o Wi-Fi 6 trará consigo não só a segurança e qualidade de 
ligação em ambientes de home office, tão necessário durante a pandemia, 
mas também os originais benefícios para ambientes de alta densidade. 
O Wi-Fi 6 será, então, a opção superior agora que os utilizadores estão a 
voltar ao escritório com novas expectativas e necessidades.

RESUMO
• Após o desconfinamento, as empresas veem-se desafiadas para oferecer condições de conetividade às quais 
os utilizadores estão habituados;
• Haverá um crescimento na adoção de Software-Defined Networking e de Managed Services para ajudar 
as empresas a garantir uma qualidade de serviço de rede consistente e adequada às suas necessidades de 
negócio;
• Wi-Fi 6 será essencial para oferecer o nível de conetividade adequado em ambiente de escritório;
• Depois do atraso do leilão de 5G, a indústria foca-se agora em determinar os casos de uso mais pro-
missores.

Com a crescente necessidade de mais equipamentos a conectarem-se, vai 
sempre existir a necessidade de evoluir a tecnologia de forma a aumentar a 
velocidade e a diminuir a latência dos equipamentos. “Hoje o Wi-Fi 6 é o 
que melhor satisfaz as nossas necessidades, mas daqui a seis meses o Wi-Fi 
7 será a nova realidade”, garante Paulo Barreira.

“O mercado de networking é muito dinâmico e está sempre em evolução”, 
refere o responsável, apontando como principais tendências a procura 
por soluções que consigam oferecer aos utilizadores mais exigentes equi-
pamentos com tempo de resposta just in time, com inteligência artificial, 
de forma a procurarem sozinhos pontos de melhor acesso através do 
congestionamento da rede.

Paulo Barreira reforça também a necessidade de “melhor infraestrutura, 
melhores equipamentos de diferentes gerações de normas Wi-Fi que, 
conseguindo conviver entre si, fazem com que cada equipamento consiga 
oferecer uma relação estável, duradoura e com qualidade de forma a 
fazer face aos desafios pessoais a cinco anos”. 
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Nos inícios de 2000 até 2014 o conceito de SD-WAN éra uma 

tecnologia emergente, mas desde então evoluiu para uma 

solução complexa de interligação de sites e utilizadores com 

uma vertente de segurança elevada, o advento da Cloud veio 

acelerar o seu desenvolvimento tanto em funcionalidade 

como também a sua penetração em cliente

A novas tecnologias de SD-WAN como o cloud mesh permitem 
responder a desafios de interligação com a serviços Cloud 
de uma forma segura através de SDI (software-defined  
interconnect). O Cloud Mesh tira partido do ponto de 
presença aplicacional mais perto estabelecendo uma full 

mesh de forma a reduzir latências e perda de pacotes para otimizar a as 
soluções de IaaS e SaaS.
Em cima desta plataforma foram desenvolvidos diversos serviços como 
Firewall baseada em Zonas (ZBF), Firewall como serviço FWaaS inte-
grando next-generation firewalls (NGFW), zone-based firewalls (ZBF), 
e web-secure gateways (WSG).
Uma das tecnologias muito referenciadas quando se fala de SD-WAN é 
SASE Secure Access Service Edge, esta combina tecnologias de WAN 
com funcionalidades de segurança baseadas na cloud, funcionalidades 
core de SASE são Web security Gateway, cloud access security broker, 
acesso à rede zero-trust e Firewall as a service, com a funcionalidade de 
identificar dados sensíveis, malware e a possibilidade de desencriptar 
conteúdos sem introdução de latência monitorizando sessões para medir 
o risco e implementar níveis de segurança. Como o SASE em muitos dos 
casos utiliza SD-WAN torna-se necessário identificar as duas soluções e 
saber o que as distingue.
A Solução ExtremeCloud SD-WAN ajuda a ter uma experiência de 
utilização excecional para aplicações como o Zoom, Teams, Office 365 
entre outras aplicações críticas para o negócio perminte esta otimização 
com o TCO reduzido devido á simplicidade da subscrição simplificada 
que inclui de base um set de funcionalidades avançadas.
Com o ExtremeCloud SD-WAN podemos interligar sites e utilizadores 
com as suas aplicações sem pôr em causa a segurança.

PORQUÊ OPTAR PELO EXTREMECLOUD SD-WAN
A Solução ExtremeCloud SD-WAN é simples na compra, implementação 
e manutenção.

O que está incluido: 
• Serviço SD-WAN 
• Appliance 
• Serviços de Manutenção 
• Subescrição f lexivel 12, 24, 36, 60 meses 

Solução Unificada: ExtremeCloud IQ e ExtremeCloud 
SD-WAN estão acessíveis através de uma plataforma unificada 
de gestão para Wired, Wireless e SD-WAN. Estão disponiveis 

variadas opções de segurança built-in e cloud-based security. 

Inteligência aplicacional: ExtremeCloud SD-WAN propor-
ciona uma performance aplicacional excelente para todas as 
aplicações de negócio críticas estejam elas alojadas dentro 

de portas ou na cloud, esta funcionalidade é possível devia a serem  
detectadas e classificadas mais de 4000 aplicações destintas, usando 
políticas de QOS dinâmicas baseadas em sessões e por funcionalidades 
de otimização de WAN e largura de banda.

BENEFÍCIOS DO EXTREMECLOUD SD-WAN
Risco Reduzido 
• Solução 100% OpEx
• Subscrição f lexível 
• TCO até 20% mais baxo quando comparado com outras soluções 
• Integração simplificada com Exterme Cloud-IQ para gestão da sua 
rede Wired e Wireless. 

 Gestão facilitada 
• Gestão unificada Wireless, Wired e WAN 
• Opções de Segurança:
• Built-in zone-based firewall 
• Segurança avançada na cloud com EdgeSentry 
• Integração com Secure Web Gateways da Palo Alto Networks, Zscaler 
ou Symantec 

Conectividade Melhorada 
• Modo de implementação f lexivel com suporte para todos os tipos de 
transporte MPLS, Internet ou hibrido. 
• Seleção de wan dinâmica por aplicação 
• onboarding rápido de novos sites e sucursais. 

INFO
extremenetworks.com

ExtremeCloud SD-WAN
Expand your network to SD-WAN easily and with low risk

https://www.extremenetworks.com/
https://www.extremenetworks.com/


https://www.extremenetworks.com/product/extremecloud-sd-wan/
https://www.extremenetworks.com/product/extremecloud-sd-wan/
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A Furukawa Electric apresenta o seu portfólio de 
soluções de redes de comunicação em show room 
virtual e interativo
A conexão é a base da transformação digital que atualmente atinge todos os 
segmentos da economia e, também, a vida das pessoas, numa sociedade cada 
vez mais conectada

A
linhada a essa tendência de trans-
formação digital e de mudanças, a 
multinacional japonesa, Furukawa, 
fabricante de soluções completas 
para redes de comunicação 

rápidas, inovadoras e sustentáveis, inaugurou 
recentemente um novo show room, disponível 
virtualmente, numa plataforma de navegação 
imersiva que reproduz fielmente o original, 
instalado no escritório da empresa, com um 
amplo portfólio de soluções de comunicação 
criadas para atender necessidades específicas 
de diferentes segmentos desse mercado.
“Todo o ambiente do novo show room foi 
digitalizado com imagens em 3D, de forma 
a proporcionar uma experiência imersiva e  
interativa para quem está a assistir”, explica 
Flávio Marques, gerente de Engenharia da 
Furukawa. “Com esse recurso de navegação, 
ampliamos o acesso às demonstrações de 
nossas tecnologias e soluções, disponíveis no 
show room, para clientes de qualquer lugar do 
mundo”, acrescenta.
Todo o portfólio da empresa está representado 
no show room: de soluções de comunicação 
de alto desempenho e disponibilidade para 
atender concessionárias de energia e utilities 
em geral a produtos robustos para ambientes 
críticos de indústria 4.0 (Furukawa IoT for 
Industry System, ou FI²S), passando por 
sistemas LTE privado e rádios ponto a ponto 
para longa distância, soluções avançadas para 
data centers, sistemas ópticos para o mercado 
corporativo (Laserway 2.0), soluções pré-cone-
torizadas e uma grande variedade de produtos 
para infraestrutura de comunicação de prove-
dores de serviços (ISPs) de todos os portes.
O destaque vai para a solução Laserway, 
que baseia-se na tecnologia GPON propor-
cionando conetividade IP e convergência de 

serviços aos diversos ambientes de cabeamento 
estruturado. Combina uma moderna rede 
óptica totalmente passiva com equipamentos 
de alto nível de confiabilidade, priorizando a  
facilidade de instalação, modularidade e 
redução de infraestrutura. Para adaptar-se 
aos mais distintos cenários de redes em novos 
ambientes e já existentes, a solução pode ser 
instalada utilizando cabos ópticos pré-coneto-
rizados, o que reduz o tempo despendido com 
fusões em campo.

Infraestrutura Simplificada: com a  
diminuição de salas técnicas, eletrocalhas e 
dutos, devido ao fato de que cada fibra distribui 
informação de vários utilizadores para cada 
porta óptica da OLT.

Diminuição do Consumo de Energia: 
devido à diminuição do número de salas 
técnicas necessárias para a rede local, também 
diminui a necessidade de equipamentos para 
refrigeração e alimentação elétrica das salas. 
Além deste fator, os equipamentos da solução 
Laserway apresentam um baixo consumo de 
energia por transmitirem dados por um meio 
óptico.

Melhor Controlo de Banda: como na 
solução Laserway os equipamentos OLT e 

ONTs estão localizados somente nas termi-
nações da rede óptica, o controlo da banda 
utilizada em cada uma das ONTs torna-se 
facilitado. Esta característica de ter o equi-
pamento centralizador da comutação do 
tráfego num ponto central da rede elimina os  
bottlenecks e encaixa-se perfeitamente com o 
perfil de tráfego das redes locais atuais.

Rede à Prova de Futuro: a rede de distri-
buição da solução Laserway, formada por 
fibra óptica, splitters e acessórios ópticos tem 
uma capacidade de transmissão na ordem de 
Terabps (Terabits por segundo). Sabe-se que os 
equipamentos ativos, com a evolução das tecno-
logias e procura dos utilizadores, têm aumentos 
significativos nas suas taxas de transmissão de 
dados. A infraestrutura da solução implantada 
hoje já está pronta para suportar tais taxas.

Rede para Edificações Green Building: 
muitas das características da solução Laserway 
são essenciais para atender aos programas de 
incentivo ao uso de recursos eficientes, pois 
contribuem com a diminuição do consumo 
de energia, dos sistemas de refrigeração e a 
quantidade de material derivada de petróleo 
usada no cabeamento, além de proporcionar 
um tempo de vida maior do que uma solução 
de cabeamento tradicional.

Economia de Investimentos: traz signifi-
cativas reduções em investimentos com mate-
riais (CAPEX) e custos relacionados à operação 
e manutenção (OPEX), proporcionando assim 
uma economia contínua ao longo dos anos de 
utilização da rede. 

Para mais informações visite, 
www.furukawalatam.com

INFO
furukawalatam.com

https://www.furukawalatam.com
https://www.furukawalatam.com
https://bit.ly/FurukawaSP
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Omada SDN: quando a cloud faz a diferença
Não se trata de ter a tecnologia certa, 
trata-se de como ela pode responder 
aos desafios das organizações

N
uma altura em que as redes 
empresariais estão debaixo de 
muita pressão – seja devido à 
complexidade dos ambientes de 
rede, da quantidade de dados 

ou do crescimento exponencial das ameaças 
de cibersegurança – a decisão de escolha de 
infraestruturas de rede torna-se muitas vezes 
num processo repleto de dúvidas.
Se cabe ao decisor de TI das empresas tomar 
estas decisões, a verdade é que lhe compete 
também dar a compreender aos líderes das 
organizações que as tecnologias no geral e a 
infraestrutura de rede em particular deixou de 
ser simplesmente uma componente da empresa 
para se tornarem num argumento essencial 
para o negócio da empresa.
Neste cenário, as organizações procuram 
soluções robustas, de operação simplificada 
e desempenho capaz de responder às mais 
exigentes tarefas. Nesse campo, a TP-Link 
apresenta a sua gama Omada SDN (Software 
Defined Networking), uma proposta concebida 
para as mais diferentes implementações, e com 
provas dadas em Portugal em organizações de 
negócios verticais como a hotelaria, a educação 
e o retalho, entre outras.
Dotada de um ágil acesso cloud e uma sólida 
performance, a solução Omada SDN propõe 
uma gestão centralizada na Cloud que 
simplifica todo o processo de distribuição de  
software, análise e monitorização da rede. Esta 
gestão Cloud 100% centralizada de toda a rede 
oferece uma abordagem abrangente, mesmo 
em locais diferentes - todos controlados a partir 
de uma única interface em qualquer lugar e a 
qualquer hora.
A solução Omada SDN da TP-Link disponibi-
liza ainda aprovisionamento Zero-Touch para 
uma implementação mais eficiente, que permite 
a implementação e a configuração remota de 
redes de vários sites. Elimina-se assim a neces-
sidade de enviar um engenheiro para proceder 
à configuração no local e reduz-se nos custos 

operacionais. Outra das vantagens tem que ver 
com a aplicação de tecnologia de Inteligência 
Artificial (IA). Com esta inovadora tecnologia, 
é possível proceder a análise preventiva de 
possíveis problemas de rede e ao envio de suges-
tões para maior eficiência da infraestrutura. 
Além disso, permite a localização de falhas e 
beneficia de um sistema de alertas e de sugestão 
de soluções para os administradores de rede. 
A IA assegura ainda a seleção automática de 
canais e ajuste de força de sinal para reduzir 
a interferência na rede Wi-Fi e melhorar o 
desempenho da rede.
A simplicidade da interface disponibiliza  
argumentos óbvios de utilização, como seja a 
maior facilidade na visualização do estado da 
rede em tempo real, a verificação da utilização 
e distribuição de tráfego da rede ou a receção 
de logs do estado da rede, avisos e notifica-
ções de eventos anormais. A topologia da rede 
ajuda os administradores de TI a verificar e  
solucionar ocorrências na infraestrutura de 
rede com maior facilidade.

TECNOLOGIA PENSADA PARA O 
NEGÓCIO
As funcionalidades implementadas nas solu-
ções Omada SDN são argumentos técnicos que 
visam responder às necessidades prementes das 
empresas. O panorama nacional, e em especial 
o de PMEs, que constitui a sua vasta grande 

maioria, procura soluções que garantam 
mais segurança da rede e do negócio, numa  
abordagem que assegura proteção abrangente 
para toda a rede, proteção para a privacidade 
dos utilizadores e um generoso espectro de 
funções de segurança.
Além disso, exige-se maior f iabilidade e  
estabilidade nos ambientes de alta Densidade 
de clientes Wi-Fi, como sejam por exemplo os 
negócios de hotelaria ou educação. Esta maior 
fiabilidade do sistema é garantida com dispo-
nibilidade no serviço Cloud de 99,99% SLA 
(Service Level Agreement), deteção automática 
de falhas 24/7, servidores de backup isolados 
geograficamente e a qualidade dos produtos. 
No fundo, a rede vai funcionar mesmo se o 
tráfego de gestão seja interrompido.
Com as soluções Omada SDN, a TP-Link não 
se limitou a implementar inovações tecnológicas 
em hardware de rede – procurou trabalhá-las 
de forma que consigam efetivamente responder 
às necessidades do mercado de forma simples e 
eficaz e com um custo competitivo. 

Carlos Estevão, 
Enterprise Sales Manager da TP-Link

INFO
tp-link.com/pt/omada-sdn

TP-Link Portugal
sales.pt@tp-link.com   |   www.tp-link.com/pt 
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Schneider Electric distingue Parceiros e anuncia 
novo Programa de Canal

A APC by Schneider Electric realizou um evento para premiar os seus Parceiros 
nacionais e anunciou a apresentação do novo Programa de Canal: “é toda uma 
mudança, mas faz sentido para onde nós queremos chegar”
por Maria Beatriz Fernandes

importantes em 2021”, afirma Ana Carolina 
Cardoso.
“Nós terminámos 2021 com um crescimento 
de mais ou menos 15% em comparação com 
2019 e ganhamos sete pontos de market share em 
Portugal. Foi um resultado espetacular e todas 
essas vendas foram baseadas em Parceiros. 
Este é o momento de agradecer e motivar”, 
ref lete a Channel Director for Iberia da APC 
by Schneider Electric.

NOVE ANOS DEPOIS, UM NOVO 
PROGRAMA DE PARCEIROS
A Schneider Electric apresentou oficialmente 
o novo Programa de Parceiros no seu evento 
virtual “The Future is Now: Preparing IT 
Infrastructure for Net Zero Operations”. Além 
disso, deu a conhecer em exclusivo uma nova 
investigação independente sobre sustentabili-
dade, que detalha o papel do Canal de IT para 
enfrentar os atuais desafios climáticos. 
Em entrevista ao IT Channel, Ana Carolina 
Cardoso, Channel Director da APC by 
Schneider Electric, refere que “um dos grandes 
pilares da sustentabilidade é a ef iciência 
ambiental e o grande impacto no ambiente é 
a questão da energia. As empresas que pensam 
em sustentabilidade, atualmente, estão a pensar 
em três pilares: estratégia, onde entra nos 
princípios do ESG, digitalização e descarboni-
zação. Nós ajudamos os Parceiros nesse sentido 
ao trabalhar nos projetos de data centers ou 
produtos antigos que consomem muita energia, 
através da modernização, trocando por 
produtos certificados - green premium”.

O que é que vai mudar com o novo 
programa? Ana Carolina Cardoso afirma 
que “bastantes coisas. O Programa de Parceiros 
atual já tem mais de nove anos, já é reconhe-
cido – ganhamos na categoria Champion do 
Quadrante da Canalys – e temos um orgulho 
muito grande”. A mudança prende-se com 
os novos paradigmas dos últimos anos e com 
a transformação digital. “A questão é que a 
estrutura que temos hoje não atende os novos 
Parceiros e os novos formatos de negócio que 

Com vista para o Tejo, a APC by 
Schneider Electric organizou no 
Restaurante Monte Mar os IT 
Partner Awards Lisboa 2022. 
O evento reconheceu a colabo-

ração e a excelência dos Parceiros da empresa 
durante o ano de 2021. 
Ana Carolina Cardoso, Channel Director 
for Iberia da APC by Schneider Electric, 
não deixou de se dirigir aos Parceiros no seu 
discurso de abertura e numa mesa-redonda 
com o mote “A oportunidade esquecida: 
Managed Power Services”, que contou com 
o contributo dos Parceiros convidados Rui 
Pereira, Business Development Director da 
Logicalis, e Daniel Ribeiro, Sales Manager da 
El Red, sobre as oportunidades existentes em 
Serviços de Energia Geridos (Managed Power 
Services). À mesa-redonda seguiu-se o jantar e 
a premiação dos Parceiros. 

“É um prazer estar de novo reunida com 
os Parceiros, depois de bastante tempo”, 
comentou Ana Carolina Cardoso. “Fizemos 
eventos de reconhecimento, mas totalmente 
online. Foi muito bom rever os Parceiros, mas 
mais do que isso, foi importante reconhecer 
a performance”, acrescenta. O Prémio de 
Melhor Distribuidor foi para a Tech Data, 
“que este ano dobrou o negócio com a APC”. 
Depois, no Prémio Elite Partner venceu a 
Logiscalis, e no Prémio Premier Partner 
venceu a Wavecom.
Com o objetivo de reconhecer os principais 
fornecedores de soluções, no e-commerce foi 
reconhecida a PC Diga, e a Axians foi premiada 
na categoria de Serviços. Foi, ainda, atribuído 
o Prémio de Embaixador a Pedro Alexandre, 
da GuiaTel, “pessoa que tem vindo a demons-
trar um histórico com a marca mais do que a 
empresa. Com o Alexandre, ganhamos projetos 

Os IT Partner Awards decorreu em Lisboa e premiou os Parceiros da Schneider Electric
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RESUMO
• A APC by Schneider Electric realizou o IT Partner Awards Lisboa 
2022 para reconhecer os Parceiros portugueses;
• A empresa anunciou o lançamento de um novo Programa de 
Parceiros;
• Com o novo Programa, os Parceiros vão poder evoluir tendo por base 
fatores além da faturação.

estão a surgir”, explica, e “nós vemos dentro 
dos Parceiros uma mudança muito grande”.
A Channel Director continua: “são Parceiros 
que estão a sair de CapEx para OpEx – os 
clientes estão a exigir isso. Estão a surgir 
novas modalidades de negócios e de Parceiros 
focados em managed services, service providers, em 
edge computing, ou seja, em solução, e surge, 
também, um Parceiro que junta os dois mundos 
de OT e IT”.
Segundo Ana Carolina Cardoso, a estrutura da 
APC by Schneider Electric é “muito orientada 
para o produto”. Ao olhar para o futuro e ao 
ver onde estão as oportunidades, “foi aqui que 
decidimos mudar para atender”. Neste âmbito, 
a equipa fez um estudo junto dos Parceiros e 
chegaram à conclusão de que havia duas opor-
tunidades de melhoria. Uma era a estrutura 
e outra era todo o suporto do portal em si, 
entre outros novos benefícios. O Programa 
terá três estruturas: IT Solutions Provider, 
que se aplica a um “Parceiro mediano ou que 
tem os dois mundos – tem negócio de volume, 
mas também negócio de solução”, explica a 
Channel Director. 
Num segundo ponto, vai reconhecer os forne-
cedores de serviços – focados em Managed 
Services. Já a terceira estrutura diz respeito 
a data center. Ana Carolina Cardoso explica 
que, atualmente, os Parceiros evoluem através 

da certificação e da faturação. Com o novo 
Programa, a APC by Schneider Electric quer 
“fugir da faturação” e reconhecer os Parceiros 
“que estão a investir em solução, em serviços, 
em software em engenharia de data center” e 
com base “na sua interação e comportamento 
junto da marca”. Assim, Parceiros menores que 
não tinham a possibilidade de ser Elite, hoje 
podem-no ser”.

“É TODA UMA MUDANÇA, MAS FAZ 
SENTIDO PARA ONDE NÓS QUEREMOS 
CHEGAR” 
O novo Programa será lançado em fases. 
Parte entra já em vigor e outra apenas em 
2023. Agora, vão lançar a categoria de IT 
Solutions Provider. A Channel Director 
explica que “não lançamos tudo junto porque 
junto com o lançamento vamos ter todo 
um novo portal, onde o Parceiro vai poder 
gerir a sua mudança e saber em tempo real 
o que precisa para evoluir”. Além disso, vão 
voltar com um programa de Rewards, que 
estava em funcionamento até há dois anos. 
“Parámos o programa para o redef inir”, 
ref lete. Adicionalmente, a empresa vai dispo-
nibilizar, também, informação voltada para a 
sustentabilidade, “porque queremos começar 
a formar o Parceiro sobre como ele ajudar os 
seus clientes em sustentabilidade”.

A responsável da Schneider Electric conta que, 
“com toda esta mudança, queremos ajudar 
o Parceiro a vender mais soluções e serviços 
e a ter com isso o seu diferencial”, e ver que 
“tem um Programa por trás que reconhece 
o seu valor, o investimento, que dá de volta 
esse investimento em forma de Rewards e de 
certificação. Pretendemos, ainda, treinar em 
oportunidades. A formação não vai ser mais de 
produto, vai ser de go-to-market, de conversa com 
o cliente – uma outra perspetiva –, e vamos 
passar a fazer certificações presenciais”.

2022: UM ANO DIFÍCIL PARA TODOS
“Hoje, não está fácil”, avança Ana Carolina 
Cardoso. Continua: “estamos a enfrentar 
um problema sério de aumento de custos de 
matéria-prima e de custos logísticos. Hoje, 
o mercado está na mão dos fornecedores de 
matéria-prima e de componentes. Estamos a 
enfrentar inf lações de 200% em custos, fora 
a questão de transporte, e além das incertezas 
que temos da guerra e dos lockdowns da China”, 
ref lete. Ao conversar com os Parceiros, a APC 
by Schneider Electric diz que “o futuro é hoje”, 
uma vez que “está cada vez mais difícil prever”. 
Contudo, “o bom é que os clientes estão mais 
tolerantes a esta questão porque é um problema 
de todos os fabricantes. Mas, claro, existem 
clientes que não podem esperar – nós traba-
lhamos com um mercado crítico. O que temos 
feito é tentar priorizar e antecipar projetos 
e clientes para minimizar os problemas de 
shortage”. 
Ainda assim, a empresa espera crescer em 2022; 
“para Portugal, prevemos um crescimento de 
4,9%, apesar de todos os problemas. Todas 
as ações para tentar minimizar o impacto são 
importantes” e “o que queremos é ter o mínimo 
de impacto”. 

Ana Carolina Cardoso, Channel Director da APC by Schneider Electric

https://www.linkedin.com/in/ana-carolina-cardoso-guilhen-71587130/
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Estamos a evoluir de ambientes on-pre-
mises para ambientes híbridos, multi-
cloud e edge, seja por motivos aplica-
cionais, de compliance, de latência, 
de redundância ou de otimização dos 
custos. Da parte dos vossos Parceiros, 
como sentem a procura de soluções que 
os ajudam a gerir esta multiplicidade 
de ambientes?

P. R. – Passámos de décadas e décadas a traba-
lhar com licenças on-premises para termos um 
momento desafiador do que seria deixarmos 
– e aí eu creio que a grande implicação tinha 
a ver com a questão económica – de faturar 
anuidades completas e termos de passar a um 
modelo de fracionamento. A verdade é que, 
quando os grandes fabricantes se implicaram 
neste novo modelo de negócio, nós passámos, 
sem dúvida nenhuma, a entender qual é real-
mente o valor do que chamamos o as-a-Ser-
vice. Isto também nos levou a outro grande 

Red Hat e V-Valley: uma Parceria 
de criação e entrega de valor
O distribuidor V-Valley e a Red Hat estabeleceram uma Parceria em maio de 
2021. Um ano depois, o acordo deu frutos: gera valor e suprime necessidades 
em toda a jornada até ao cliente final. Agora, endereçam ao mercado de 
Parceiros a solução Red Hat OpenShif

desafio – que parecia estranho há uns anos – 
que era a complementaridade entre fabricantes. 
Alianças são alianças, acontecem todos os dias, 
e os fabricantes dominantes neste mundo das 
clouds complementam-se uns aos outros – são 
concorrentes e complementam-se. 
A Red Hat adiciona o que é o recuperar o 
mundo do open source. Acho que é uma exce-
lente tecnologia; permite um alcance e uma 
gestão bastante eficiente. Com as ferramentas, 
consegue mover-se através destas várias clouds, 
independentemente de quem é o fornecedor do 
serviço. É uma solução com muita abrangência 
e muito regulada a nível de segurança. 
Afinal de contas, aquilo que conhecemos da 
Red Hat  é que o mundo inteiro participa no 
que é a criação código de open source, no 
entanto, este fabricante, dadas as suas políticas 
restritivas relativamente aos desenvolvimentos, 
aplica toda a questão da privacidade e segu-
rança dos dados no sentido de ter uma garantia 
de que, efetivamente, esse desenvolvimento do 
código aporta valor e cumpre os requisitos de 
segurança – um ponto essencial de qualquer 
solução. 

Múltiplos ambientes são difíceis de 
gerir pelo IT. Como é que a Red Hat 
OpenShift pode entregar uma expe-
riência unificada e mais automatizada 
sobre essas várias plataformas?

Rui Reis (R.R.) – A Red Hat OpenShift 
Platform oferece uma única plataforma de 
cloud híbrida que leva muito mais longe a 
inovação, possibilitando construir, imple-
mentar, executar e gerir aplicações inteligentes 
com mais segurança e em larga escala. Várias 
camadas de segurança, capacidade de gestão e 
automação nativas de Kubernetes funcionam 
em infraestruturas para fornecer consistência 
em todo o ciclo de vida da aplicação.
 
A plataforma Red Hat OpenShift oferece uma 
experiência excecional e ajuda as equipas de 
developers a construir de forma rápida, ágil, 

O IT Channel esteve à conversa com 
Paulo Rodrigues, Head of V-Valley 
Division, e Rui Reis, Partner 
Alliance Manager at Red Hat, 
sobre a nova solução OpenShift.

Há precisamente um ano a V-Valley e 
a Red Hat celebraram uma Parceria 
de distribuição. Que balanço faz deste 
período e de que forma melhorou a 
aproximação entre os Parceiros e o 
fabricante? 

Paulo Rodrigues (P.R.) – Enquanto distri-
buidor na área de valor, procuramos sempre 
ter no nosso portfólio fabricantes que, efeti-
vamente, estão nesse mesmo segmento. Neste 
último ano com a Red Hat, à parte de nos 
ter permitido enriquecer o portfólio, também 
nos ajudou numa componente – que gosto de 
pensar que é a nossa componente maior: fazer 
chegar conhecimento e desafiar os Parceiros de 
Canal a se formarem em tecnologias que são o 
futuro e que permitem, efetivamente, adicionar 
valor para além do que é faturarmos licenças. 

A experiência é positiva e temos lançado 
desafios aos Parceiros que estão connosco, 
com outras tecnologias. É um fabricante que 
requer bastante investimento a nível do que é 
a aquisição de conhecimento; valoriza muito 
o empenho dos Parceiros na aquisição desse 
conhecimento para serem participantes no 
negócio – uma vez que endereçam, sobretudo, 
grandes contas a nível de cliente final, quer 
seja privado ou a administração pública. Tendo 
em conta que é um fabricante que não fatura 
diretamente com as entidades, precisamos de 
Parceiros qualificados para poderem lidar com 
essas oportunidades. 

Paulo Rodrigues, Head of V-Valley Division

https://www.redhat.com/en
https://www.linkedin.com/in/paulo-rodrigues-654a14/
https://www.v-valley.pt/
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segura e com total capacidade de escolha e 
controlo. As equipas de segurança e operações 
de IT têm a capacidade de oferecer suporte a 
todos as aplicações e abranger várias infraes-
truturas e clouds, com segurança abrangente 
que permite a produtividade do developer e mini-
miza o risco operacional. 

Segurança é o grande tópico quando 
as organizações externalizam os seus 
dados e aplicações, incluindo na fase 
de desenvolvimento security by design.
Como é que a Red Hat OpenShift ende-
reça este tópico?

R. R. – Sabemos que a segurança é uma das 
principais preocupações das empresas. Com 
tantas organizações a executar serviços essen-
ciais em containers atualmente, a segurança de 
containers nunca foi tão relevante.
 
A segurança para aplicações em containers 
é mais ampla se adotarmos um conceito em 
camadas. Isso significa pensar na segurança 
antes de implementar e executar os containers e 
continuar a pensar nisso durante todo o ciclo de 
vida da aplicação e do container.
 
O Red Hat OpenShift fornece uma plataforma 
híbrida consistente de Kubernetes empresariais 
baseada em cloud, com recursos que contri-
buem para a segurança das aplicações, auto-
matizar as políticas para gerir a segurança da

implementação de container e proteger o tempo 
de execução do conceito em camadas.
 
Isso significa pensar na segurança antes de 
implementar e executar os containers e continuar 
focado nisso durante todo o ciclo de vida da 
aplicação e do conteiner.

Quão complexa pode ser a introdução 
do Red Hat OpenShift em ambientes 
que estão em produção, por vezes com 
dezenas de microserviços, várias VM e 
containers, aplicações legacy e outras 
cloud-native?  

R. R. – A Red Hat OpenShift já ajudou 
milhares de clientes a reduzir o tempo de desen-
volvimento de novas aplicações de meses para 
algumas semanas, e reduzir implementações 
de plataformas para horas e cortar até 60% os 
custos de compilação de aplicações.
Hoje, escala e complexidade são inerentes às 
aplicações. Adotar uma plataforma de aplica-
ções em container ajuda o Parceiro a acompa-
nhar os requisitos de complexidade e escala. 
Ainda assim, não se pode passar todo o seu 
tempo a gerir as complexidades dela. A Red 
Hat OpenShift foi criada para facilitar a imple-
mentação e gestão de plataformas de container. 
Com upgrades e operações de manutenção 
automatizadas e integradas à plataforma de 
monitorização, a Red Hat OpenShift é a plata-
forma de aplicações em container baseada em 
Kubernetes que simplifica a implementação e 
a gestão.
 
O Red Hat OpenShift pode ser instalado sobre 
o ambiente que já se possui para oferecer o 
suporte a aplicações em containers que o Parceiro 
precisa.

O modelo de entrega do Red Hat 
OpenShift é cloud-enabled Platform-
as-a-Service (PaaS). Como é que um 
Parceiro se pode iniciar neste modelo 
e como é que a V-Valley o pode apoiar 
nesta jornada?

P. R. – Nós temos recursos internos e fomen-
tamos tanto o uso da academia e do portal de 
certificações do fabricante, como, nós próprios, 

Rui Reis, Partner Alliance Manager at Red Hat

promovemos ações de formação para que os 
Parceiros estejam mais preparados no momento 
de obterem as certificações. Acho que é um 
ponto importante os Parceiros serem cada vez 
mais conhecedores da tecnologia, porque é a 
única forma efetiva de conseguirmos entregar 
valor – tanto nós próprios, como os Parceiros, 
que, estando preparados, entregam soluções 
potentes ao cliente final.
Depois, temos este novo surgimento – que 
eu vejo com muito bons olhos – das startups 
modernas, onde a nossa implicação é real-
mente um grande investimento a nível de 
formação e divulgação das soluções, uma vez 
que as empresas nascem com determinadas 
necessidades. Economicamente, não somos 
um país muito simpático a vários níveis para 
as empresas. Se nós, no início da formação 
da nossa companhia, temos a necessidade de 
dispor de tecnologia de ponta para que cresça 
de forma acelerada ou, pelo menos, ao nível 
do crescimento do mercado, nada como este 
modelo de usar a tecnologia e pagar efetiva-
mente o que necessitamos. 
Aqui, a Red Hat oferece duas opções. Uma 
é a opção do licenciamento clássico onde se 
compra a nível aplicacional e depois se faz 
a renovação das manutenções do que foi 
comprado. Temos, também, o modelo de 
CSP ou modelo de subscrição. Subscrevemos 
por períodos e por necessidades e, em algum 
momento, vamos ajustando a utilização e o 
consumo da tecnologia à medida de cresci-
mento de recursos ou de necessidades, ou por 
necessidades específicas de projetos. Creio que 
aqui, em Portugal, temos startups muito bem 
preparadas e documentadas relativamente a 
este tipo de necessidades. 
Neste âmbito, creio que o open source tem uma 
participação muito importante, muitas vezes 
em projetos que temos de entregar a empresas 
que acabam de nascer com muito potencial, 
com recursos muito valiosos, mas, muitas vezes, 
com poucos recursos financeiros para poder 
aceder à tecnologia de ponta. Aqui, a Red Hat 
pode ser realmente uma solução muito interes-
sante para se fazerem a entrega dos projetos 
e para escalarmos as nossas startups a nível 
internacional. Os recursos temos e com quali-
dade – está mais do que comprovado – muitas 
vezes temos é limitações económicas. 

https://www.redhat.com/en
https://www.linkedin.com/in/rui-reis-98128b13/
https://www.v-valley.pt/
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A Fujitsu apresentou um portfólio de 
notebooks totalmente novo para os 
novos estilos de vida híbridos pós-pan-
demia. A gama atualizada é liderada 
por uma nova e leve série LifeBook 

E5 com uma estrutura de magnésio ultraleve 
totalmente nova.
A série LifeBook E5 oferece desempenho 
elevado graças aos mais recentes processadores 
Intel Core de 12.ª geração e gráficos Intel Iris 
Xe. Como alternativa, as empresas podem 

escolher os mais recentes processadores AMD 
Ryzen 5000U Series e gráficos AMD Radeon. 
Ambas as variantes vêm com até 64 GB de 
memória DDR4 (2x DIMM).
Os modelos LifeBook E5 de última geração 
têm um perfil reduzido face aos modelos ante-
riores, com apenas 19,9 mm de espessura para a 
versão de 14 polegadas e 20,1 mm para a de 15 
polegadas, em comparação com os 23,9 mm da 
geração anterior. Embora o peso dos modelos 
LifeBook E5 tenha diminuído em 25%, a capa-
cidade da bateria aumentou, permitindo um 
tempo utilização sem preocupações durante 
todo o dia.
Para maior comodidade em ambientes  
hot-desking, os modelos LifeBook mais recentes 
usam o mesmo replicador de portas para as 
séries U7 e E5 para fornecer conexões instan-
tâneas a periféricos. Existem opções de conecti-
vidade para todos os ambientes, de redes Wi-Fi 

6E e Bluetooth 5.1 a 5G/4G/LTE WWAN.
As opções de acesso biométrico incluem IR 
Hello Cam e reconhecimento de impressão 
digital ou segurança biométrica PalmSecure 
da Fujitsu. Os notebooks também oferecem um 
obturador de câmara de privacidade. Um filtro 
ePrivacy para proteger o conteúdo de olhares 
indiscretos também está disponível para alguns 
modelos.
A Fujitsu também apresenta novas versões de 
thin client móveis ultraleves, visando indústrias 
que utilizam cenários de utilizadores centra-
lizados ou baseados na cloud com poder de 
computação local otimizado, como o setor 
dos serviços financeiros, saúde, home office e 
todos os cenários XaaS. Os modelos thin client 
móveis LifeBook E5412 e E5512 partilham o 
mesmo novo design e usam o mesmo repli-
cador de portas que todos os outros modelos 
da linha. 

A Sharp NEC Display Solutions Europe apresentou a mais nova 
adição à sua série UM, de projetores de ultracurta distância, na 
ISE 2022 em Barcelona. Graças a uma lente de alcance ultra-
curto, o NEC UM504HL pode projetar uma imagem impres-
sionante e de grandes dimensões, mesmo de distâncias muito 

curtas. É ideal para museus e empresas que prestam serviços de lazer, 
mas o projetor pode ser útil para qualquer cliente que precise de uma 
solução de digital signage intuitiva, baseada em projeção.
O NEC UM504HL é um projetor a laser 1080p que oferece imagens 
nítidas com brilho de 5.000 ANSI lumens e um tamanho de até 150 pole-
gadas. Graças à sua distância de alcance ultracurta de 0,23:1, quase não 
há sombras ou brilhos, e o design compacto é particularmente adequado 
para aplicações de digital signage em ambientes de lazer e museus. Além 
disso, o UM504HL estará disponível em preto e branco.
A empresa também apresentou apresentou a nova série E de dvLED 
“Essential”, NEC LED-E012i-108, na ISE 2022 em Barcelona. Trazendo 
todas as vantagens de fine pitch indoor dvLED em aplicações mais econó-
micas, em salas de reuniões corporativas e digital signage, a série E desta-
ca-se na entrega de conteúdo de alto impacto.
A série E de dvLED da NEC atende a dois requisitos de mercado cada 

vez mais relevantes. Os modelos são mais económicos, impulsionando a 
adoção da tecnologia LED em salas de reuniões corporativas, bem como 
para aplicações de digital signage, especialmente no retalho. Além disso, os 
produtos permitem instalações muito fáceis e elegantes, graças ao perfil 
fino do produto de apenas 29 mm e à estrutura de alumínio leve. A serie 
E de dvLED oferece tudo isto sem comprometer a alta qualidade visual, 
confiabilidade, longevidade e segurança da Sharp/NEC.   

Sharp/NEC apresenta novo projetor e nova série 
de dvLED indoor

FUJITSU APRESENTA NOVOS PORTÁTEIS 
PENSADOS NO TRABALHO HÍBRIDO
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A Brother lançou uma nova série de scanners profissionais de 
secretária, especialmente concebida para ambientes empresa-
riais, bem como para ambientes domésticos ou pequenos escri-
tórios, que permite digitalizar, editar e partilhar documentos 
de forma mais rápida e fácil.

Os novos scanners A4 da Brother foram desenvolvidos para oferecer 
uma digitalização precisa de elevados volumes, um processamento 
avançado de imagem, bem como a otimização de documentos e de 
f luxos de trabalho inteligentes para tornar a colaboração entre utili-
zadores mais fácil que nunca.
A Brother concebeu os novos scanners de acordo com a sua filosofia 
‘At Your Side’, que coloca o cliente no centro de tudo o que faz, 
desenvolvendo soluções com designs simples e duradouros, tecnologias 

que otimizam a captura de imagens, juntamente com um conjunto de 
ferramentas profissionais para atender a qualquer dimensão de negócio 
e necessidade empresarial. Desta forma, os utilizadores podem digita-
lizar, editar e partilhar os documentos de forma rápida e eficiente, a 
partir de qualquer lugar em qualquer momento.
A nova gama integra scanners que se adaptam às necessidades de 
qualquer empresa, tanto as de grande dimensão com elevados volumes 
de informação a digitalizar, como pequenas empresas, para a situação 
do teletrabalho e até para utilizadores domésticos.
Além disso, graças à sua grande f lexibilidade, adaptam-se perfeita-
mente a qualquer tamanho de documento ou perfil de digitalização, 
quer se trate de documentos A4 frente e verso, cartões de visita ou uma 
digitalização de lotes de várias páginas.  

wn
Brother lança gama de scanners profissionais

A Acer lançou o notebook Swift 3 OLED, que “combina um elegante ecrã com desempenho 
poderoso para profissionais em movimento e é potenciado pelos mais recentes processa-
dores Intel Core H-Series de 12.ª Geração”, refere a empresa.
O novo portátil Acer Swift 3 OLED (modelo SF314-71) integra gráficos Intel Iris Xe, 
armazenamento com SSD PCIe Gen4 e até 16 GB de memória LPDDR5, oferecendo aos 

profissionais, freelancers e estudantes um desempenho elevado para trabalhos criativos e gaming.
Este computador também possui a verificação Intel Evo, cumprindo metas-chave como acordar 
instantaneamente do estado sleep e oferecer dez horas de autonomia reais. E, rapidamente, 30 
minutos de carga oferecem quatro horas de autonomia de bateria. 
O Swift 3 OLED possui um ecrã OLED de 14 polegadas com resolução WQXGA+ (2.8k) e formato 
16:10 com molduras ultra-finas que permitem uma relação de ecrã-para-corpo de 92%. Além disso, 
o ecrã tem certificação VESA DisplayHDR True Black 500, e suporta a gama de cores DCI-P3 a 
100% para imagens fiéis à realidade. 
Este notebook tem um chassis em alumínio com apenas 17,9 mm de espessura, pesa 1,4 kg, e possui 
um touchpad OceanGlass produzido com resíduos de plástico que se destinavam aos oceanos, ofere-
cendo assim aos utilizadores uma sensação tátil de alta qualidade enquanto fazem scroll.
Por fim, o Acer Swift 3 OLED possui conectividade sem fios Intel Wi-Fi 6E para ligações ultrar-
rápidas. A sua webcam FHD MIPI tira partido da tecnologia da Acer Temporal Noise Reduction 
(TNR) para oferecer vídeo de alta qualidade mesmo em condições de pouca luz. A tecnologia Acer 
PurifiedVoice, com redução de ruído através de algoritmos de Inteligência Artificial, garante que 
a voz do utilizador é transmitida “alto e bom som”! 
O portátil Acer Swift 3 OLED (SF314-71) estará disponível na região EMEA em julho de 2022 
com preços desde 999 euros. 

ACER ANUNCIA NOVO PORTÁTIL
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Otimização de licenças pode ser solução para as 
organizações
Num evento organizado pelo IT Channel, com o apoio da Capefoxx, várias 
entidades deram o seu parecer sobre a otimização de licenças e as suas 
vantagens

D
urante o mês de maio, o IT 
Channel, com o apoio da Capefoxx, 
organizou um evento para debater 
a questão da otimização de licenças 
e da reutilização de licenças usadas 

como alternativa aos modelos de licenciamento, 
ou mesmo como complemento em casos em que 
não existe outra opção.

O evento contou com representantes da 
Câmara Municipal da Amadora, da Deloitte, 
da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, da 
Latourrette Consulting, da Núcleo D’Ideias, 
da Procompe e da Universidade Lusíada que, 
em formato de mesa-redonda, partilharam a 
sua visão sobre o mercado de otimização de 
licenças, quais os potenciais desafios e oportu-
nidades do mercado.
Corrado Farina, Director Sales South Europe 
da Capefoxx, referiu que a empresa opera em 
duas frentes: na compra e na venda de licenças. 
No processo de compra, a Capefoxx trata da 
migração da licença e da reorganização dos 
mesmos, assegurando que a licença está prepa-
rada para voltar a ser utilizada.
Já no processo de venda, a Capefoxx ajuda 
os seus clientes em vários cenários – como o 
licenciamento legacy – e é uma alternativa ao 
licenciamento cloud com eficiência de custo e 
redução de custo de licenças on-premises.
Atualmente, o portfólio da Capefoxx é composto 
por licenças de aplicações, CAL, sistemas 
operativos e servidores. No caso das aplicações, Fo
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a empresa tem licenças de Office, Project e 
Visio; em CAL, conta com os modelos Core, 
Enterprise e Single; nos sistemas operativos é 
possível adquirir licenças de Windows 10; e, por 
último, é possível adquirir junto da Capefoxx 
licenças de Windows Server, Exchange Server, 
SQL Server e SharePoint Server.
Corrado Farina explicou o processo da compra 
– e posterior venda – da licença. O primeiro 
passo passa por quem tem a licença ser obri-
gado a ter uma prova de que a licença é, de 
facto sua. Depois, quando a licença já teve 
mais do que um dono, é feita a cadeia de licen-
ciamento até à primeiro empresa a adquirir. 
É completada a documentação da cadeia de 
licenciamento e dos acordos de manutenção. 
A Capefoxx também procura o contrato com a 
Microsoft do primeiro dono da licença.
Após estes passos, a Capefoxx faz a submissão 
da confirmação de que apagou os dados do 

primeiro dono e o fabricante é notificado da 
transferência da licença. Por fim, existe ainda 
uma cláusula de indemnização no caso de 
disputas legais e o cliente tem o direito a deixar 
o contrato em determinadas condições.

PORQUÊ A CAPEFOXX
A Capefoxx é uma especialista em licenças que 
conta com licenças verificadas, entre outras, 
pela Deloitte. Tem presença local e conta com 
business cases com TCO reduzidos comprovados. 
Conta, ainda, com uma grande disponibilidade 
de licenças.
Segundo Corrado Farina, “numa estratégia 
on-premises onde existe a oportunidade de ter 
uma licença perpétua, a poupança de custo ao 
utilizar uma licença usada atinge os 70%”. Já 
num modelo de cloud híbrida, onde nem todos 
os colaboradores têm um plano de Office 365, a 
poupança de custo pode chegar aos 60%.

https://www.linkedin.com/in/joaquim-pereira-1ab5a120/
https://www.capefoxx.com/
https://www.linkedin.com/in/jo%C3%A3o-paulo-cavaco-a0243310/
https://www.linkedin.com/in/jo%C3%A3o-pedro-peralta-21b372/
https://www.linkedin.com/in/procompe/
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NOS ÚLTIMOS ANOS, CERTAMENTE QUE AS VOSSAS ORGANIZAÇÕES PASSARAM POR UM PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL. O QUE ACONTECEU ÀS SOLUÇÕES LEGACY QUE DEIXARAM DE FAZER SENTIDO PARA A ORGANIZAÇÃO: ESTÃO 
GUARDADAS POR UMA QUESTÃO DE REDUNDÂNCIA? ESTÃO SIMPLESMENTE PARADAS?

COMO É QUE OS VOSSOS CLIENTES ESTÃO A TRATAR DOS TEMAS DAS SOLUÇÕES 
LEGACY QUE TÊM E QUE DEIXARAM DE PRECISAR COM UM MOVIMENTO PARA A 
CLOUD? QUAL É O VOSSO CONSELHO?

Mário Paulo, Núcleo D’Ideias: “Os clientes têm muitas dificuldades em levar para a cloud o 
que é legacy. Aí, têm duas hipóteses: ou ficam com as licenças na versão que têm e não evoluem; ou 
as soluções que conseguem transformar vão, de facto, ser migradas para a cloud”

João Carlos Pereira Mendes, Procompe: “Nas PME, os processos não evoluem assim tanto 
e os sistemas – em muitos casos – não precisam de ser evoluídos. Sempre que é possível, ou quando 
o cliente pede, mantemos a solução que já existe”

João Peralta, Deloitte: “O nosso papel – como validação independente do ponto de vista 
técnico – é indicar que a transação cumpre os requisitos. Esse papel confere uma confiança que 
é necessária. O relacionamento que temos com a Capefoxx noutros países traz essa experiência 
internacional para Portugal”

Carlos Latourrette, Latourrette Consulting: “Acredito que daqui a alguns anos os modelos 
de licenciamento atuais já não existem, a licença perpétua. É preciso pensar nisso porque, se não 
o fizermos, podemos cair na ilusão de que estes problemas vão ter alguma solução. Os fabricantes 
não estão interessados em continuar o modelo atual”

E SE A NOVA SOLUÇÃO ‘IMPOSTA’ PELA MICROSOFT COM O SEU MODELO DE 
CLOUD NÃO TRABALHAR COM O VOSSO SOFTWARE E APLICAÇÕES LEGACY? 
JÁ CONSIDERARAM A OTIMIZAÇÃO DE LICENÇAS COMO UMA MANEIRA PARA 
MANTER AS VOSSAS APLICAÇÕES?

Joaquim Pereira, CM Amadora: “Temos, por um lado, sistemas que são bons, mas, depois, 
é preciso um investimento que as empresas – e o Estado – não conseguem acompanhar e investir 
para utilizar os recursos da cloud. Isso traz problemas que não têm sido resolvidos”

Mário Paulo, Núcleo D’Ideias: “Há muitas questões que não são fáceis de resolver e cada 
realidade vai ditar o caminho. Cabe aos integradores ajudar os clientes a irem pelo melhor 
caminho; esse caminho pode ser um departamento trabalhar com determinadas licenças e outro 
departamento com outras soluções” 

Nuno Silva, Universidade Lusíada: “O único legacy que temos são as licenças OEM – que são 
obrigatórias – e, ainda assim, o OEM que vêm com o computador é o mínimo e depois fazemos o 
upgrade. Não temos legacy que tenha rentabilidade para ser colocado no mercado”

João Paulo Cavaco, Inspeção-Geral da Educação e Ciência: “Quando adquirimos um 
software para uma nova função, o software antigo fica ali como um resíduo e é, efetivamente, 
deitado fora, salvo algumas tentativas de reaproveitar aquela licença”

Joaquim Pereira, CM Amadora: “Muitas vezes, a Microsoft tem o software, mas, depois, o 
hardware não é compatível, não existem drivers suficientes. O que acontece é que os equipamentos 
ficam de lado porque não são compatíveis com os novos sistemas”

Corrado Farina, Capefoxx: “Já vimos clientes que estavam a pagar um serviço muito caro e não têm hardware para instalar. Sem o hardware, 
não têm acesso aos serviços que estão a pagar. Nesses casos, o software usado pode ser uma solução”

https://www.linkedin.com/in/mariopaulo/
https://www.linkedin.com/in/corradofarina/
https://www.linkedin.com/in/nuno-silva-9481737/
https://www.capefoxx.com/
https://www.linkedin.com/in/carloslatourrette/
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case study

PHC e Anturio unem esforços para apoiar 
planeamento na gestão de obras
PHC CS Web foi a solução escolhida para transpor o habitat do desktop para a 
web e dar mobilidade às interações dos colaboradores da Zircom
por Diana Ribeiro Santos 

O DESAFIO 
A Zircom existe há 25 anos e dedica-se à 
inovação, investigação e desenvolvimento na 
área de demolição e reabilitação, em Parceria 
com os seus clientes. Face à existência de um 
mercado cada vez mais volátil e competitivo, 
o futuro passa pela investigação de técnicas 
que fazem a diferença na execução do projeto, 
reduzindo custos e horas de trabalho. 
Esta empresa apresentava uma solução muito 
madura e completa em PHC CS Desktop, já 
possuía os seus circuitos e hábitos bem definidos 
e o desafio era transpor esse habitat do desktop 
para a web e dar mobilidade às interações dos 
colaboradores da Zircom com o ERP, conse-
guir um melhor controlo e gestão de recursos, 
tornar os tempos de resposta aos processos mais 
rápidos e fornecer em tempo real dados reais 
aos clientes finais da Zircom.
A solução passou pelo PHC CS Web que tocou 
quase todos os processos. Desde o registo da 
entrada e saída na obra, ocupação dos técnicos 
de manutenção, a própria manutenção das 
máquinas, e um portal de self-service para os 
clientes finais.

A SOLUÇÃO 
Na área específica da construção, a Anturio 
implementou na Zircom três soluções, tendo em 
vista a gestão e controlo total das suas obras: 
“uma solução de QR Code de picagem na 
própria obra, que controla os custos e presenças 
em tempo real; uma outra solução que, através 
de um dispositivo móvel – tablet – monitoriza 
as máquinas e garante o seu saudável funcio-
namento e a f luidez das obras; e, por último, 
criámos um portal para o cliente final que 
agrega toda a documentação necessária – certi-
ficados, documentos fiscais, seguros, etc – um 
pormenor que promove a transparência entre 

RESUMO
• A Zircom tinha como objetivo transferir o habitat do desktop para 
a web, conferindo mobilidade aos colaboradores;
• Em Parceria com a Anturio, foi escolhida a solução PHC CS 
WEB;
• Esta solução melhorou processos de trabalho e a organização de toda 
a informação crítica para o nosso negócio, em tempo real.

a empresa e o seu cliente”, explica Rita Moura, 
administradora da Zircom.
Através destas duas áreas de intervenção 
que, sendo autónomas, são simultaneamente 
complementares, a Zircom dá aos edifícios e 
estruturas em que intervém, a garantia da sua 
utilização em condições de total segurança, 
conforto e durabilidade, preparadas para os 
variados fins a que se destinam.
A dinâmica de crescimento da Zircom serviu, 
desde o início, de base para todo o sucesso de 
implementação do sofware de gestão PHC CS, 
que soube acompanhar a sua evolução ao longo 
dos anos.
Hugo Peres, Project Manager da Anturio 
acredita que esta foi “a melhor solução para 
o cliente, e a solução nasceu naturalmente. 
A Anturio fala o mesmo dialeto da Zircom, 
conhece bem a sua estrutura e a Zircom 
conhece as soluções que a Anturio implementa. 
A partir do momento que o desafio apareceu, 
desenhamos em conjunto o que se queria como 
produto final e depois disto a implementação é 
a parte mais fácil”.
“Implementações de vanguarda no PHC Web 
é o nosso dia a dia. Qualquer empresa que 

necessite de entregar métricas em tempo real 
ou documentação legal aos seus clientes rapida-
mente pode usufruir de uma solução como esta, 
ou clientes com áreas de manutenção onde uma 
solução de mobilidade faz ainda mais sentido”, 
afirma ainda Hugo Peres.

OS RESULTADOS 
Automatização do negócio, controlo de custos, 
eficiência na produtividade, integração da 
gestão de pessoas e maquinaria dedicada a 
cada projeto, informação agregada e disponível 
para melhoria na tomada de decisão e gestão 
integrada das várias áreas da empresa foram 
apenas alguns dos resultados obtidos através da 
implementação desta solução.
Para Rita Moura, a Anturio tem sido um 
Parceiro completo, na verdadeira acepção da 
palavra, uma vez que contribui para a criação 
de um espírito de equipa que permite ultra-
passar todos os desafios que se deparam na 
implementação de uma nova solução. “É um 
Parceiro de anos e pretendemos que continue a 
sê-lo por muitos mais. Esta solução de gestão da 
PHC otimizou os nossos processos de trabalho 
e melhorou sobremaneira a organização de 
toda a informação crítica para o nosso negócio, 
em tempo real. Agora, trabalhamos melhor 
e dispomos de mais e melhores dados para 
análise, o que melhora a nossa produtividade 
também”, revela.  
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parceiro do mês

Hes quer apostar em 
mais Parcerias na área da 
cibersegurança
A Hes tem como objetivo oferecer 
soluções inovadoras, seguras e 
colaborativas que visam aumentar 
a produtividade e sustentabilidade 
das organizações, garantindo 
escalabilidade para acompanhar o 
crescimento do negócio
por Diana Ribeiro Santos 

A história da hes tem início em 
1989, ano da sua fundação. O 
segredo para os seus 33 anos 
de existência reside no facto 
de criar, desde sempre, rela-

ções com os seus Parceiros e clientes com 
base em fatores como a confiança, inovação 
e eficiência, aliados às Parcerias de sucesso e 
reconhecimento com os principais players de 
mercado líderes em Tecnologias de Informação 
e Comunicações.
“Construímos relações de confiança com os 
nossos clientes e contribuímos ativamente para 
a modernização e inovação continua dos seus 
processos”, afirma Miguel Silva da Direção 
Comercial e Marketing da Hes. 
Trabalham para oferecer soluções inovadoras, 
seguras e colaborativas que visam aumentar a 
produtividade e sustentabilidade das suas orga-
nizações, garantindo ainda escalabilidade para 
acompanhar o crescimento do seu negócio.
Posicionados no mercado empresarial em todos 
os setores da indústria, comércio e serviços, 

RESUMO
• A Hes iniciou a sua atividade em 1989; 
• As soluções mais procuradas estão ligadas às áreas de consultoria 
de IT especializada, Managed Services Provider (MSP), cibersegu-
rança, impressão/digitalização e cópia, cloud, infra-estrutura, data 
center, networking, software, gestão, logística/armazém, CRM, 
produtividade, soluções web e mobile, comunicações e ainda modern 
workplace;
• Têm atividade em diversas geografias, mas Portugal é o principal 
foco desta empresa, onde estão estabelecidos com mais de 2500 
clientes ativos. 

os objetivos estratégicos presentes em todas 
as decisões são a inovação, a eficiência e a 
confiança. 
Neste momento contam com 37 colaboradores.

AS SOLUÇÕES MAIS PROCURADAS 
PELOS CLIENTES 
As soluções mais procuradas pelos clientes da 
hes estão ligadas às áreas de consultoria de 
IT especializada, Managed Services Provider 
(MSP), cibersegurança, impressão/digita-
lização e cópia, cloud, infraestrutura, data 
center, networking, software, gestão, logística/
armazém, CRM, produtividade, soluções web 
e mobile, comunicações e ainda modern work 
place.

COM QUEM TRABALHAM? 
Têm atividade em diversas geografias, nomea-
damente Espanha, Argélia, Marrocos, Angola 
e Trindade e Tobago, mas Portugal continua a 
ser o principal foco desta empresa, onde estão 
estabelecidos com mais de 2.500 clientes ativos. 
Esta é uma empresa que trabalha com empresas 
como a PHC, GoGest, XD software, HP, HPE, 
Brother, Oki, Microsoft, Synology, Storage 
Craft, Samsung, LG, Altice Empresas, Check 
Point, Kaspersky, Malwarebytes, entre outros.
Por outro lado, os seus principais Parceiros 
institucionais são a Assoft, a Acilis, o Instituto 
Politécnico de Leiria, a NERLEI e a tice.leiria, 
enquanto os seus Parceiros de distribuição 
incluem os principais distribuidores do negócio 
IT, nomeadamente a Tech Data, Databox, 
CPC.DI e JP.DI. 
“Procuramos estabelecer mais Parcerias no 

campo da cibersegurança, uma vez que esta 
é uma área que tem vindo a crescer e ganhar 
ainda mais relevância nos últimos tempos”, 
acrescenta Miguel Silva.

AMBIENTE E EVOLUÇÃO DO NEGÓCIO 
Na perspetiva da hes, o ambiente de negócio do 
país está atualmente a ser afetado pelos tempos 
de incerteza que se observam, nomeadamente 
a pandemia e a guerra. Eventos estes que têm 
afetado as unidades de produção e cadeias 
distribuição. 
Para Miguel Silva tal situação ref lete-se “na 
disponibilidade de produto e capacidade de 
resposta na entrega das soluções a implementar. 
Esta situação tem-se vindo também a eviden-
ciar no processo de tomada de decisão dos 
clientes”. 
Globalmente, com mais de 2.500 clientes ativos, 
o negócio da hes tem vindo a evoluir positiva-
mente nos últimos anos. Na última apresen-
tação de resultados, 2020/2021, registou-se 
um crescimento de 7%. Os serviços técnicos 
especializados tiveram um papel importante no 
crescimento apresentado, bem como o licencia-
mento em produtos/serviços cloud. 

ESTRATÉGIA DE EXPANSÃO 
EM TERRITÓRIO NACIONAL E 
INTERNACIONAL 
A Hes acredita que a médio prazo o seu 
modelo de negócio se vá transformando em 
Technology-as-a-Service (TaaS) e serviços 
geridos IT- ou seja, equipas especializadas que 
garantem elevada disponibilidade e asseguram 
a manutenção, supervisão e monitorização de 
sistemas e plataformas - e afirmam que se estão 
a preparar e a adaptar a sua estrutura para 
servir o mercado neste sentido.   
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a fechar

C-Days 2022: “temos de deixar de usar o 
argumento dos bons e dos maus usos”

A C-Days voltou para a sua oitava 
edição. Depois de se ter realizado 
no Porto 2021, a C-Days, confe-
rência organizada pelo Centro 
Nacional de Cibersegurança 

(CNCS), marcou presença no Centro de 
Congressos do Estoril.
Os recentes ciberataques a empresas conhecidas 
de todos os portugueses têm vindo a aumentar o 
interesse de todos pela cibersegurança. Foi neste 
momento de maior interesse por aquilo que é 
a cibersegurança que o auditório principal – 
com cerca de 75% da capacidade ocupada – 
do Centro de Congressos do Estoril ouviram 
Lino Santos, Coordenador do Centro Nacional 
de Cibersegurança, na sessão de abertura da 
C-Days.
Com o mote “Apostar na Prevenção”, Lino 
Santos referiu que “esta é a oitava edição da 
C-Days e, nestes três dias, vamos debater temas 
da atualidade”. “Queremos dar a conhecer o 
trabalho que o CNCS tem feito ao longo destes 
anos, mas, principalmente, queremos ouvir-
-vos”, diz o coordenador.
“A cibersegurança tem vindo a ganhar um 
papel de relevo na agenda mediática. Tivemos, 
no início deste ano, um conjunto de ataques 

A oitava edição da C-Days 2022 contou com Lino Santos, Coordenador do Centro 
Nacional de Cibersegurança na sessão de abertura
por Rui Damião

bem-sucedidos com um impacto relevante 
na nossa sociedade – em empresas de media, 
hospitais, empresas de telecomunicações – e isso 
trouxe a cibersegurança para a agenda mediá-
tica”, referiu o coordenador do CNCS na sua 
mensagem e abertura.
Lino Santos indicou, também, que o conflito 
na Ucrânia aumentou a complexidade da ciber-
segurança e que “vimos renascer, este ano, o 
movimento hacktivista a coberto de narrativas 
pró-Ucrânia ou pró-Rússia a atuar em Portugal 
e que nos preocupa”.
“Tivemos um aumento de 26% do número de 
incidentes em 2021 em relação a 2020; esta é 
uma tendência crescente que existe desde que o 
Centro Nacional de Cibersegurança foi criada”, 
continua o coordenador, que acrescenta, ainda, 
que “existe uma maior densidade digital”, ou 
seja, “existe um maior número de utilizadores, 
uma maior utilização de correio eletrónico, 
uma maior digitalização das nossas empresas. 
Temos um quadro de ameaças mais complexo 
e temos – muito importante – um défice de 
competências; temos dificuldades em lidar com 
estas inovações tecnológicas”.
“Queria aqui apresentar um conceito que é a 
vulnerabilidade societal. Se pudéssemos colocar 

num gráfico um nível de progresso da tecno-
logia na sociedade, teríamos uma evolução 
exponencial. Mas vamos simplificar; vamos ter 
uma reta bem inclinada. Se ao mesmo tempo 
pudéssemos representar a capacidade que nós, 
como sociedade e não individualmente, temos 
para lidar com segurança das novas tecnolo-
gias, teríamos uma reta bem menos inclinada”, 
afirma Lino Santos.
O coordenador do CNCS continua a explicar 
que “a diferença a todo o tempo entre estas duas 
retas é a vulnerabilidade societal e a ciberse-
gurança existe para corrigir a vulnerabilidade 
societal”.
Como possível solução, Lino Santos indica que 
“podemos atuar na reta de cima ou na reta de 
baixo. Na reta de cima significa regular – e esta 
é uma tendência que temos vindo a observar, 
orientada para uma forma de predominância 
da União Europeia quando, por exemplo, temos 
o Regulamento Geral de Proteção de Dados 
que exige uma avaliação de impacto do trata-
mento de dados pessoais”.
“Mas podemos, também, inclinar a evolução 
da reta de baixo. Isso significa desenvolver 
competências nos nossos cidadãos, forman-
do-os, dando-lhes a capacidade de lidar com 
estas novas tecnologias, incutindo-lhes o risco 
do ciberespaço. Significa desenvolver compe-
tências nas nossas organizações, com a adoção 
das melhores práticas, com a incorporação de 
referenciais normativos, com o investimento em 
tecnologia, com a formação das pessoas. É isto 
que temos de fazer para reduzir a vulnerabili-
dade societal”, acrescenta Lino Santos.
O coordenador indica, também, que é neces-
sário focar o trabalho na mitigação e na 
prevenção de impactos negativos. “Isto signi-
fica – e é um pedido – que temos de deixar de 
usar o argumento dos bons e dos maus usos; já 
sabemos, é uma verdade, existem bons e maus 
usos, mas isso não interessa para a discussão. 
O que interessa para a discussão é focarmo-nos 
nos impactos e trabalharmos para prevenir 
esses impactos negativos e tirar proveito dos 
impactos positivos da tecnologia. A tecnologia 
não é neutra; tem impactos”. 
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Employer branding: atrair talentos e 
promover a sua empresa no processo

Imagine isto: o seu negócio 
corre bem, não lhe faltam 
clientes, mas sente muitas 
dificuldades em contratar 
ou reter recursos especia-

lizados. Não tem dentro de casa 
as skills de que realmente precisa 
e, por causa disso, tem demasiada 
rotatividade na sua equipa e já 
sente dificuldade em entregar os 
projetos que lhe chegam às mãos. 
Este cenário é-lhe familiar? O 
“Employer Branding” pode ser a 
resposta.

O conceito, embora recente 
enquanto chavão, não é propria-
mente novo nem “rocket-science”. 
Trata-se simplesmente de cons-
truir ou desenvolver uma marca 
de um empregador, através de 
técnicas de marketing e comu-
nicação, posicionando-o como 
uma empresa onde é desejável 
trabalhar.

Mas embora seja algo simples de 
entender na sua generalidade, há 
que saber aplicar esta estratégia, 
saber os passos a dar e conseguir, 
assim, gerar uma imagem positiva 
sobre a empresa.

A verdade é que o Employer bran-
ding assenta sobre um conjunto de 
estratégias e iniciativas que uma 
empresa usa – inspirando-se nas 
práticas do marketing tradicional 
– para mostrar todo valor da sua 
empresa ao mercado de trabalho. 
Isto é feito através de diversos 

Employer Branding é a reputação que uma organização tem 
enquanto entidade empregadora e é um fator fundamental 
quando chega a hora de atrair, recrutar e reter talentos. Se o 
fizer bem feito, a imagem da sua empresa sai reforçada. 

canais e – principalmente – da 
divulgação dos valores e políticas 
de recursos humanos da empresa. 
O objetivo é fortalecer a imagem 
da organização junto dos profis-
sionais que procuram colocação 
no mercado, atraindo e mantendo 
os melhores talentos. 

O QUE TORNA UMA 
EMPRESA “APETECÍVEL”
Quem gere os recursos humanos 
das empresas sabe que a perda 
recorrente de colaboradores 
aumenta os custos operacionais, 
além de gerar uma perceção 
negativa sobre a imagem da 
organização.

Aliás, de acordo com o último 
estudo “Employer Brand Research 
2022” da Randstad, que inclui 
Portugal, os empregadores atuais 
são mais valorizados pela estabi-
lidade do emprego a longo prazo, 
saúde financeira e boa reputação 
- fatores que se relacionam com a 
estabilidade da empresa. 

Embora o salário e as regalias 
sejam o principal motor na escolha 
de um novo empregador, o mesmo 
estudo mostra que os fatores mais 
importantes não são financeiros: 
equilíbrio profissional-pessoal e 
um ambiente de trabalho agra-
dável. Este último é de grande 
importância, pelo que pode ser 
utilizado para aumentar a atrati-
vidade do empregador no recru-
tamento de novos elementos. Ter 

uma boa reputação e saúde finan-
ceira - e saber comunicá-las - são 
fatores determinantes na avaliação 
do empregador.

O MARKETING DIGITAL 
COMO ALIADO
Além de ser um grande aliado para 
aumentar as vendas, o marketing 
digital também é indicado para 
fortalecer o Employer Branding 
de uma organização. Através de 
campanhas no Instagram Ads, 
por exemplo, é possível divulgar 
de forma ampla o quotidiano dos 
colaboradores, o que também 
funciona para aumentar a auto-
confiança dos envolvidos.

Outra estratégia de sucesso é 
manter um blog atualizado com 
informações referentes à empresa. 
Nesta tática, é possível envolver 
tanto os colaboradores, que 
podem ser contribuidores para os 
conteúdos do blog, como o público 
em geral.

Divulgar depoimentos dos colabo-
radores é outra forma de promover 
a sua valorização. As pessoas 
gostam de ver seus esforços reco-
nhecidos e repercutidos para além 
dos limites da empresa. 

Ou seja, o marketing digital pode 
e deve ser utilizado como uma boa 
estratégia de Employer Branding 
para atrair novos talentos e manter 
a motivação dos colaboradores 
que já trabalham na empresa.

Destaco aqui, para além do que 
já referi, as táticas que podem ser 
aplicadas:
- Mantenha as redes sociais da 
empresa sempre atualizadas e 
atrativas;

- Mostre o dia a dia da empresa 
através de fotos e vídeos; 

- Partilhe a cultura organizacional 
na página de carreiras;

- Crie um blog corporativo e 
permita que os colaboradores 
participem com os seus próprios 
conteúdos;

- Divulgue depoimentos dos seus 
colaboradores.

EM RESUMO…
A grande importância de incluir 
o Employer Branding no dia a 
dia das empresas é diretamente 
proporcional ao aumento da 
competitividade do mercado na 
busca de talentos. Como estes 
prof issionais se destacam dos 
demais, é exigido que as empresas 
ofereçam bons salários, trata-
mento humanizado, desafios inte-
ressantes, benefícios e muito mais.

As empresas que conseguem 
sustentar estes pilares são consi-
deradas como as mais apetecíveis 
para trabalhar, e isso traz consigo 
diversas repercussões positivas. Os 
clientes gostam mais da organi-
zação, os colaboradores sentem-se 
melhor ao exercerem as suas 
funções e a atração e retenção de 
talentos é muito favorecida. No 
processo, o valor da sua “marca” 
sai reforçado. 

por Sérgio Azevedo, 
Managing Partner da Streamroad 

Consulting

marketing

https://www.linkedin.com/in/s%C3%A9rgio-azevedo-462b51a/
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opinião

Ransomware continua a ser a maior ameaça 
de 2022

qual criavam o seu ransomware exclusivo e 
lançavam os seus próprios ataques. Contudo, 
recentemente têm vindo a adotar uma abor-
dagem diferente: criam ransomware e “alugam” 
os seus produtos e serviços a outrem. Apesar 
de emergente, o RaaS já está consolidado e 
permite aos criminosos desenvolver e melhorar 
os seus produtos e aumentar, ao mesmo tempo, 
a produtividade dos seus Parceiros. Torna 
possível lançar ataques contra empresas 
maiores com total impunidade (porque torna 
difícil identificar a origem de um ataque) e 
penetrar nos mais elaborados sistemas de segu-
rança. Entre os setores mais atacados estão o 
financeiro, dos seguros, serviços, comércio e 
indústria.

Embora a ameaça inicial de exigir um resgate 
em troca de chaves de desencriptação ainda 
seja bem-sucedida, algumas empresas estão 
a optar por não pagar, porque já têm defesas 
eficazes para preservar os seus dados. No 
entanto, os atacantes conseguiram encontrar 
uma solução: tiram partido do tempo durante 
o qual que conseguem aceder à rede da vítima 
para recuperar todos os dados confidenciais 
e transferi-los para a sua própria cloud. Ao 
utilizar esta técnica, recuperam o controlo 
da situação e reiteram a sua ameaça, acres-
centando uma nova condição: se as empresas 
recusarem pagar, todos os seus dados serão 
disseminados pela Internet. Desta forma, as 
empresas vêem-se forçadas a ceder.

Os criminosos parecem estar preparados para 
todas as eventualidades. Estarão as empresas 
realmente condenadas a ser vítimas do ransom-
ware, ou existe alguma forma de o impedir?

DETER OS ATAQUES ANTES QUE 
ACONTEÇAM
Apesar do aumento dos ataques de ransom-
ware, as empresas têm formas de os impedir, 
e evitar tanto a perda de produtividade como 
o pagamento do resgate. Há vários passos 

que permitem limitar as consequências deste 
f lagelo: em primeiro lugar, é essencial fazer 
backups dos dados que podem ser encriptados 
durante um ataque. É necessário recorrer a 
uma empresa especializada em backups na 
cloud, a fim de preservar os dados e os sistemas 
clonados. Assim, quando um ataque ocorrer, 
as empresas podem continuar as operações a 
partir das cópias de segurança restauradas. O 
impacto nas operações é mínimo e as perdas 
são totalmente superáveis.

Para além disso, para se manterem a par das 
potenciais mudanças no panorama do ciber-
crime, os peritos em segurança devem estar 
permanentemente atentos e apreender toda a 
informação que os possa ajudar a aperfeiçoar 
as suas soluções. Foi o que aconteceu em 2021, 
com a divulgação pública de documentos e 
ferramentas utilizadas pela organização ciber-
criminosa Conti por um parceiro insatisfeito, 
que expôs os seus métodos de ataque e modelo 
de negócio. Os peritos puderam, assim, apro-
veitar esta falha e utilizar os dados recolhidos 
para desenvolver um sistema de segurança 
reforçado, que permite que clientes e gestores 
sejam imediatamente alertados assim que 
forem detetados quaisquer sinais de ataque.

O RaaS não é completamente imparável e 
os ciberatacantes podem ser derrotados. No 
entanto, as empresas devem assegurar-se de 
que reforçam constantemente a sua segurança 
e estão em permanente vigilância. De acordo 
com a Gartner, até 2025 estarão em vigor 
novas legislações para regulamentar os paga-
mentos, multas e negociações relacionadas com 
ransomware, e 30% dos países estão a prepa-
rar-se para as adotar (versus apenas 1% em 
2021). A vontade de lutar contra o ransomware 
é uma preocupação diária das empresas e dos 
governos, mas é necessário que todos estejam 
cientes da evolução destes ataques, a fim de 
se conceberem respostas cada vez mais sofis-
ticadas. 

por John Shier,
Senior Security Advisor da Sophos

Nos últimos anos, os ataques 
de ransomware têm vindo a 
aumentar e a ser cada vez mais 
frequentes, e em 2021 a vasta 
maioria das empresas (66%) 

sofreu um ataque deste tipo. Esta alarmante 
observação demonstra que o ransomware 
continua a dominar o panorama atual de cibe-
rameaças e a ser uma das principais armas no 
arsenal dos cibercriminosos.

2022 certamente não irá ficar atrás de 2021, 
porque os ciberataques “rebound” – que 
se propagam de uma empresa para outra – 
são cada vez mais comuns, associados a um 
novo modelo de negócio desenvolvido pelos 
atacantes, o Ransomware-as-a-Service (RaaS). 
Por conseguinte, é urgente que as empresas 
definam estratégias e as ponham em prática, 
para evitar que estes ataques proliferem.

TÉCNICAS CADA VEZ MAIS 
SOFISTICADAS
Anteriormente, os agentes maliciosos seguiam 
um modus operandi próprio, a partir do 

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


junho | 2022  61 

editorial

anchor

Por vezes a dificuldade de um editor não é estar a par 
da inovação e acompanhar o pelotão da frente, é saber 
onde está o lanterna vermelha.
Uma singularidade do nosso país, face aos seus congé-
neres europeus, é o seu tecido empresarial, sobretudo 

com a dimensão média da empresa portuguesa que é muito pequena.
Os Parceiros de Canal, que são os nossos leitores, ref letem toda essa 
diversidade de realidades empresariais, de estados muitíssimos dife-
rentes de dimensão e de maturidade digital. E a média dos clientes 
que atendem não é particularmente estimulante.
Basta falarmos um pouco com os donos de algumas empresas de 
Canal de menor dimensão para entender rapidamente que a reali-
dade quotidiana dos seus clientes não conheceu grande evolução 
numa década. Não se trata do Parceiro não ter as competências 
técnicas para o ajudar, trata-se, na maioria dos casos, da empresa 
não querer ser ajudada porque nem essa necessidade consegue 
identificar.

Ainda o anúncio do Macbook Air está inscrito em tinta 
fresca e já se fala de que as suas quantidades serão inicial-
mente muito limitadas devido a problemas com a cadeia 
de produção. As fábricas da Quanta, da Pegatron e da 
Foxconn que produzem para a Apple (e, na prática, para 

inúmeros outros fabricantes de PC) ainda estão a ser afetadas pelas 
políticas anti-pandemia da China, mais restritivas do que já acontece em 
praticamente todos os países do ocidente. Por outro lado, muitos outros 
produtos ainda estão presos nas cadeias logísticas, o que pode indicar que 
para outras categorias de produtos de consumo poderá haver em breve 
um excesso de disponibilidade, com as consequências bem conhecidas de 
excesso de inventário e saldos. Quando se pensava que com o abrandar 
da pandemia, as cadeias logísticas poderiam estar a entrar num período 
de relativa normalidade, na verdade não. A invasão da Ucrânia pela 
Rússia criou – para além da catástrofe humanitária na Ucrânia – toda 
uma nova série de desafios, que não serão fáceis de desfazer. Por outro 
lado, tensões exacerbadas entre a China e os países do Pacífico, levam 
a temer que a turbulência – e eventuais vagas futuras de sanções – não 
estarão afastadas ainda. Tornou-se evidente, nos últimos meses, que a 
dependência europeia face à energia russa não foi necessariamente uma 
ideia brilhante e poderá tornar-se igualmente evidente que o mesmo 
poderá acontecer face à capacidade produtiva da China. Esta, clara-

mente, muito mais difícil de reverter ou mitigar do que a face à Rússia, 
dado que o Ocidente perdeu essencialmente a capacidade produtiva 
– não de desenho, mas de produzir – de praticamente todos os produtos 
físicos das tecnologias de informação.
As fragilidades recentemente agudizadas nas cadeias logísticas têm levado 
a um repensar de quais as fontes fiáveis e a reforçar e de quais aquelas 
de que não é possível continuar tão dependentes. Passou a falar-se, nas 
cadeias de abastecimento, do conceito de “ friend-shoring”, isto é da criação 
de redes de países que confiam uns nos outros para abastecimentos 
críticos, nomeadamente reforçando capacidades produtivas em áreas 
adequadas a cada um, uma vez que é virtualmente impossível a qual-
quer país reforçar todas as áreas ao mesmo tempo. Obviamente, é uma 
oportunidade a não desperdiçar para Portugal, não para uma impossível 
reindustrialização, mas para uma modernização e diversificação do 
tecido produtivo – já que historicamente Portugal tem tido capacidade 
produtiva não apenas no bem conhecido setor automóvel mas também 
em muitas áreas que a seu tempo foram de elevada integração tecnológica 
e que se perderam por deslocalização. Não é impossível que regressem, 
assim exista vontade de investidores e capacidade política para sermos 
um “hub” de “ friend-shoring” para além dos de “near shore” em  que 
entretanto nos especializámos.   

     por Henrique Carreiro

O lanterna vermelha

Uma fábrica longe de mais

A revista irmã deste jornal, a IT Insight, que endereça o cliente final, foi 
co-promotora de um Webinar que contou com a presença da Bastonária da 
Ordem dos Contabilistas Certificados e onde se falou sobre a transformação 
das próprias empresas de contabilidade e dos seus clientes.
Foram inúmeros os testemunhos entre os contabilistas certificados que assis-
tiram às dificuldade de introduzirem nos seus clientes inovação no campo 
dos processos e da automação. Exatamente o mesmo tipo de resistência que 
muitos Parceiros de Canal encontram nos seus clientes; simplesmente nem têm 
a consciência do problema de competividade de que sofrem. Apenas ficam 
como que “encapsulados” na armadilha do tempo.
Não creio que exista uma bala de prata para solucionar a estagnação estrutural 
da economia portuguesa (existem demasiadas razões) e este peso dos “lanternas 
vermelhas” no nosso crescimento. No dia em que a maioria dos Parceiros de 
Canal, ou mesmo dos contabilistas, deixarem de ser meros fornecedores instru-
mentais e conseguirem afirmar-se como consultores de negócio, podemos segu-
ramente trazer mais empresas para o meio do pelotão. 
Assim os clientes o permitam.                                                      por Jorge Bento

https://www.linkedin.com/in/jorbento/
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A adoção da cloud é já uma realidade generalizada entre as empresas. Segundo a 
Keepler Data Tech, a cloud pública estabeleceu-se como o principal ativo para o 
crescimento, ganhando flexibilidade e agilidade, e fazendo-o com custos contro-
lados para as empresas. Um primeiro desafio é o data mesh. Trata-se da adoção de 
um modelo descentralizado de governança de dados, baseado numa arquitetura 
distribuída e sob a responsabilidade de áreas de negócios (domínios), no que diz 
respeito aos seus próprios dados (descentralização das funções de governança).
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CHECK POINT APRESENTA NOVA PROTEÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

A Check Point anunciou a mais recente proteção cibernética contra ameaças 
relacionadas com dispositivos móveis. A nova versão do Harmony Mobile combate 
o download de ficheiros maliciosos e, segundo a própria empresa, é “a primeira 
solução contra ameaças para dispositivos móveis, entre os principais fornecedores 
da indústria, a impedir o descarregamento de ficheiros maliciosos”. Este lança-
mento estende as capacidades de segurança do Harmony Mobile com a avaliação 
da vulnerabilidade do sistema operativo, capacidades avançadas de mitigação em 
dispositivos Samsung, inspeção HTTPS fácil de gerir, e muito mais.

GASTOS MUNDIAIS EM INFRAESTRUTURAS CLOUD AUMENTAM 34% EM 2022

Os gastos mundiais em infraestruturas cloud aumentaram 34% para 55,9 mil 
milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022, com as organizações a priori-
zarem as estratégias de digitalização para enfrentar os desafios do mercado. Os 
dados da Canalys estimam que os gastos foram superiores em dois mil milhões 
de dólares em relação ao trimestre anterior e em 14 mil milhões em relação ao 
primeiro trimestre de 2021. Adicionalmente, a Canalys indica que os três principais 
prestadores de serviços cloud beneficiaram do aumento da adoção e da escala, 
crescendo, de forma coletiva.

ASUSTOR COMBINA 2.5 GIGABIT ETHERNET COM SSD CACHE

A Asustor, para além de oferecer em toda a sua linha de dispositivos de 
armazenamento NAS uma conectividade baseada na tecnologia 2.5-Gigabit 
Ethernet (2.5GbE), disponibiliza, também, a possibilidade de juntar esta 
vantagem com a funcionalidade SSD Cache. Na prática, isto significa tanto 
uma combinação que permite aceder aos dados a 2,5 vezes a velocidade 
de Gigabit base, como também otimizar o tempo de resposta e as taxas de 
transferência. A tecnologia 2.5GbE proporciona um evidente aumento do 
desempenho, sendo, ao mesmo tempo, uma tecnologia madura, acessível 
e fácil de integrar.

MAIORIA DOS CONTABILISTAS CONSIDERAM QUE TÊM PAPEL REDUZIDO NA GESTÃO DE TESOURARIA

Num estudo acerca da relação dos contabilistas e as empresas clientes, a 
PHC Software concluiu que 57% dos contabilistas considera que tem um 
papel muito reduzido na gestão de tesouraria dos seus clientes, não tendo 
autonomia suficiente nas empresas. O estudo, desenvolvido em Parceria com 
a OnStrategy, explica, ainda, que as tarefas que lhes ocupam mais tempo 
são a organização, ordenação e lançamento dos documentos, a solicitação 
de documentos em falta, a reconciliação de contas e o esclarecimento de 
questões. Contudo, a maioria considera que a automatização reduziria o 
tempo nas tarefas prestadas ao cliente. 
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A semana do IT Channel,
no seu ouvidono seu ouvido

As notícias do IT Channel agora entram-lhe pelo ouvido.
Todas as sextas-feiras, o podcast IT Channel Weekly faz-lhe chegar 

as notícias mais importantes para o Canal e para os Parceiros.
Siga o podcast nas plataformas do IT Channel e subscreva a 

newsletter para não perder os episódios.
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