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Aproveite os incentivos  nanceiros, 
aumente as suas competências de soluções Dell e 
impulsione um crescimento rentável na sua empresa 
com os Benefícios do Programa de Parceiros.

Saiba mais em www.databox.pt
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NOVOS SERVIDORES POWEREDGE
Colaboração inteligente. Inovação sem  m.
Os resultados inovadores estão ao alcance dos seus clientes com os 
servidores Dell PowerEdge orientados para os objetivos, equipados 
com processadores escaláveis Intel® Xeon® de 4.ª Geração. 

em foco

Women in Tech 40

publicação independente para msps, integradores e resellers de tecnologia

https://www.databox.pt/
https://www.databox.pt/produtos/pesquisa?categoriaId=&s=DELL%20POWEREGDE&marca=,DELL&atributo=&stock=0&cp=1&sortby=position&mode=grid&pa=30
mailto:databox%40databox.pt?subject=
https://www.databox.pt/marketing/datasheets/DELL_Reach_Business_and_Sustainability_Goals.pdf


 
JUNTE-SE A NÓS!
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O software
de gestão que desenvolve
o seu negócio.

Cada negócio é único e tem necessidades específicas.
Os gestores que escolhem o software PHC escolhem uma solução à medida dos objetivos
da sua empresa e escolhem melhor gestão. 
O software de gestão PHC é o aliado que permite à sua empresa desenvolver melhores 
resultados, ser mais rentável e ter mais performance, automatização e produtividade.
Veja a sua empresa crescer em pessoas e em boas práticas.
 
Com o software de gestão PHC, o gestor escolhe o crescimento da sua empresa.
Junte-se às mais de 35.000 empresas que querem a melhor gestão.

Saiba mais em phcsoftware.com

https://phcsoftware.com/
https://phcsoftware.com/
https://www.facebook.com/PHCsoftware
https://www.linkedin.com/company/phc-software/
https://www.youtube.com/channel/UCjSjqqhosHvHCg3vlNXRTqA
https://www.instagram.com/lifeatphcsoftware/
https://twitter.com/softwarephc
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COMMVAULT NOMEIA NOVA 
CHIEF MARKETING OFFICER

Protagonistas A Commvault 
nomeou Anna Griffin como a sua 
nova Chief Marketing Officer. 
Griffin chega à Commvault como 
uma premiada criadora de marcas 
orientada para os resultados, que 
tem liderado campanhas visio-
nárias de empresas SaaS de alto 
crescimento, como a Smartsheet, 
de marcas emergentes, como a 
Intercom, e de marcas globais, 
incluindo a Saturn, Apple, 
Sony, Juniper Networks e CA 
Technologies (agora Broadcom).

INNOWAVE NOMEIA NOVO 
CTO

Protagonistas A InnoWave anun-
ciou a contratação de Gabriele 
Rachello, que irá assumir a função 
de Chief Technology Off icer 
(CTO) da empresa. Com este 
reforço da equipa, a InnoWave 
procura sedimentar a sua estra-
tégia de crescimento, com espe-
cial enfoque na diversificação da 
área de serviços e na estratégia 
de criação e aquisição de startups 
tecnológicas.

MICROSOFT PORTUGAL 
ANUNCIA NOVA DIRETORA 
DA ÁREA DE EDUCAÇÃO
Protagonistas A Microsoft 
Portugal anunciou que Teresa 
Dâmaso assume a direção do 
segmento de educação em terri-

tório nacional. Teresa Dâmaso 
será responsável por impulsionar 
os esforços da Microsoft na capa-
citação de educadores e estudantes 
com as ferramentas e recursos 
de que necessitam para terem 
sucesso, e também pela definição 
de toda a estratégia da unidade 
de Educação da subsidiária portu-
guesa da Microsoft.

GLINTT REFORÇA EQUIPA DA 
NEXLLENCE COM ENTRADA 
DE NELSON TEODORO

Protagonistas A Glintt reforçou 
a equipa da Nexllence com a 
chegada de Nelson Teodoro para 
o cargo de Chief Commercial 
Officer. Com uma vasta expe-
riência em consultoria de sistemas 
de informação, Nelson Teodoro 
passou por empresas como a 
Deloitte, Accenture e Novabase.

ERICSSON ANUNCIA NOVA 
RESPONSÁVEL PARA O 
MERCADO EUROPEU
Protagonistas A Ericsson 
anunciou a nomeação de Jenny 
Lindqvist como Senior Vice 
President e Head of Market 
Area Europe & Latin America, 
desde 1 de fevereiro de 2023. Na 
mesma data, passou também a 
ser membro efetivo da Equipa 
Executiva da Ericsson, e dessa 
forma reportará ao CEO, Börje 
Ekholm. Jenny Lindqvist ocupava 
o cargo de Vice President e Head 
of Northern and Central Europe 

no interior do mercado da Ericsson 
para a Europa e América Latina.

JACQUES POMMERAUD 
NOMEADO CEO DA INETUM
P r o t a g o n i s t a s  J a c q u e s 
Pommeraud é o novo CEO 
da Inetum e Vincent Rouaix, 
enquanto Membro do Conselho, 
vai prestar assessoria na área de 
Fusões e Aquisições da organi-
zação. O executivo tem uma vasta 
experiência na área de serviços e 
tecnologia, tendo dado provas na 
capacidade de provocar um cresci-
mento revolucionário e melhorias 
na rentabilidade com transforma-
ções ambiciosas.

ARROW ASSINA ACORDO 
COM LENOVO PARA 
DISTRIBUIÇÃO DE TRUSCALE
Parcerias A Arrow Electronics 
anunciou um acordo global com 
a Lenovo para fornecer a sua 
solução TruScale Infrastructure-
as-a-service (IaaS), através dos 
Parceiros de negócio, managed 
service providers e empresas de 
telecomunicações. A solução 
TruScale Infrastructure-as-a-
Service opera num modelo de assi-
natura baseado em consumo que 
permite às empresas utilizarem 
e pagarem por soluções de data 
center, on-premises ou num local 
definido pelo cliente, sem a neces-
sidade de adquirir o equipamento.

NOKIA E KYNDRYL 
REFORÇAM PARCERIA PARA 
ACELERAR CONETIVIDADE 
SEM FIOS LTE E 5G
Parcerias A Kyndryl e a Nokia 
anunciaram a extensão do seu 
acordo por três anos para a 
expansão da sua rede global 
e Parceria Edge, com foco no 
desenvolvimento e fornecimento 
de serviços sem fios privados LTE 
e 5G de topo e soluções industriais 
4.0 a clientes em todo o mundo. 
As duas empresas estabeleceram 
a aliança global nas áreas de redes 
e computação Edge em fevereiro 

de 2022 e contam com mais de 
cem compromissos ativos com 
empresas globais, desde acon-
selhamento ou testagem, à pilo-
tagem, até à implementação plena, 
em 24 países.

GRUPO LENOVO APRESENTA 
RECEITAS NO VALOR DE 15,3 
MIL MILHÕES DE DÓLARES
Resultados O Grupo Lenovo 
obteve receitas de 15,3 mil 
milhões de dólares e um resul-
tado líquido de 437 milhões de 
dólares no terceiro trimestre 
2022/23. O Grupo de Soluções 
e Serviços da Lenovo (SSG) e o 
Infrastructure Solutions Group 
(ISG) atingiram máximos recorde 
de 1,8 mil milhões de dólares 
e 2,9 mil milhões de dólares, 
respetivamente, o que representa 
um aumento de mais de 23% e 
48%, comparativamente ao ano 
anterior.

ORAMIX COM FATURAÇÃO 
DE 14 MILHÕES DE EUROS EM 
2022
Resultados A Oramix encerrou 
2022 com um volume de faturação 
superior a 14 milhões de euros, um 
crescimento de 63% face a 2021. 
Entre os principais fatores que 
contribuíram para este resultado 
destaque para a consolidação 
de projetos de managed services e 
cibersegurança em Portugal e no 
estrangeiro, assim como o reforço 
da presença em setores como a 
saúde, banca, indústria e serviços.

CANALYS PREVÊ AUMENTO 
NOS GASTOS COM SERVIÇOS 
CLOUD DURANTE 2023
Mercados Os gastos mundiais 
com serviços de infraestrutura 
cloud cresceram 23% no quarto 
trimestre de 2022 e atingiram os 
65,8 mil milhões de dólares, um 
aumento de 12,3 mil milhões. 
Para o ano de 2022, o gasto total 
com serviços de infraestrutura 
cloud cresceu 29%, para 247,1 mil 
milhões de dólares. 

& númerosfactos
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Os parceiros certos 
para fazer crescer o seu negócio

https://www.esprinet.com/pt/
https://v-valley.pt/
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Oito meses após a transição da JP.DI para o Also Group 
sob a designação comercial de JP.DI powered by Also, 
o processo chega agora ao seu estágio final com a apre-
sentação ao mercado da nova marca – a Also.
O volume de negócios anual do grupo Also foi a 30 

de junho de 2022 de 5.974 milhões de euros divididos pelas suas três 

CHEGOU A ALSO PORTUGAL
Desde meio de fevereiro, a distribuição de IT em 
Portugal conta com uma nova marca resultante do 
processo de aquisição da JP.DI pelo grupo suíço Also

O IT Channel volta a realizar um inquérito junto aos seus leitores Parceiros de Canal. Participe agora!

PARTICIPE NO “IT CHANNEL PARTNERS SURVEY”

Pelo terceiro ano consecutivo, o IT Channel está a realizar um 
inquérito online aos Parceiros de Canal com o objetivo de 
disponibilizar um estudo sobre o Canal ao mercado portu-
guês de IT.
Um Barómetro anual sobre a perceção das empresas de 

Canal sobre o ambiente de negócios e das suas componentes, assim como 
a relação entre Parceiros e fabricantes, era, até há uns tempos, uma 
lacuna no panorama nacional para a compreensão do mais complexo e 
dinâmico Canal de distribuição, o Canal das tecnologias de informação.
Os resultados obtidos com base nas respostas dos leitores serão ref letidos 
no artigo “IT Channel Partners Survey” da edição de maio do IT 
Channel.
Este formulário é direcionado a MSPs, Integradores, Resellers e Retailers 
de IT para que, desta forma, possa ser feito um balanço do Canal de IT 
em Portugal.
Para medir todos os aspetos relevantes do Canal nacional, será enviado 
um inquérito aos Parceiros, cujo preenchimento demora apenas cinco 
minutos. Em alternativa, pode preenchê-lo, desde já, através do site 
itchannel.pt/survey ou através do QR Code.
O IT Channel garante a total privacidade e anonimato dos dados preen-
chidos no inquérito, uma vez que os dados de identificação servem 
apenas para razões estatísticas e de confiabilidade da informação. 

unidades: o supply com 3.851 milhões constitui a atividade core de distri-
buição; solutions com 1.703 milhões é a área de valor; e service com 421 
milhões de euros, onde se destaca o Cloud Marketplace e outras plata-
formas digitais como IoT, IA e cibersegurança.
O negócio da Also em Portugal parte da base da JP.DI que, em 2021, 
faturou 189 milhões de euros – de acordo com o nosso TOP CHANNEL 
– e é o terceiro distribuidor de IT do mercado nacional.
A Also Portugal está a preparar um conjunto de novidades que vão 
chegar ao mercado nacional até ao final do atual trimestre. Um dos 
principais exemplos é o Also Cloud Marketplace. Novos produtos de 
vários reconhecidos fabricantes estarão também disponíveis, quer no que 
toca a serviços alavancados pelo Also Cloud Marketplace, como no que 
toca a novas ofertas de supply e solutions que vão enriquecer o portfólio.
Anabela Correia, Chief Customer Officer da Also Portugal, afirma 
que “a adoção desta nova marca permitir-nos-á incorporar os contextos 
utilizados pelo Also Group a partir de uma perspetiva central. É um 
passo em frente para trazermos o global para o local. Com a nova marca 
conseguiremos ser muito mais ágeis na forma como vamos implementar e 
promover todas as novidades que estamos a preparar, com o suporte cons-
tante do grupo do qual fazemos parte. É, também, o melhor momento 
para com respeito a agradecimento, deixar para trás a marca que nos 
acompanhou nos últimos seis anos. É hora de olhar o mundo como Also 
e para o mundo nos olhar como Also, também”. 

http://itchannel.pt/survey
http://itchannel.pt/survey
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Arrow Portugal
Tel.: +351 21 893 31 00
huawei.ecs.pt@arrow.com
 

https://www.arrow.com/globalecs/pt/produtos/huawei/
https://www.arrow.com/globalecs/pt/
mailto:huawei.ecs.pt%40arrow.com?subject=
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Esta transição para uma única marca vai permitir que a empresa ofereça 
mais valor aos seus clientes e Parceiros, com o acesso a um portfólio de 
soluções mais vasto

A Deloitte, a Inetum, a KPI e a PwC foram premiadas no 
SAP Partner Kickoff Meeting 2023

SAP PREMEIA PARCEIROS QUE SE DISTINGUIRAM NO MERCADO 
PORTUGUÊS Os prémios para os Parceiros da SAP em 2022 dividem-se nas categorias 

Top RISE with SAP, Top Cloud LoB, Top Excellence Business One e 
Top Marketing Demand Generation. Os prémios Top RISE with SAP 
e Top Cloud LoB subdividem-se em Business Influencer e Reseller, para 
distinção dos Parceiros de serviços que mais contribuíram para o sucesso 
das soluções SAP no território nacional, não só através das receitas 
geradas, como também pelo acompanhamento e suporte em qualquer 
implementação das soluções SAP.
O galardão Top RISE with SAP Business Influencer foi atribuído à PwC, 
“ao destacar-se em 2022 pela excelência na gestão e apoio aos clientes 
nacionais nas respetivas jornadas de transformação digital baseadas na 
solução RISE with SAP”.
A Inetum foi distinguida como Top RISE with SAP Reseller, “por ter 
demonstrado uma capacidade e experiência superior, ao nível das suas 
equipas SAP, no que toca à inovação em vários serviços, nomeadamente 
consultoria, suporte, outsourcing, licenciamento e manutenção de software, 
formação e desenvolvimento de componentes aplicacionais”.
Já o prémio Top Cloud LoB Business Influencer foi entregue à Deloitte, 
por “se evidenciar em 2022 pela excelência na definição da jornada de 
digitalização dos processos de negócio dos clientes nacionais e imple-
mentação da transformação digital com as soluções de cloud da SAP”.
Foram, ainda, entregues os prémios Top Cloud LoB Reseller e Top 
Marketing – Demand Generation à Inetum e Top Excellence Business 
One à KPI. 

valor e inovação, assim como expandir as 
possibilidades de crescermos juntos. Hoje, as 
1.300 pessoas que fazem parte da Cegid em 
Portugal, Espanha, América Latina e África 
lusófona, reforçam o nosso compromisso de 
contribuir para a digitalização das empresas 
da nossa região, e apoiá-las no seu crescimento, 
para que possam continuar a criar riqueza e 
postos de trabalho”.
Com a aquisição do Grupo Primavera em 
setembro de 2022, a empresa tem realizado 
o seu caminho de mudança para a identi-
dade corporativa da Cegid, com a alteração 
de elementos mais visíveis nos websites, redes 
sociais, materiais corporativos, incluindo a 
integração de soluções Cegid como a Cegid 

GRUPO PRIMAVERA É AGORA CEGID

A Deloitte, a Inetum, a KPI e a PwC foram distinguidas no 
SAP Partner Kickoff Meeting 2023, como os Parceiros 
com melhor desempenho em gestão de revenda, entrega 
e implementação das soluções SAP em território portu-
guês. A celebração da entrega dos SAP Partner Excellence 

Awards realizou-se na reunião anual da SAP, destinada à rede de 
Parceiros que integram o ecossistema de negócio SAP em Portugal.

O Grupo Primavera passa 
agora a designar-se Cegid. A 
mudança acontece seis meses 
após o anúncio da aquisição.
A marca Grupo Primavera, A 

Cegid Company, redesenhou a sua identidade 
visual na Península Ibérica para passar a atuar 
sob a marca Cegid. A integração das soluções 
vai permitir maior investimento e inovação e 
oferecer mais valor a clientes e Parceiros, com 
o acesso a um portfólio de soluções mais vasto.
Santiago Solanas, CEO da Cegid Ibéria, 
Latam e África Portuguesa, considera que é 
fundamental “manter a nossa proximidade 
com os nossos clientes, Parceiros e ecossistema, 
aumentar a nossa capacidade de acrescentar 

Primavera, Cegid Yet, Cegid Valuekeep, Cegid 
Clouware, Cegid Eticadata, entre outras.
“A criação de um ‘one Cegid’ inspira a união das 
equipas com um propósito comum, fomenta 
a colaboração e as sinergias, facilita a inte-
gração, ajuda a agilizar os processos, mas, 
sobretudo, acrescenta valor aos nossos clientes 
e Parceiros”, conclui Silvia Baschwitz, Diretora 
de Comunicação, Relações Institucionais 
e ESG da Cegid Ibéria, Latam & Africa 
Portuguesa.
O processo de transição vai continuar até à 
integração total da marca. 
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“O Canal é a resposta para o shortage 
de competências e para a complexidade 
tecnológica”
A V-Valley organizou o V-Valley World, um evento dedicado aos Parceiros nos vários 
países onde opera, e convidou a Channelnomics a partilhar uma perspetiva do 
mercado e do Canal de IT em Portugal, Espanha e Itália
por Rui Damião

A V-Valley – que pertence ao grupo 
Esprinet – realizou o V-Valley 
World, um evento online dedi-
cado aos seus Parceiros portu-
gueses, espanhóis e italianos.

Na sua nota de abertura, Alessandro Cattani, 
CEO do grupo Esprinet, relembrou que há 
muito a acontecer neste momento na indústria 
de distribuição, com muitas oportunidades e 
desafios para o mercado e para os Parceiros 
de IT.

CRESCIMENTO NO SUL DA EUROPA
A V-Valley convidou Larry Walsh, CEO e 
Chief Analyst da Channelnomics, que parti-
lhou uma visão do mercado de IT atual no 
Sul da Europa, especialmente em Portugal, 
Espanha e Itália.
“Durante os próximos cinco anos, a maioria 
dos mercados do Sul da Europa vão expan-
dir-se ao mesmo ritmo, ou mais depressa, que 
o mercado global da União Europeia ou a 
economia mundial”, explica Larry Walsh.
Os vários analistas da indústria esperam um 
crescimento robusto dos gastos em IT por 
várias razões. Nos próximos cinco anos, os 
gastos de IT vão continuar a crescer a um 
ritmo saudável – entre 3% a 6% anualmente 
– enquanto as empresas continuam a investir 
em tecnologias avançadas, na otimização dos 
processos tecnológicos e atualização das suas 
infraestruturas e capacidades.
Os gastos de IT em Portugal, Espanha e Itália 
vão crescer entre 1,5% e 3%, que é “uma taxa 
muito saudável para economias maduras. 
Ouvimos muitas vezes que é difícil crescer 
numa economia que tem uma infraestrutura 
robusta e muitos gastos em legacy, mas Itália, 

RESUMO
• O grupo Esprinet organizou o V-Valley World durante o mês de 
fevereiro;
• A Channelnomics – que partilhou a sua visão no evento – prevê 
crescimento para o Canal de IT no Sul da Europa;
• Apesar das incertezas económicas, espera-se crescimento não só da 
economia em geral, mas também do setor de IT.

Espanha e Portugal têm muitas oportunidades 
de crescimento e por boas razões”.
A indústria nestes três países ainda se vê a 
braços com um shortage de talento e isso leva a 
uma procura por automação. “As tecnologias 
estão a virar-se para a tecnologia para preen-
cher os processos e os trabalhos para os quais 
não se consegue encontrar pessoas”, diz Walsh.

INCERTEZA ECONÓMICA COM 
CRESCIMENTO
À semelhança de outras regiões, também o Sul 
da Europa enfrenta um período de incerteza 
económica. “Este não é um fenómeno novo, 
temos visto nos últimos anos, e mesmo antes da 
pandemia, uma mudança nos modelos econó-
micos”, partilha Larry Walsh.
Citando números do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), Walsh refere que apenas 
uma grande economia vai diminuir em 2023 
e o Sul da Europa está muito mais saudável, 
onde nenhum dos países deste mercado deverá 
encolher nos próximos anos.
Segundo o FMI, a economia portuguesa 
cresceu mais de 6% em 2022 e espera-se que 

cresça pouco menos de 1% em 2023. Em 2024, 
o crescimento da economia nacional deverá 
situar-se acima dos 2%.
Para estes crescimentos na região, muito 
contribui o NextGenEU para ajudar na recu-
peração da pandemia; Portugal, Espanha e 
Itália estão entre os principais beneficiários, 
recebendo 55% dos fundos europeus.

PERSPETIVAS PARA O CANAL
Larry Walsh afirma que estas tendências são 
conduzidas pelo Canal e a perspetiva é positiva. 
“Isso deve-se a produtos e serviços tecnológicos 
cada vez mais complexos e a um shortage de 
talento em todo o Sul da Europa”, diz.
“Mais de 80% dos fabricantes de tecnologias 
e quase três quartos de resellers e integradores 
esperam ver um crescimento de receitas signi-
ficativo – acima dos 5%. Acreditamos que 2023 
vai, na verdade, ser um bom ano”, partilha 
Walsh.
Mas, na verdade, este número apenas diz parte 
da história. “Um quarto das empresas espera 
crescimentos a dois dígitos e muitos até de 20%. 
Isto não parece um ano de recessão; isto parece 
ser um período muito robusto”, afirma Larry 
Walsh.
“O mercado do Sul da Europa tem, aproxima-
damente, 40% das competências tecnológicas 
necessárias para as necessidades atuais e futuras 
e os Parceiros fornecem uma experiência 
holística com várias marcas, cobrem a falta de 
talento e otimizam os processos. O Canal é a 
resposta para o shortage de competências e para 
a complexidade tecnológica”, assevera o CEO 
e Chief Analyst da Channelnomics. 
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“Fazer parte do Ecossistema Sage 
é ser um Parceiro Conquistador, 
Digital, Especialista e Colaborativo” 
Ana Ribeiro, Country Sales Director Portugal, fala sobre o Sage Partner 
Program - o novo Programa de Canal da Sage para 2023

Como está o Programa de Canal da 
Sage?
Lançámos recentemente o novo Sage Partner 
Program, um programa desenhado para 
simplificar a forma como a Sage se relaciona 
com os seus Parceiros e para os ajudar a 
explorar os mais recentes avanços tecnológicos 
e a crescente procura por produtos cloud, desa-
fiando-os à constante evolução e crescimento 
– num mercado que sabemos cada vez mais 
exigente e competitivo. 
Este é um programa que oferece um atrativo 
conjunto de recursos e benefícios e ainda dife-
rentes oportunidades de negócio para cada 
tipo de Parceiro, independentemente da sua 
dimensão ou tipo de negócio – quer sejam 
Distribuidores, Contabilistas ou Tech Partners 
– Locais ou Globais. 

Como está a evoluir o Canal de Parceiros 
da Sage em Portugal?
Sentimos que temos um Canal cada vez 
mais profissionalizado, mais competitivo e 
especialista.
A crescente digitalização a que temos assistido 
nos últimos tempos também fez com que estas 
empresas se digitalizassem mais rápido, aumen-

Quais são os apoios que os Parceiros 
podem ter acesso no Programa de Canal 
da Sage?
O Sage Partner Program está desenhado para 
oferecer uma estrutura de apoio ao negócio dos 
nossos Parceiros, para que consigam aumentar 
as suas receitas. O Programa recompensa a 
angariação de novos Clientes, estimula o 
aumento das vendas e incentiva a satisfação 
e a fidelização dos Clientes. Fazer parte do 
Ecossistema Sage é ser um Parceiro que está 
focado em atingir o sucesso, independente-
mente da sua dimensão ou tipo de negócio. 
Para além de trabalhar com uma marca sólida 
e global (mais de 3 milhões de Clientes por 23 
países) – que facilita a atração e retenção de 
Clientes, o Sage Partner Program permite uma 
oportunidade de crescimento com 70 milhões 
de Potenciais Clientes, a nível mundial.
Temos também o compromisso de apoiar os 
nossos Parceiros nos seus processos de trans-
formação e evolução, e, por isso, no Sage 
Partner Program podem também encontrar 
com 2 apoios fundamentais: o acesso à Sage 
University – para que continuem a desenvolver 
as suas competências e aprofundar conheci-
mento e também, ter acesso a um Apoio de 
Marketing atrativo e robusto que lhes permita 
acelerar o seu crescimento e tornarem-se mais 
digitais. 

A Sage tem vindo a apostar cada vez 
mais na cloud. Como é que os Parceiros 
podem aproveitar ao máximo a cloud 
para vender serviços aos seus clientes?
A cloud permite adaptar rapidamente os 
modelos de negócio às necessidades de 
mercado, com processos de implementação 
mais rápidos e eficientes aplicados a toda a 
cadeia de fornecimento. As soluções cloud e 
cloud connected, as plataformas móveis e 
a procura por produtos e serviços de valor 
acrescentado são excelentes oportunidades de 
negócio para os nossos Parceiros e por isso, com 
o Sage Partner Program, o nosso objetivo é ter 
o melhor ecossistema de parceiros em cada um 
dos segmentos de mercado onde atuamos, com 
benefícios e incentivos que os ajudam a acelerar 
os seus e o nosso negócio. 

INFO
sage.com

tando e diversificando a sua oferta e campo 
de atuação. Hoje em dia, ter um Parceiro 
Tecnológico não é somente ter alguém que gere 
os sistemas de informação e comunicação de 
uma empresa, mas sim um especialista que é 
também capaz de aconselhar os seus Clientes 
para as melhores opções de acordo com as 
necessidades de cada negócio. É também neste 
sentido que procuramos desafiar constante-
mente os nossos Parceiros de Negócio, colo-
cando à sua disposição ferramentas e iniciativas 
como o Sage Digital Partners, para que possam 
investir na sua digitalização e tornarem-se mais 
competitivos. 
Quais são as novidades do Programa de 
Canal da Sage?
O novo Sage Partner Program está focado, 
essencialmente, em 5 pontos-chave que 
ref letem o nosso compromisso para com 
o nosso Ecossistema de Parceiros: Liderar 
na angariação de novos negócios; defender 
e desenvolver os nossos Clientes; investir na 
verticalização de soluções conjuntas; promover 
a rede digital e consolidar um ecossistema de 
Parceiros ambicioso e robusto.  
O Programa oferece diferentes oportunidades 
para os Distribuidores e Contabilistas e agora 
também para um novo grupo de Parceiros 
que criámos recentemente, os Tech Partners 
– Locais ou Globais e que desempenham o 
papel estratégico de integrar e complementar o 
ecossistema de soluções Sage, permitindo assim 
alavancar as soluções de Parceiros, adicionar 
valor à oferta Sage e aumentar a satisfação dos 
Clientes e dos Parceiros Sage. Para este novo 
grupo de parceiros lançamos no início deste 
ano um Marketplace dedicado (Software de 
Gestão Empresarial - Sage Marketplace PT)  
onde podem divulgar e comercializar de forma 
automatizada as suas soluções específicas junto 
dos restantes parceiros e base de clientes da 
Sage.

Ana Ribeiro, Country Sales Director Portugal

https://www.sage.com/pt-pt/
https://www.sage.com/pt-pt/
https://www.linkedin.com/in/anateresaribeiro/
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OutSystems: “procuramos Parceiros que 
sejam capazes de ajudar os clientes nas 
suas necessidades”
Com cerca de 50 Parceiros em Portugal e mais de 400 em todo o mundo, a 
OutSystems procura “motivar ainda mais” o seu Canal a trabalhar com a empresa 
para fazer crescer a base de clientes
por Rui Damião

A OutSystems tem vindo a apostar 
no seu Canal de Parceiros. A 
empresa afirma que 2022 foi 
desafiante para as empresas e 
para a sociedade em geral, mas, 

quando olha para o seu universo, o impacto 
criado “é extremamente positivo”, principal-
mente quando se olha para os projetos termi-
nados, as oportunidades e os lançamentos de 
produtos, explica ao IT Channel Rui Pereira, 
cofundador e vice presidente de global channel 
da OutSystems.
Durante o último ano, a OutSystems anun-
ciou a sua nova solução cloud-native OutSystems 
Developer Cloud, ou ODC, uma “solução de 
low code de alta performance para a construção 
de aplicações nativas na cloud que estabelece 
um novo padrão através do fornecimento de 
capacidades empresariais necessárias para a 
construção de aplicações de desenvolvimento 
estratégico”, refere.

PROGRAMA DE CANAL
Atualmente, a OutSystems conta com cerca 
de 50 Parceiros em Portugal que “ajudam as 
empresas nacionais na implementação dos 
vários projetos de transformação digital” com 
base na tecnologia OutSystems. Em todo o 
mundo, a empresa conta com mais de 400 
Parceiros, de acordo com o cofundador e vice 
presidente de global channel.
O Programa de Canal da OutSystems está 
“desenhado para que os Parceiros iniciem o seu 
percurso de Parceiro no estatuto de ‘Registados’, 
onde estarão focados o onboarding do Programa 
e todas as atividades de treino para os seus 
membros técnicos e comerciais alcançarem as 
certificações necessárias. Quando atingirem as 
certificações necessárias, define-se o plano de 

RESUMO
• A OutSystems está presente em 87 países e 22 setores;
• Foram recentemente anunciadas novas condições e melhorias ao 
Programa de Parceiros;
• Em Portugal, a OutSystems conta com cerca de 50 Parceiros.

negócio com a OutSystems estabelecendo quais 
os clientes e setores que irão atuar no mercado”.
Depois, continua Rui Pereira, os Parceiros 
passam para a fase de autorizações onde se 
podem tornar Devilery Authorized e Sales 
Authorized.
No início de fevereiro, a OutSystems anunciou 
novas condições e melhorias do Programa 
de Parceiros que “irão motivar ainda mais a 
rede de Parceiros a trabalhar conjuntamente 
com a OutSystems para fazer crescer a base de 
clientes”.

APOIO NA ESPECIALIZAÇÃO
Rui Pereira partilha que a OutSystems procura 
Parceiros que “sejam capazes de ajudar os 
clientes nas suas necessidades, quer em grandes 
empresas quer nas mais pequenas”. Assim, “o 
Parceiro deve “dedicar o seu negócio ao desen-

volvimento de soluções de software à medida 
das necessidades dos clientes, que ajudam os 
clientes a transitar para a cloud através de 
AWS. Queremos trabalhar com Parceiros com 
relações estabelecidas com clientes num deter-
minado setor ou caso de uso. Todas as empresas 
de serviços profissionais associados à produção 
de software à medida são candidatos a serem 
Parceiros da OutSystems e tirarem partido da 
tecnologia OutSystems, beneficiando os seus 
clientes”.
A tecnologia desenvolvida pela OutSystems é 
“transversal a qualquer setor de atividade que 
queira inovar através do software”. De acordo 
com Rui Pereira, a empresa “está presente 
em 87 países e 22 setores, o que mostra bem 
a transversalidade, que vai desde a banca à 
saúde e telecomunicações, entre outras áreas”.
Os Parceiros OutSystems têm ao seu dispor 
o Programa de Formação de Parceiros, 
desenvolvido a partir de organizações que 
estão autorizadas a fornecer programas de 
formação a clientes e Parceiros da OutSystems. 
“Atualmente, existem 13 organizações de 
formação Parceiras, com mais de 90 forma-
dores certificados e mais de oito mil profissio-
nais formados nos bootcamps”.

PERSPETIVAS PARA 2023
Segundo Rui Pereira, o foco para 2023 
“continua a ser o do crescimento e expansão. 
Felizmente, são cada mais as empresas que 
tomam consciência dos benefícios da adoção 
do low code no desenvolvimento do software, em 
que, além dos ganhos no que toca à agilidade 
e rapidez de desenvolvimento, a poupança em 
termos financeiros é também impactante”. 

Rui Pereira, cofundador e vice presidente de global channel 
da OutSystems

outsystems

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


https://www.legrand.pt
https://www.legrand.pt/index.php/terciario/itemlist/category/398-pdu-s-e-ipdu-s
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Há cada vez mais ciberataques a 
ambientes cloud
Relatório indica que a exploração de ambientes cloud cresceu 95% no último ano 
e o número de casos a envolver cibercriminosos conscientes da cloud triplicou

A CrowdStrike lançou o seu 
Relatório Global de Ameaças 
referente a 2023 – e que é a nona 
edição anual. O relatório segue 
as atividades de mais de 200 

adversários – incluindo 33 novos adversários 
identificados apenas no ano passado – e encon-
trou um aumento nas ameaças baseadas em 
identidade, explorações da cloud, espionagem 
por parte da China e ciberataques que exploram 
vulnerabilidades corrigidas anteriormente.
Este relatório anual é criado pela equipa da 
CrowdStrike Intelligence, aproveitando dados 
de milhares de milhões de eventos diários da 
plataforma CrowdStrike Falcon e insights do 
CrowdStrike Falcon OverWatch.

alimentada pela mais recente inteligência de 
ameaças – as empresas podem permanecer um 
passo à frente dos adversários cada vez mais 
implacáveis”.

AUMENTO DA EXPLORAÇÃO DE 
VULNERABILIDADES
De acordo com o relatório da CrowdSrike, 71% 
dos ataques detetados eram livres de malware 
(acima de 62% em 2021) e as invasões intera-
tivas (atividade hands on keyboard ) aumentaram 
50% em 2022, que descreve como os adversá-
rios humanos sofisticados procuram cada vez 
mais escapar da proteção antivírus e superar as 
defesas feitas apenas por máquinas. Ao mesmo 
tempo, registou-se um aumento de 112% ano 
a ano em anúncios de brokers de acesso na dark 
web que ilustra o valor e a procura por iden-
tidade e credenciais de acesso na economia 
clandestina.
A exploração da cloud cresceu 95% e o número 
de casos a envolver agentes de ameaças ‘cons-
cientes da cloud’ quase triplicou ano a ano e 
existem mais evidências de que os adversários 
estão cada vez mais a visar os ambientes cloud.
Os adversários estão a rearmar e reexplorar 
vulnerabilidades, uma tendência que vem 
desde o final de 2021. O Log4Shell continuou 
a devastar a Internet, enquanto vulnerabili-
dades conhecidas e novas como ProxyNotShell 
e Follina (apenas duas das mais de 900 vulne-
rabilidades e 30 vulnerabilidade zero-day para 
as quais a Microsoft emitiu patches de segu-
rança em 2022) foram amplamente exploradas 
quando os adversários do nexo nacional e do 
eCrime contornaram os patches e mitigações 
secundárias.

MAIS CIBERESPIONAGEM E TEMPO DE 
INTERRUPÇÃO
O impacto cibernético da guerra Rússia-
Ucrânia foi exagerado, mas não insignificante, 
e a CrowdStrike viu um salto nos adversários 
do nexo russo a empregar táticas de recolha 

“Os últimos 12 meses trouxeram uma combi-
nação única de ameaças à vanguarda da 
segurança. Grupos fragmentados de eCrime 
ressurgiram com maior sofisticação, agentes 
de ameaças implacáveis contornaram vulnera-
bilidades corrigidas ou mitigadas, e as temidas 
ameaças do conf lito Rússia-Ucrânia masca-
raram uma tração mais sinistra e bem-sucedida 
de um número crescente de adversários do nexo 
com a China”, explicou, em comunicado, Adam 
Meyers, head of intelligence da CrowdStrike. 
“Os agentes de ameaças de hoje são mais inteli-
gentes, sofisticados e com mais recursos do que 
nunca na história da cibersegurança. Apenas 
ao entender os seus ofícios, técnicas e objetivos 
em rápida evolução – e adotando a tecnologia 
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RESUMO
• Segundo um relatório da CrowdStrike, a exploração de ambientes 
cloud cresceu 95% em 2022;
• Muitas das vulnerabilidades corrigidas em 2022 foram exploradas 
para lançar ciberataques contra as organizações;
• A ciberespionagem tem vindo a crescer.

analisados pela CrowdStrike Intelligence. Este 
aumento da atividade adversária do nexo da 
China mostra que as organizações em todo o 
mundo e em todos os verticais devem estar vigi-
lantes contra a ameaça por parte de Pequim.
Por fim, o tempo médio de interrupção do 
eCrime agora é de 84 minutos, tendo caído de 
98 minutos em 2021, demonstrando a grande 
velocidade dos agentes de ameaças atuais.

NOVOS ADVERSÁRIOS
A CrowdStrike Intelligence adicionou 33 
adversários seguidos recentemente, elevando 
o número total de adversários conhecidos 
rastreados para mais de 200. Mais de 20 das 
novas adições foram SPIDERS, a convenção 
de nomenclatura CrowdStrike para adver-
sários de eCrime. Entre os recém-rastreados 

BEARs (adversários do nexo da Rússia), as 
operações de phishing de credenciais do 
GOSSAMER BEAR foram altamente ativas 
durante o primeiro ano do conf lito Rússia-
Ucrânia, visando laboratórios de investigação 
do governo, fornecedores militares, empresas 
de logística e organizações não governamentais 
(ONG). A CrowdStrike também apresentou seu 
primeiro adversário do nexo sírio, DEADEYE 
HAWK, que anteriormente era rastreado como 
o hacktivista DEADEYE JACKAL. 

de inteligência e até mesmo ransomware falso, 
sugerindo a intenção do Kremlin de ampliar os 
setores de segmentação e regiões onde as opera-
ções destrutivas são consideradas politicamente 
arriscadas;
O relatório revela um aumento nas táticas de 
engenharia social voltadas para interações 
humanas onde táticas como vishing, vítimas 
diretas para baixar malware e SIM swapping 
para contornar a autenticação multifator 
(MFA, na sua sigla em inglês).
2022 viu um aumento de 20% no número de 
adversários a conduzir campanhas de roubo de 
dados e extorsão com os cibercriminosos a irem 
além do pagamento de resgates.
Ao mesmo tempo, a ciberespionagem por parte 
da China aumentou em todos os 39 setores 
da indústria global e 20 regiões geográficas 
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tem a palavra

“OS CLIENTES VÃO CONFIAR NOS 
PARCEIROS QUE SEJAM ESPECIALIZADOS 

EM ÁREAS DIFERENCIADAS”

PAULO VIEIRA, COUNTRY MANAGER DA PALO ALTO NETWORKS



março | 2023  19 

Este mês, o IT Channel dá a 
palavra a Paulo Vieira, Country 
Manager da Palo Alto Networks, 
que aborda o mercado de ciberse-
gurança atual e as oportunidades 

para os Parceiros de Canal.

Como correu o ano de 2022 para a Palo 
Alto Networks?
A nível mundial, a Palo Alto Networks está 
em franco crescimento. Em Portugal também 
temos mantido esse tom a todos os níveis. A 
equipa está a crescer, acho que, cada vez mais, 
o nosso mercado está muito mais suscetível ao 
tema da segurança. Os ataques que aconte-
ceram em 2022 trouxeram um awareness que 
não existia há dois anos. Mesmo as empresas 
pequenas que olhavam para o lado e que 
achavam que não iam ser atacados, hoje veem 
as grandes empresas a sofrerem e isso trouxe 
uma forma diferente de olhar para a ciberse-
gurança. Acho que deixámos de ser o parente 
pobre do IT e estamos na agenda na maior 
parte dos clientes.

Nesse sentido, como sente que evolui o 
mercado de cibersegurança, especial-
mente em Portugal?
Acho que está bom para todos os fabricantes 
sem exceção. Julgo que a consolidação e a inte-
gração entre as múltiplas componentes de rede 
e segurança é cada vez mais premente, fazendo 
com que os clientes olhem cada vez mais para 
um menor número de tecnologias e redução 
drástica da complexidade inerente à tecnologia. 
Julgo, também, que os fabricantes que real-
mente conseguirem montar e operacionalizar 
corretamente o conceito de plataforma vão ser 
os fabricantes que vão estar no topo da lista da 
maioria dos clientes.

Quais são as linhas de produtos da Palo 
Alto Networks que registam um maior 
crescimento em Portugal?
Os próprios Parceiros da Palo Alto Networks 
estão a evoluir muito no seu típico know-how e 
a querer cada vez mais vender serviços espe-

cializados como MDR – Managed Detection and 
Response –, a ajudar os clientes a transformar 
o seu DevSecOps e a tornar-se cada vez mais 
como o braço direito dos seus clientes
Para a Palo Alto Networks, o grande foco é o 
Cortex – tudo o que tem a ver com endpoint, 
inteligência artificial e automação da segu-
rança. Aqui falamos da robotização da defesa; 
não há pessoas e, como tal, temos de ter robôs. 
Para ter robôs, temos plataformas para auto-
matizar todo o processo de um SOC e estamos 
a conseguir tipicamente robotizar uma compo-
nente muito significativa das primeiras linhas 
de um SOC de muitos clientes grandes em 
Portugal.

Foi uma boa surpresa?
Sim. Inicialmente pensava que seria um 
produto difícil de vender em Portugal, mas, 
com o COVID, os próprios clientes começaram 
a perceber que se tinha de mudar alguma coisa 
porque, como estava, não funcionava. Não 
existem recursos, não existem pessoas, formá-
-las é muito complicado, as pessoas estavam em 
casa. Muitas empresas começaram a sofrer com 
o mean-time to detect e o mean-time to response – o 
tempo médio para detetar e o tempo médio 
para responder a um problema de segurança – 
que se estavam a dilatar no tempo. Em muitos 
casos, estávamos a falar de centenas de dias de 
resposta. Tendo em conta toda esta envolvência, 
começámos a ver os clientes com bastante mais 
maturidade a olhar para isto com olhos de ver, 
a dizer ‘ já não dá para viver como estamos’.
Neste momento, num projeto bem-sucedido, 
conseguimos reduzir para minutos, se não 
segundos, os tempos de resposta. Isto com robôs 
a fazer as tarefas que seriam pessoas a fazer. 
Vou dar um exemplo: um email de phishing. Os 
emails de phishing, para uma empresa normal, 
é algo que tem um trabalho gigante por trás; 
perceber se os links são maliciosos, o que é que 
lá está, se é fictício ou não, se é targeted à enti-
dade, quem é que enviou, se os ficheiros estão 
infetados. Ter isto de forma automatizada, que 
faça todo o trabalho por robôs onde a decisão 
do robô é definida pela fiabilidade que tem de 
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saber se é um falso positivo ou não, é possível 
dizer que o robô tomou esta decisão porque a 
Palo Alto Networks diz que é malicioso, o outro 
fabricante também e um outro também; como 
três fabricantes dizem que é malicioso, eu tomo 
a decisão sozinho e não preciso de intervenção 
humana.
Começamos a entrar numa era totalmente dife-
rente de há uns anos. A dependência de pessoas 
hoje já não dá. Aliás, os SOC atuais são linhas 
de produção dos anos 20 e ninguém está para 
isso. Ao fim de três meses, as pessoas estão esgo-
tadas e fogem. Esse trabalho tem de ser feito por 
robôs; não há hipótese. As pessoas têm de fazer 
algo que tragam valor para as entidades patro-
nais e que tragam valor para a cibersegurança; 
não é fazer cem casos de phishing por dia.

Há uma concentração das ofertas de 
cibersegurança?
A consolidação é inevitável. É a única indústria 
em que somos líderes mundiais e temos 22% de 
market share. Existem mais de mil fabricantes de 
segurança em todo o mundo. A fragmentação 
é gigante. Os próprios clientes sentem essa frag-
mentação; têm muitos produtos muito pequenos 
para resolver nichos de problemas e, quando 
há um problema, existem sete produtos que é 
necessário consultar para resolver o problema. 
Não funciona.
Estamos a ver isto ativamente nos nossos 
clientes. Antes, os clientes compravam o best of 
breed e iam comprar o melhor fabricante para 
uma determinada área e depois existia a plata-
forma, que era sempre algo mais coxo. O que 
a Palo Alto Networks está a fazer é juntar o 
best of breed com a plataforma e isto faz com 
que os clientes olhem para nós com uma visão 
de ‘estou a investir nesta área, mas sei que as 
outras áreas deles são muito boas’. As peças vão 
encaixar todas.

Utilizam soluções próprias ou soluções 
de terceiros?
Ambas. Temos soluções de firewall – que foi 
onde nascemos –, criámos o mercado do XDR 
que é o mercado do endpoint, fomos o primeiro 
grande fabricante a ter uma plataforma na área 
de operação de segurança – a componente de 
Cortex –, fomos o primeiro fabricante a criar 
uma plataforma para segurança de clouds 

públicas onde se consegue controlar trans-
versalmente todas as cloud públicas com as 
mesmas políticas de segurança. Imagine uma 
plataforma onde as equipas de desenvolvimento 
conseguem controlar se o código fonte tem 
problemas de segurança, se as infraestruturas 
estão corretamente configuradas em termos 
de posturas de segurança e, mais do que isso, 
garantir que as máquinas virtuais, os contai-
ners e os serverless estão devidamente limpos de 
malware, assim como em termos de análise 
comportamental. Todas estas componentes 
estão disponíveis debaixo da plataforma Prisma 
Cloud.

Quais são as competências que os 
Parceiros devem ter para serem um 
MSSP de excelência?
O mercado de MSSP deixou de ser só a fire-
wall. Há cinco anos, vendiam-se firewalls 
centralizadas ou tinham centenas de clientes 
– e ainda o fazemos ao dia de hoje –, mas esse 
mercado está a evoluir para outras áreas, como 
SASE e SDWAN. O mercado de MSSP está 
muito associado ao operador.
Hoje temos uma coisa chamada MDR – 
Managed Detection and Response – onde o Parceiro 
faz a primeira linha de resposta aos incidentes 
e operacionalização da camada de segurança. 
Toda essa especialização traz muitos serviços 

associados, traz uma capacitação muito grande 
e, mais do que isso, os clientes veem que os 
Parceiros conseguem fornecer um nível de 
serviço muito diferenciado e, mais do que isso, 
não estão a comprar part numbers de um produto, 
mas sim um serviço. Esse é o segredo do MDR.
Essa área de especialização está a ser muito 
grande e temos uma equipa nova só para tratar 
desta área de Cortex. O SASE também está a 
virar para uma área de MSSP, que é outra área 
que está a crescer bastante.
Cada vez estamos mais a sair do mercado tradi-
cional da firewall e a entrar mais no mercado 
de nicho, de produtos mais especializados e 
diferenciados. Os Parceiros ganham com isto; 
os clientes vão confiar nos Parceiros que sejam 
especializados em áreas diferenciadas.

A Palo Alto Networks é vista como um 
produto high end, mas é óbvio que 
não conseguem endereçar Parceiros 
cujos clientes tenham uma dimensão 
demasiado reduzida. Olhando para as 
empresas médias e os Parceiros que 
endereçam esse mercado, é estratégico 
aqui em Portugal?
Costumo dizer que somos um premium player 
num low-cost country, mas sim, é estratégico. Em 
Portugal, o tamanho médio do nosso projeto 
até há um ano eram 11 mil euros; em ciberse-

tem a palavra



março | 2023  21 

gurança, 11 mil euros é uma firewall pequena e 
os antivírus. Isto abrange as 60 mil empresas – 
pequenas e médias – que temos no país. Temos 
firewalls a mil euros. Temos de estar nesses 
clientes se queremos crescer. Não posso só estar 
nos clientes grandes.
Quando cá cheguei não eramos convidados 
para os processos pois éramos demasiado high 
end. Hoje, bato-me de frente com todos os fabri-
cantes neste mercado, desde os mais baixos até 
aos mais altos. Há uma perceção de qualidade; 
o cliente sabe que quando está a comprar Palo 
Alto Networks está a comprar bem e sabe que 
a coisa vai funcionar e fazer o que prometemos 
nos data sheets.

Qual é o apoio que a Palo Alto Networks 
tem ao dispor dos seus Parceiros?
Uma das componentes mais importantes que 
podemos fornecer aos Parceiros é a garantia 
de que não vão falhar. Essa garantia é dada de 
várias formas: em produto, no apoio local dado 
por uma equipa local em tudo o que fazemos e, 
mais do que isso, os nossos distribuidores terem 
equipas técnicas que estão ao lado do Parceiro 
e garantem que os projetos são bem entregues 
e bem vistos.
Essa é uma preocupação que tenho desde o 
primeiro momento em que abracei este projeto. 
Éramos sempre a equipa mais pequena no 
nosso mercado; somos o new kid on the block. 
Como tal, não podíamos correr o risco de os 
poucos projetos que tínhamos correrem mal. 
Essa estruturação toda em termos técnicos e de 
habilitação da nossa própria equipa e da equipa 
de distribuição.
Por exemplo, antes da entrege final dos grandes 
projetos fazemos uma revisão sobre as confi-
gurações antes de o projeto ser entregue pelo 
Parceiro. Esta análise das melhores práticas 
ajuda a garantir que os equipamentos estão 
bem configurados e, mais do que isso, que o 
projeto vai ser um sucesso para o Parceiro e, 
claro, para a Palo Alto Networks.
A segunda coisa é formação dos clientes e dos 
Parceiros. Tipicamente, em todos os projetos 
fornecemos formação aos próprios clientes. Isso 
faz com que o cliente saiba usar a tecnologia, 
o que leva a não abrir tickets. Se não abre tickets 
não temos problemas. Isto exige um esforço em 
termos de custos para a Palo Alto Networks 

enquanto empresa, mas garante que, depois, as 
coisas correm bem e que os clientes vejam o valor.
Há uma preocupação muito grande com 
a qualidade com que chegamos e com que 
fazemos delivery daquilo que vendemos e espero 
conseguir manter isto durante muitos anos.

Quais são as ‘condições de ADN’ que o 
Parceiro deve ter para se juntar à Palo 
Alto Networks?
Tecnicamente, tem de ser capaz. Trabalhamos 
uma área que não é box moving – é tudo menos 
box moving. Não posso dizer ao cliente ‘pegue lá 
a firewall, até amanhã’; isso não é nada. Um 
Parceiro que saiba estruturar uma infraestru-
tura em termos de cibersegurança, saiba fazer 
zero-trust – um tema que os clientes cada vez 
mais pegam – ter a capacidade de trazer valor 
acrescentado para o cliente e o cliente rever esse 
valor… isso tudo é técnico.
Essa componente de consultoria diria que é 
o típico Parceiro que vemos com bons olhos. 
Somos vistos como um produto de high end e os 
clientes exigem mais de nós do que de outros 
fabricantes exatamente por isso. Se exigem 
isso de mim, temos de ter a capacidade de 

exigir isso do Parceiro para trazer esse valor 
acrescentando. No fim do dia, eu não quero 
problemas, o Parceiro não quer problemas e 
o cliente não quer problemas. Para fazer isso 
acontecer, temos de ter pessoal com valência 
e sermos exigentes com nós próprios e com os 
Parceiros com quem trabalhamos.

O que esperam do ano de 2023?
Com esta macroeconomia e incertezas, acho 
que os tempos de decisões são mais longos, os 
clientes compram mais assertivamente, acho 
que vai continuar a ser uma área em cresci-
mento porque há cada vez mais ataques e preo-
cupações nesta área.
Acho que vai ser um bom ano; difícil, porque 
vamos ter muita coisa a acontecer ao mesmo 
tempo, onde o número médio de projetos que 
fazemos por trimestre é muito maior do que 
há um ano. Para dar resposta a estes projetos, 
temos de ter mais pessoas para simplificar as 
soluções para clientes mais pequenos.Os clientes 
grandes têm uma estabilidade inerente e vão 
manter essa estabilidade. O maior crescimento 
vem do médio-baixo.

 por Jorge Bento e Rui Damião
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Paulo Vieira, Country Manager da Palo Alto Networks

https://www.linkedin.com/in/paulo-vieira-aa2992/
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   Ao fornecer a infraestrutura e recursos 
necessários para alavancar a transformação 

digital das organizações, armazenando, 
processando e gerindo quantidades crescentes 
de dados, o data center e o edge desempenham 
um papel fundamental. Fujitsu, Lenovo/Intel, 

Maxiglobal e Schneider Electric sentam-se nesta 
mesa-redonda para falar sobre as tendências 
e evolução deste mercado, assim como das 

oportunidades que se avizinham
por Maria Beatriz Fernandes

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

mais relevantes do mercado de data center & edge
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Para ver o vídeo clique sobre a imagem

https://www.youtube.com/watch?v=mqv9bNEp51w
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“EU RECOMENDAVA QUATRO AÇÕES QUE OS GESTORES DE DATA CENTER DEVEM 
TER SEMPRE EM MENTE. A REDUNDÂNCIA, SE TÊM SISTEMAS REDUNDANTES 
IMPLEMENTADOS E BEM TESTADOS; TESTES REGULARES, QUE OS GESTORES 
MUITAS VEZES DESCURAM; A MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA; UM PLANO DE 
CONTINGÊNCIA, QUE TEM DE ESTAR MUITO BEM DEFINIDO, CASO O DOWNTIME 
VÁ ALÉM DO PREVISTO”

OS ÚLTIMOS ANOS FORAM DE CRESCIMENTO PARA O MERCADO DE DATA CENTER, MAS AS PREVISÕES DA GARTNER 
AVIZINHAM UM ANO DESAFIANTE. COMO VÊ O MERCADO PORTUGUÊS DE DATA CENTER NESTE MOMENTO? 

Nuno Leonardo, Datacenter Business Development Manager da Fujitsu: “É interessante que faz três anos que fomos todos a correr para 
casa, e têm sido anos de tudo menos de comportamentos normais. Tivemos uma queda abrupta de tudo o que foi atividade comercial no mercado e 
de repente um crescimento acentuado e o IT ganhou um relevo como nunca teve. Resumidamente, em empresas mais pequenas pode haver alguma 
contração, ou um crescimento mais diminuto, mas aquilo que temos observado é que nas médias e grandes empresas o crescimento continua a ocorrer 
e para já está a ser um início de ano positivo”. 

André Ribeiro, Schneider Electric

Ivan Couras, Chief Sales Officer da Maxiglobal: “É um facto que, desde o início do ano, não se notou um crescimento de propostas rela-
tivamente ao ano passado, houve uma certa estabilização, possivelmente por uma reavaliação das empresas que fizeram investimentos nos últimos 
três anos. Perspetiva-se que possa haver alguma preocupação com a recessão, mas que o interesse pelos data centers permaneça forte para 2023, 
especialmente no que toca à dinâmica, à eficiência e à resiliência dos data centers. Pensamos que se irá manter a procura, especialmente pelos data 
centers modulares, devido à escalabilidade da infraestrutura, a f lexibilidade de localização, construções mais rápidas e económicas, maior persona-
lização, tendo sempre em conta a conservação e otimização de energia e a proteção ambiental”.

Luciano Zoccoli, Solution Architect da Lenovo/Intel: “Os dados locais são sempre uma dificuldade para nós, empresas internacionais, porque 
se olha sempre para os dados de uma forma mais global. O quarter passado foi dos melhores, se não o melhor, em termos de servidores e armazenamento 
na Europa e estamos com grande crescimento para este trimestre. Em Portugal, temos um crescimento mais estável; a nossa expectativa, no entanto, 
é que há desafios no mercado que vão exigir investimentos por parte das empresas, como a questão da segurança, da resiliência, da inteligência 
artificial. Há desafios aos quais as empresas têm de responder, que pressupõem algum investimento tecnológico”. 

André Ribeiro, Data Center Field Sales Engineer da Schneider Electric: “Para o 
mercado português, estimando que existem 850 mil PME, se 1% fizer uma modernização dos 
data centers, infraestruturas e salas técnicas, são cerca de oito mil empresas, um bom começo 
para orientar os nossos produtos e serviços. Podemos considerar que um data center se encontra 
obsoleto a partir dos sete anos e as empresas tendem a melhorar e a investir nas suas infraestruturas, 
adquirindo produtos mais eficientes e obtendo ganhos na redução dos custos mensais. Isto leva-nos 
a crer que este ano poderá ser muito favorável, até porque a emergência de reduzir as faturas 
energéticas começa a ser premente, e os hyperscalers têm grandes projetos a decorrer em Portugal. 
São bons indicadores que nos levam a crer que o mercado de data centers em Portugal não está 
tão em retração como os indicadores da Gartner apontam para o resto da EMEA”. 

https://www.linkedin.com/in/andr%C3%A9-ribeiro-6899a531/
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“OS CLIENTES QUE TIVERAM MAIOR ADOÇÃO DE CLOUD NOS ÚLTIMOS 
ANOS SÃO AQUELES QUE TAMBÉM TÊM UMA MAIOR CONSCIÊNCIA QUE 
NÃO VÃO DEIXAR DE TER UM DATA CENTER. ISTO CRIA ALGUNS DESAFIOS 
QUE JÁ TÊM RESPOSTA ATUALMENTE NO MERCADO COM SOLUÇÕES DE 
ORQUESTRAÇÃO”

A PANDEMIA REFORÇOU A CADA VEZ MAIS RELEVANTE COMPUTAÇÃO EDGE. QUE TENDÊNCIAS SE DESTACAM ATUALMENTE 
NESTE MERCADO, EM PARTICULAR NO ÂMBITO DO 5G?

André Ribeiro, Schneider Electric: “Já constatámos que a pandemia acelerou a implementação do edge por causa da necessidade de as 
empresas terem acesso a plataformas de comunicação para os colaboradores. O edge foi fundamental, reduzindo a latência das comunicações, e 
estabelecendo bons f luxos de trabalho, não impactando as operações das empresas. Prevê-se que cada vez mais o edge vá estar presente. Quando o 
ChatGPT começar a ser comercializado para implementar nas comunicações com clientes, vai haver um fluxo de comunicações tão grande, ao qual 
só se consegue dar resposta com processamento de dados em proximidade. Com o edge a resposta é instantânea. É bem conhecido que o edge e o 
5G com as velocidades de comunicação que têm, vão responder de imediato aos clientes, melhorando os serviços. O edge vai estar cada vez mais em 
crescimento com a massiva implementação deste género de plataformas, que vai exigir e criar muitas pressões às comunicações. Por isso, é imperativo 
e não há como fugir ao edge”.

Luciano Zoccoli, Lenovo/Intel

Luciano Zoccoli, Lenovo/Intel: “Na Lenovo, o edge é uma das grandes áreas de investimento 
atual, estamos constantemente a posicionar mais produtos e serviços no mercado porque achamos 
que é uma área de maior crescimento nos próximos tempos. Há novos desafios também, que são 
necessários. Quando falamos de edge, falamos de equipamentos que estão fora do data center, 
mas que fazem parte de uma empresa e, portanto, têm de ter uma segurança redobrada, capazes 
de serem geridos remotamente, tudo isto são novos desafios que estão a ser respondidos de uma 
forma direta. Em termos de soluções, empresas que queiram ter alguma inteligência, têm que ter 
edge. A Lenovo também tem como visão que o edge vai ser o que pode empurrar a segunda vaga 
de transformação digital. Estas soluções podem criar aos nossos Parceiros oportunidades, serviços, 
soluções à volta de smart cities, de smart health, etc.”.

Ivan Couras, Maxiglobal: “O 5G teve um impacto muito importante na computação edge e, consequentemente, na infraestrutura necessária a 
ser criada para o edge. Ao termos de ir para o edge, tivemos de pensar nas formas mais seguras de poder oferecer soluções robustas para os clientes 
terem os seus dados seguros e com alimentação redundante e devidamente climatizada, portanto as tendências serão os micro data centers. Todo 
esse trabalho de poder oferecer ao cliente um upgrade da infraestrutura para haver acompanhamento nesta evolução do 5G é promover latências mais 
baixas, maior segurança de rede, dispositivos com maior largura de banda, e isto tudo leva a uma evolução da parte da indústria e da inteligência 
artificial nos sistemas de vídeo”. 

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL TEM SE REVELADO UMA GRANDE MAIS-VALIA NO MERCADO DE DATA CENTERS. QUE TIPO DE 
UTILIZAÇÕES ESTÁ A TER HOJE E DE QUE FORMA PODE OTIMIZAR O MERCADO? 

Luciano Zoccoli, Lenovo/Intel: “A inteligência artificial está a mudar bastante o data center. Primeiro, creio que edge e a inteligência artificial 
são coisas que estão intrinsecamente ligadas. Através da inteligência artificial nos dados, por exemplo, é possível ter software dentro do armazena-
mento para validar e verificar se existe realmente algum comportamento estranho que permita identificar um ataque. Estamos a falar de inteligência 
artificial para tools, para gestão, para segurança. Todos temos soluções de alguma forma associadas à inteligência artificial para otimizar a questão 
do uso destas soluções no consumo. Atualmente, os nossos data centers vivem cheios de inteligência artificial, independentemente do facto de serem 
servidores ou armazenamento; é um daquelas fatores que vão fazer crescer os dados, e que vão ter de ser controlados de alguma forma”.

https://www.linkedin.com/in/luciano-zoccoli-2190435/
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Nuno Leonardo, Fujitsu: “É um tema interessante abordar o que a inteligência artificial e também o machine learning trarão para dentro do data 
center. Em primeiro lugar, quando se fala em inteligência artificial no data center, as primeiras coisas que nos vêm à cabeça é otimização de custos 
de operação, seja através da redução de consumos, seja através de posicionamento de workloads, seja de menos custos com pessoal. Acho interessante 
estar aqui com fabricantes de IT, e ao mesmo tempo a Schneider Electric e a Maxiglobal. Se olharmos para dentro dos data centers, a ideia que tenho 
é que há dois mundos que precisam um do outro, mas que ainda pouco se tocam, estou a falar do mundo da parte mecânica, do cooling, da energia, 
de acessos, e do IT. Ainda continua a haver algum afastamento, mas a partir do momento em que cada vez mais estas partes começam a ter a sua 
capacidade sensorial para uma operação e uma gestão já digital e com proatividade, conseguimos criar sinergias entre os dois mundos através das 
plataformas de Data Center Infraestructure Manager. No tema da segurança, o nosso data center deixou de ser aquela sala técnica onde temos todos 
os equipamentos, e passou a ser uma noção muito mais dispersa. Através da inteligência artificial, é possível criar mecanismos de resposta e de reação 
muito mais rápidos; tem com certeza um papel muito interessante na medida em que é capaz de correlacionar eventos e fazer análises preditivas, e, 
inclusivamente, tomar ações face a algum constrangimento que possa haver dentro da infraestrutura e na disponibilidade dos nossos dados. Hoje, a 
inteligência artificial consegue servir tudo e qualquer objetivo”. 

A CRISE ENERGÉTICA QUE SE ACENTUOU NO ÚLTIMO ANO GANHOU RELEVÂNCIA CRÍTICA NAS DECISÕES. COMO É QUE O 
MERCADO ESTÁ A LIDAR COM OS IMPACTOS E DE QUE FORMA PODE A TECNOLOGIA AJUDAR? 

Ivan Couras, Maxiglobal: “A crise energética aumenta a procura de alternativas mais eficientes e otimizadas e, para isso, a tecnologia natural-
mente que é uma boa aliada. Atualmente, há uma constante procura e análise de novos operadores de energia, e o conceito está a mudar. Havendo 
crise energética, só há duas hipóteses: desligar ou tornar mais eficiente. Desligar não podemos, por isso há que criar eficiência energética, e na parte 
dos data centers isso dá-se na diminuição do PUE. O que temos trabalhado com alguns clientes, nomeadamente de salas técnicas e data centers mais 
antigos, é a reavaliação da potência atual – que muitas vezes está desadequada –, e a sua otimização com equipamentos mais eficientes. Em muitos 
desses casos, a poupança energética que se traduz no imediato poderá monetizar investimentos logo em pouco tempo. Por outro lado, há uma constante 
procura por energias alternativas, o que obriga a propor sistemas de energias renováveis, estudar sistemas de alimentação, por exemplo, de free cooling”.
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Nuno Leonardo, Fujitsu: “Na Fujitsu, o tema da eficiência energética é algo que já falamos 
há muitos anos, e a verdade é que a preocupação que na altura nos sustentava o tema, mais do 
que o custo, era de responsabilidade com o clima, com a pegada ecológica. Fomos das primeiras 
empresas a achar que fazia sentido ter benchmarks que não dissessem apenas respeito a performance, 
mas que tivessem uma relação de qual é o custo para o atingimento de uma determinada perfor-
mance. Atualmente, os sistemas dos fabricantes deixaram de ser avaliados pela performance, pela 
velocidade e quantidade de dados que disponibilizam. O que vemos é que cada vez mais a gestão 
de workloads e a gestão do IT estão no centro de decisão e preocupação com o consumo energético. 
Felizmente essas métricas de mercado estão cada vez mais democratizadas e há cada vez mais 
fabricantes a trabalharem para isso. Infelizmente, a nossa sociedade tem este senão, que é o que 
faz avançar isto é o custo. Este tema é negativo, mas tem as suas partes positivas, que é finalmente 
trazer a atenção devida para o tema do consumo de energia – não pela melhor razão, mas não 
deixou de trazer. Para isto é interessante olhar para os data centers e o tipo de soluções que estão 
a ser trazidas. Por exemplo, com o tema dos immersion coolings e dos direct coolings, eram coisas que 
há dez anos ninguém pensaria”. 

André Ribeiro, Schneider Electric: “É preciso medir onde podemos atuar, e, para isso, é 
preciso ter dados e plataformas que nos forneçam esses dados. Constatámos que estamos a utilizar 
mais energia num período onde ela é mais cara. Podemos implementar sistemas de armazenamento 
de energia durante o dia por recurso a energias renováveis, e depois fazer uso dela quando é mais 
cara. Podemos ir mais além no cooling e complementar essas necessidades de arrefecimento com 
outra das medidas que podem ser implementadas. Quando olhamos para a geotermia, tipicamente 
debaixo da terra, a cinco metros, encontramos uma temperatura média de 12 a 14 graus. Podemos 
ir mais além e complementar as necessidades de arrefecimento com esse recurso natural e, depois, 
através de uma rede que utiliza um fluído, ir buscar essa temperatura. A tecnologia aqui ajuda-nos 
dando os dados através do software e das camadas digitais e analíticas, para tomarmos as melhores 
decisões e medidas a implementar”. 

COMO PODE O DATA CENTER TIRAR PARTIDO DA EVOLUÇÃO E CRESCENTE ADOÇÃO 
DA CLOUD HÍBRIDA? COMO SE TEM ADAPTADO? 

Nuno Leonardo, Fujitsu: “Não há dúvida que a tecnologia é cíclica. Ainda me recordo 
quando tínhamos os mainframes e tudo era centralizado. Depois, apareceu a microinformática. 
Depois, temos bebido da virtualização com a tentativa de centralizar tudo para dentro do 
data center, depois o all-to-cloud, quase com a demanda de sair do data center e ir para a cloud. 
Neste momento, penso que os números das consultoras nos dizem que estamos a assistir a um 
voltar para dentro do data center, não na totalidade. Aqueles que começam a adotar a cloud 
também já não o fazem na totalidade e começam a existir aqui os modelos híbridos. Isto traz 
obviamente desafios para quem tem de gerir data centers, e creio que podem ser colocados de 
duas formas. O primeiro tem a ver puramente com o desafio tecnológico, que, no fundo, é a 
capacidade de trazer a experiência e usabilidade da cloud para dentro do nosso data center, 
não esquecendo também a questão f inanceira, como o pay-per-use. São desafios não só do 
ponto de vista de fabricantes de hardware, mas das camadas de orquestração; o eu ser capaz de 
gerir a minha carga de trabalho independentemente de onde ela está, o ser capaz de entregar 
ao meu utilizador f inal o modelo de consumo independentemente de onde está localizado o 
serviço ou a aplicação que pretende consumir. É um caminho que está a ser percorrido, o tema 
do hybrid pressupõe uma camada de heterogeneidade diferente e estamos todos à procura de 
uma camada de abstração ainda acima daquilo que temos trabalhado nos últimos tempos, 
especialmente com o tema da virtualização”.

“DESDE LOGO, IDENTIFICÁMOS 
QUATRO TEMAS 
ORIENTADORES DO QUE 
VÃO SER OS DATA CENTERS 
NOS PRÓXIMOS ANOS: 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, O 
EDGE, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, 
O MULTICLOUD E O HYBRID.” 
(...) O MUNDO É PROMISSOR 
PARA O NOSSO FUTURO E DOS 
NOSSOS PARCEIROS”

Nuno Leonardo, Fujitsu

https://www.linkedin.com/in/nuno-leonardo-42549024/
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“PERSPETIVA-SE QUE POSSA HAVER ALGUMA PREOCUPAÇÃO 
COM A RECESSÃO, MAS QUE O INTERESSE PELOS DATA CENTERS 
PERMANEÇA FORTE PARA 2023, ESPECIALMENTE NO QUE TOCA À 
DINÂMICA, À EFICIÊNCIA E À RESILIÊNCIA DOS DATA CENTERS. 
PENSAMOS QUE SE IRÁ MANTER A PROCURA, ESPECIALMENTE 
PELOS DATA CENTERS MODULARES”

Ivan Couras, Maxiglobal

Luciano Zoccoli, Lenovo/Intel: “Os clientes que tiveram maior adoção de cloud nos últimos anos são aqueles que também têm uma maior 
consciência que não vão deixar de ter um data center. Isto cria alguns desafios que já têm resposta atualmente no mercado com soluções de orques-
tração. Fundamentalmente, a orquestração entre os recursos que estão disponíveis na cloud e os recursos que estão no nosso data center é a chave 
de resposta para as novas soluções. 
Existem já muitas soluções nesta área que estão acima daquilo que é a área de virtualização, existem soluções tecnológicas que permitem que os 
nossos clientes presentes decidam se o workload vai estar a funcionar na cloud ou dentro do data center, em função do seu custom e também existem 
soluções do ponto de vista financeiro. 
Queremos apresentar aos clientes o melhor dos dois mundos: o mundo da cloud tem coisas que os clientes adoram, como disponibilidade, mas a 
segurança que temos on-premises pode ser fundamental”. 

André Ribeiro, Schneider: “Relativamente à adoção da cloud híbrida, para nós tem de estar sempre alojada num data center físico. Ainda existem 
muitas pessoas com as quais se falarmos de SaaS acham que está alojado na cloud e não, está mesmo num data center. Para nós, é indiferente, porque 
vai tudo parar a uma infraestrutura física, e aí o cliente é que tem de decidir que adoção é que vai fazer, qual vai ser o modo de operação, se é uma 
cloud híbrida ou privada, e depois irá certamente alojar isto numa infraestrutura”. 

A SEGURANÇA – SEJA ELA CIBERNÉTICA OU FÍSICA – É UM ELEMENTO CRUCIAL DE QUALQUER DATA CENTER. DE QUE FORMA 
É QUE A TECNOLOGIA TEM SERVIDO O PROPÓSITO DE GERIR A RESILIÊNCIA DOS DADOS E REDES DA ORGANIZAÇÃO? 

Ivan Couras, Maxiglobal: “A segurança é um tema muito falado atualmente, e, na Maxiglobal, 
temos muita atenção a todos os equipamentos que trabalhamos, mas existe também o outro lado 
que é a segurança física, de acesso, com sistemas de controlo, com sistemas de vídeo, que permitam 
em tempo real saber todos os acessos que são efetuados ao data center. Depois, há sempre conselhos 
que damos aos clientes”. 

Luciano Zoccoli, Lenovo/Intel: “A resiliência é algo que está a mudar em termos de conceito. Se calhar há uns anos atras fazíamos backup e 
dizíamos que estávamos seguros. Atualmente, o conceito de segurança e de resiliência são um bocado mais complexos. Os dados e como os guardamos, 
são fundamentais. É necessário fazer backup, mas também recuperar muito rapidamente estes dados. Creio que está a ser um grande investimento 
das empresas, não tanto da segurança física, porque normalmente é algo garantido, mas também do cibernética. Todos os fabricantes e Parceiros 
têm de investir de alguma forma”.

https://www.linkedin.com/in/ivancouras/
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A INTEROPERABILIDADE DIFICULTA A PREVENÇÃO DO DOWNTIME E A DEPENDÊNCIA ENTRE DATA CENTERS PODE LEVAR A 
CRESCENTES INTERRUPÇÕES. COMO PODEM OS RISCOS SER MITIGADOS E A RESILIÊNCIA MELHORADA? 

André Ribeiro, Schneider: “Existe aqui responsabilidade da infraestrutura, mas também dos detentores do data center, por isso 
eu recomendava quatro ações que os gestores de data center devem ter sempre em mente. Primeiro, a redundância, se têm sistemas 
redundantes implementados e bem testados; depois, os testes regulares, que os gestores muitas vezes descuram; depois, a monitorização 
contínua, e, por último, um plano de contingência, que tem de estar muito bem definido, caso o downtime vá para alem do previsto – isto 
pode ser fruto de um ataque cibernético”.

Ivan Couras, Maxiglobal: “A redundância, tanto de informação na área de servidores e computação, mas também de energia. 
Dependendo do cliente e do negócio, vamos sempre mais longe com uma dupla alimentação mais o gerador, que permite que se o 
downtime for maior do que se perspetiva, ter um plano de contingência, em vez de evoluir para o shutdown. Com o software de gestão e 
de monitorização de data center que temos, tentamos ir ao ponto de falha de todos os equipamentos. Não é só ter alta tecnologia; se 
não houver manutenção e acompanhamento, o risco de downtime cresce. É essencial equipamentos, redundância e acompanhamento 
por equipas técnicas”. 

COMO PODEM OS PARCEIROS APROVEITAR AO MÁXIMO O MERCADO DE DATA CENTER EM 2023?

Luciano Zoccoli, Lenovo/Intel: “Acho que é fundamental que os Parceiros que trabalham nesta área tenham know-how. Formação, 
acompanhar soluções e os clientes na adoção das tecnologias, e a questão da cloud híbrida são fatores muito importantes. Os nosso 
Parceiros têm de ter capacidade de poder integrar aquilo que são soluções de fabricantes, porque não chegamos a todos. Na cloud 
híbrida, existe muito espaço para os nossos Parceiros poderem criar as suas opções de colaboração, e existem muitas opções que nos 
dizem que os Parceiros têm muito espaço para melhorar. Desenvolver o know-how interno e aperfeiçoá-lo é algo que tem de ser feito 
ao longo do tempo”. 

Ivan Couras, Maxiglobal: “Queremos crescer com os Parceiros e cada vez mais sair um pouco da área de conforto e oferecer ao 
cliente um serviço mais alargado. O mercado nas áreas tecnológicas não vai parar, nós vamos estar cá a acompanhar essa evolução 
e a nossa infraestrutura vai ter de dar resposta a estas tendências atuais”. 

André Ribeiro, Schneider: “Os data centers encontram-se obsoletos depois de sete anos e temos um parque instalado no nosso país 
bastante obsoleto. Contando com a rede de Parceiros para ir identificando esses data centers, temos oportunidade de modernizá-los, 
aumentando a sua eficiência, reduzindo os seus consumos. Para isso, é preciso recolher dados, e, para isso, é preciso implementar 
software e camadas digitais. Nessa medida, nós podemos ajudar os nossos Parceiros a identificar as melhorias”.

Nuno Leonardo, Fujitsu: “Desde logo, identificámos quatro temas orientadores do que vão ser os data centers nos próximos anos: 
inteligência artificial, o edge, eficiência energética, o multicloud e o hybrid. Depois, também sou da opinião que aquele Parceiro que 
revende apenas começa a perder aqui algum espaço no mercado e, atualmente, procuramos Parceiros que são especializados num 
determinado tema ou por vertical de mercado, um Parceiro que seja capaz de traduzir a linguagem e necessidade do utilizador final 
para a parte tecnológica, e, depois, ter cada vez mais a capacidade de trabalhar num ecossistema, o que significa capacidade de 
cocriação e colaboração. Muitas vezes até multifabricante, em conjunto com os Parceiros, sermos capazes de cocriar e entregar valor 

ao utilizador final. Neste sentido, se os Parceiros tiverem esta mente aberta para partilharem e receberem de nós, o mundo é promissor para o nosso 
futuro e dos nossos Parceiros”.  
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FUJITSU e o seu Select Partner Program
Prestes a completar 15 anos de existência, o programa de canal - FUJITSU SELECT PARTNER PROGRAM – tem 
assentado o seu desenvolvimento e sucesso nos princípios incondicionais da confiança mútua, do compromisso 
inabalável para com o Parceiro e na garantia de que todos os Participantes envolvidos neste programa obtenham 
valor, assegurando a sua rentabilidade

P
ara nós, FUJITSU, o Ecossistema de 
Parceiros é critico para a sustentabi-
lidade da nossa identidade, enquanto 
Companhia contribuinte em todo 
o Processo de Transformação 

Digital. Sabemos que, nenhuma organização 
é detentora da capacidade total e abrangente 
para criar e entregar soluções em resposta aos 
desafios tecnológicos que se apresentam. Os 
desafios atuais, são variados e têm um grau de 
complexidade que só com um Ecossistema de 
Parceiros abrangente, qualificado e motivado, 
se consegue responder às expectativas exigentes 
do mercado atual.

É neste contexto que investimos, diariamente, 
em desenvolvimento de meios, ferramentas e 
condições, para que todo o nosso Ecossistema 
tenha sucesso. Implementámos, há cerca de um 
ano, um novo modelo de gestão de relação e 
suporte, dividido por regiões geográficas, RSM 
- Regional Sales Managers - o qual tem como 
propósito, garantir mais e melhor atenção aos 
nossos Parceiros Regionais. Na procura cons-
tante em dotar o Ecossistema de Parceiros das 
melhores ferramentas de desenvolvimento, 
anunciámos uma nova vaga de possibilidades:

• Novo centro de formação e certificação, 
DOCEBO. Porque acreditamos que os nossos 
Parceiros precisam de acessos ao conhecimento, 
mais atualizado e simples.

• PARTNER App, para que os nossos parceiros 
tenham sempre disponível num click, toda a 
informação disponível relacionada com dispo-
nibilidade de produto, preços, promoções, 
informações técnicas etc.

• FUJITSU ECOSYSTEM PLATFORM - A 
melhor montra sobre competências, de cada 

ditamos que o sucesso dos nossos Parceiros é 
também o nosso. Vamos assim continuar a 
suportar, incondicionalmente, com a confiança 
e profissionalismo de sempre, todo o nosso 
Ecossistema, pois acreditamos que só assim 
se constroem parcerias duradouras. Esta é 
também a mensagem de estímulo que nos é 
dada, pelo 2º ano consecutivo, pela Canalys, 
analista internacional de canal para o mercado 
tecnológico, ao eleger-nos como o melhor 
Fabricante para se trabalhar em Canal. 

João Mendes, Head of Channel na Fujitsu

INFO
fujitsu.com/pt

Parceiro. Aqui, os Parceiros têm a oportunidade 
de mostrar ao mercado, quem são, o que sabem 
fazer e onde estão. O verdadeiro catálogo de 
competências tecnológicas do Ecossistema de 
Parceiros Fujitsu.

• Modernização do espaço de entrada privi-
legiado para Parceiros Fujitsu, CPP, Channel 
Partner Portal.

• Rising Star. Lançado no final de 2022, 
trata-se de um programa destinado a premiar 
e a melhor a rentabilidade de todos os parceiros 
que estão registados como Parceiro Fujitsu

Estas são algumas das novas ferramentas 
que têm como objetivo claro contribuir para 
o sucesso do nosso Ecossistema, porque acre-

João Mendes, Head of Channel na Fujitsu

Seja um 
Rising Star

www.fujitsu.com/register

Ganhar. Resgatar. Repetir.

Modernize with Windows Server 2022Fujitsu recommends
Windows 11 Pro for business

Parece-lhe bem? Fica ainda melhor: se encomendou 
produtos elegíveis no trimestre atual, já acumulou 
pontos. Para vê-los, só precisa se registar como 
Fujitsu Partner. Também é aqui que pode criar os 
vouchers para usar como desconto promocional (até 
50% do preço de compra) para os seu(s) pedido(s) 
no próximo trimestre.

Torne-se um Rising Star e 
seja recompensado pela sua 
lealdade e compromisso

A Fujitsu quer recompensar ainda mais os seus 
Parceiros. É por isso que criámos o programa de 
fidelidade Rising Stars. Em cada compra de um 
produto elegível de um distribuidor autorizado da 
Fujitsu, o Parceiro acumula pontos que podem ser 
resgatados como vales de pagamento no trimestre 
seguinte.

https://www.fujitsu.com/global/
https://www.fujitsu.com/global/
https://www.linkedin.com/in/jmendes1/


Seja um 
Rising Star

www.fujitsu.com/register

Ganhar. Resgatar. Repetir.

Modernize with Windows Server 2022Fujitsu recommends
Windows 11 Pro for business

Parece-lhe bem? Fica ainda melhor: se encomendou 
produtos elegíveis no trimestre atual, já acumulou 
pontos. Para vê-los, só precisa se registar como 
Fujitsu Partner. Também é aqui que pode criar os 
vouchers para usar como desconto promocional (até 
50% do preço de compra) para os seu(s) pedido(s) 
no próximo trimestre.

Torne-se um Rising Star e 
seja recompensado pela sua 
lealdade e compromisso

A Fujitsu quer recompensar ainda mais os seus 
Parceiros. É por isso que criámos o programa de 
fidelidade Rising Stars. Em cada compra de um 
produto elegível de um distribuidor autorizado da 
Fujitsu, o Parceiro acumula pontos que podem ser 
resgatados como vales de pagamento no trimestre 
seguinte.

https://www.fujitsu.com/pt/
https://www.fujitsu.com/pt/
http://www.fujitsu.com/register


32  | ITCHANNEL.PT

especial | data center & Edge | ADVERtORIAL

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. 
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lenovo.com
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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

A LENOVO REFORÇA A 
COMPUTAÇÃO EDGE COM 
NOVO HARDWARE E MAIOR 
FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO

DESCUBRA MAIS EM : WWW.LENOVO.COM/PT/PT

Veja o vídeo em: 

O caminho para o sucesso Edge pode ser complexo, dispendioso 
e intensivo, em termos de recursos. A incapacidade de escalar 
para incorporar dispositivos, combinada com a falta de recursos 
e orçamento, atrasa o progresso no sentido de uma 
transformação digital bem sucedida.

A nova Lenovo Open Cloud 
Automation (LOC-A) dá-lhe 
um ROI e insights mais 
rápidos, poupando tempo e 
dinheiro ao colocar toda a sua 
infraestrutura Edge em 
funcionamento numa questão 
de horas.

As novas Ferramentas de 
Gestão XClarity formam uma 
plataforma de gestão fácil e 
única para toda a Lenovo. 
Quer seja no local ou na 
nuvem, obtém capacidades de 
gestão de dispositivos com 
uma pegada mínima, mas com 
uma arquitetura escalável. 

Os novos ThinkEdge SE350 e 
SE450 são um dispositivo 
Edge perfeito e permite-lhe 
captar dados no extremo da 
sua empresa. A conceção 
modular desde o início facilita 
a escala para cima e para 
baixo do espectro de robustez 
e flexibilidade.
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Município de Castelo Branco implementa data 
centers ModSecur 

O DESAFIO 
Antes da implementação dos dois data centers 
ModSecur, o Município de Castelo Branco 
tinha três salas “onde se encontrava o equi-
pamento disperso”, conta-nos a equipa de TI 
do município. O equipamento de climatização 
existente era do estilo “doméstico” e os níveis 
de segurança eram reduzidos, tanto a nível de 
controlo de acessos como a nível da deteção e 
extinção de incêndios. Sentiu-se a necessidade 
de modernizar a infraestrutura tecnológica, 
aumentando a segurança física, monitori-
zando os equipamentos e criando redundância. 
“Pretendíamos uma estrutura totalmente 
redundante a possíveis falhas, de forma que 
um dos data centers conseguisse assumir todo 
os serviços da outra área técnica”, acrescenta a 
equipa de TI do Município. 

A SOLUÇÃO
A escolha recaiu sobre o ModSecur IT Room, 
tendo sido implementado um data center no 
edifício da Câmara Municipal e outro no 
CATAA - Centro de Apoio Tecnológico Agro-
Alimentar. A Maxiglobal foi a empresa esco-
lhida para desenhar e implementar a solução. 
“Quisemos que este projeto fosse implementado 
por uma entidade com elevado conhecimento 
e com equipamentos robustos e resilientes, por 
ser uma área crítica onde toda a infraestru-
tura do Município de Castelo Branco assenta”, 
refere a equipa de TI do Município. 
As soluções de data center implementadas 
foram desenhadas para cumprir Tier2, com 
alguns componentes com redundância n+1, 
como é o caso dos sistemas de energia socor-
rida (UPS) e de climatização. O ModSecur 
IT Room garante proteção contra fogo EI 120 
minutos, água, poeiras, humidade e vanda-

INFO
https://maxiglobal.pt/

O Município de Castelo Branco escolheu a marca ModSecur engineered 
by Maxiglobal, para modernizar a sua infraestrutura tecnológica. Após a 
implementação dos dois data centers, o Município conta com uma estrutura 
totalmente redundante e resiliente

lismo. Tratando-se de uma solução redundante, 
qualquer equipamento é, por si só, suficiente 
para assegurar o funcionamento do data center. 

MODSECUR MMS E SISTEMA DE 
CONTENTORIZAÇÃO 3 AXIS
As duas infraestruturas encontram-se equipadas 
com a plataforma ModSecur MMS, plata-
forma de monitorização e gestão integrada, que 
permite uma gestão eficaz e eficiente de todos 
os componentes críticos ao funcionamento da 
infraestrutura. Para o Município, poder moni-
torizar os equipamentos em tempo real é uma 
mais-valia. “Saber sempre o estado de ambos 
os data centers, incluindo pormenores que de 
outra forma passariam despercebidos, como 
por exemplo o estado dos grupos geradores, 
o nível de temperatura e de humidade, entre 
outros”, diz a equipa de TI do Município.

SOLUÇÕES DE ELEVADA EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA: PUE 1.3
As soluções de elevada eficiência energética das 
UPS, e dos sistemas de climatização, aliados 

com a contentorização do frio através dos 
módulos ModSecur 3aXis, permitem otimizar 
a capacidade de frio em mais 35% e atingir 
níveis de PUE de 1.3.

CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES EM 
TODOS OS CENÁRIOS 
A área de TI, atualmente, precisa de estar 
operacional 24/7. Por esse motivo, além de 
cada um dos data centers implementados 
funcionar como data center principal, também 
funcionam como sites “disaster recovery” em 
caso de eventos disruptivos. Neste sentido, 
cada instalação permite recuperar e restaurar 
a infraestrutura tecnológica e operacional em 
caso de falha. 
“Um dos nossos objetivos principais era ter 
uma estrutura redundante que fosse capaz 
de restaurar as operações de TI em caso de 
desastre, seja natural ou causado por ação 
humana. Consideramos que é imprescindível 
ter um plano de recuperação de desastres de 
modo a minimizar o impacto de eventuais 
interrupções e a retomar as operações rapida-
mente. O nosso objetivo foi amplamente alcan-
çado”, refere a equipa de TI do Município.

PROJETO CONCLUÍDO COM 
PROFISSIONALISMO 
O projeto de implementação dos dois data 
centers correu conforme o previsto e o 
Município está muito satisfeito com o resul-
tado. “O desempenho da Maxiglobal foi exce-
lente, quer a nível de projeto, quer a nível do 
surgimento de alterações pertinentes que não 
tinham sido planeadas numa fase inicial do 
projeto. Destacamos a qualidade demonstrada 
pelas diversas equipas intervenientes que conse-
guiram concluir este projeto em tempo recorde 
com imenso profissionalismo”, conclui a equipa 
de TI do Município. 

DATA CENTERS
PREPARADOS PARA O FUTURO
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Existe uma lacuna nas ações de sustentabilidade na 
infraestrutura Edge Computing

A
s organizações estão a implementar, 
de forma acelerada, equipamentos 
e soluções em salas de servidores 
e Micro Data Centers para arma-
zenar, analisar e transmitir dados 

ao núcleo – e isto aumenta a utilização de 
energia. Um relatório da 451 Research enco-
mendado pela Schneider Electric estimou que 
os ambientes de Edge utilizaram 140 terawatt-
s-hora em 2021. Para além disso, as nossas 
projeções estimam que o consumo de energia 
dos Data Centers subirá para 2.700 terawatts-
-hora até 2040, 60% do qual em localizações 
distribuídas ou de proximidade; e quem mais 
irá contribuir para este aumento é a IoT e as 
aplicações 5G.

Praticamente todas as empresas inquiridas 
concordam que a sua infraestrutura de TI 

Atualmente, organizações de todos os tipos e dimensões enfrentam um dilema de sustentabilidade: ao 
mesmo tempo que tentam reduzir a sua pegada de carbono, estão a adotar tecnologia de Edge Computing em 
ambientes distribuídos ou de proximidade, o que inevitavelmente aumenta o consumo de energia

André Ribeiro, Data Center Sales Engineer, Schneider 
Electric

precisa de se tornar mais sustentável, e é por 
isso que têm ou planeiam ter programas de 
sustentabilidade dentro de um ano, tanto para 
os Data Centers centrais como para localiza-
ções Edge.

A LACUNA NAS AÇÕES DE 
SUSTENTABILIDADE
Apesar das boas intenções, o estudo encontrou 
uma lacuna entre a realidade e a perceção na 
implementação de medidas de sustentabilidade. 
Quase metade dos inquiridos acredita que os 
seus programas de sustentabilidade são mais 
avançados do que realmente são; e mais de 
metade está apenas a dar-lhes início ou tem 
iniciativas limitadas em curso.

A questão mais significativa para as empresas 
é otimizar a utilização de energia; e outro 

https://www.se.com/pt/pt/
https://www.linkedin.com/in/andr%C3%A9-ribeiro-6899a531/
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desafio essencial é recolher dados e métricas 
consistentes. Como não podemos mudar o 
que não podemos medir, o relatório destaca 
que o software é fundamental para recolher 
e analisar dados que possam dar suporte a 
métricas. As empresas podem necessitar de 
soluções de Gestão de Infraestruturas de Data 
Center (DCIM) e software de gestão ESG 
(ambiental, social e de governance) ou ESM 
(gestão de sustentabilidade ambiental) para o 
conseguir.

Outra questão importante é a falta de recursos 
qualificados com conhecimentos para abordar 
os objetivos de sustentabilidade. Isto tem espe-
cial relevo em empresas mais pequenas, com 
menos colaboradores e sem os recursos necessá-
rios para cumprir integralmente os programas 
de sustentabilidade.

AS PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO 
RELATÓRIO
A questão que se coloca é: o que está a impul-
sionar os esforços de sustentabilidade entre os 
decisores de TI? O valor empresarial, mencio-
nado por 40% dos entrevistados, é relevante 
– pois geralmente os esforços de sustentabi-
lidade traduzem-se em poupanças de custos 
e mais eficiência. A segunda razão é uma 
“preocupação geral com a sustentabilidade e a 
responsabilidade social”, seguida de “resiliência 
operacional a longo prazo”.

De forma geral, as organizações maiores estão 
mais avançadas nos programas de sustenta-

bilidade, para além de estarem a consolidar 
mais ações neles, particularmente em relação 
à utilização de energia, resíduos e carbono 
incorporado.

Os equipamentos de TI estão entre os fatores 
que mais impactam a sustentabilidade em 
localizações Edge, seguidos da infraestru-
tura física e das fontes de energia. Assim, os 
esforços de sustentabilidade devem incluir 
selecionar soluções de infraestrutura de TI 
que ajudem a reduzir a utilização de energia 
e as emissões.

Quando questionados sobre como selecionam 
equipamentos/soluções para as localizações 
distribuídas ou de proximidade, os entrevis-
tados dizem priorizar fiabilidade, eficiência 
energética e segurança. Também consideram 
importante que os fornecedores ofereçam solu-
ções que melhorem a eficiência operacional, 
dados ambientais dos produtos e ferramentas 
para monitorizar e gerir o seu consumo de 
energia.

O relatório destaca ainda que os fornecedores 
de serviços podem ajudar empresas de todas 
as dimensões nas suas jornadas de sustenta-
bilidade através da oferta das ferramentas e 
soluções adequadas. Muitas precisam de ajuda 
para colmatar a lacuna, principalmente as 
mais pequenas, que não têm com uma equipa 
especializada em sustentabilidade e carecem de 
ferramentas e soluções. 

por André Ribeiro, 
Data Center Sales Engineer, Schneider Electric

https://www.se.com/pt/pt/
https://www.se.com/pt/pt/
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Crise energética – O fator crítico 
dos data centers
Miguel del Moral, Channel Sales Director Southern Europe in Vertiv, fala 
sobre os temas atuais nos data centers e as ferramentas para ajudar os 
gestores

INFO
vertiv.com

A CRISE ENERGÉTICA ESTÁ A SER 
SENTIDA COM PARTICULAR GRAVIDADE 
PELOS CONSUMIDORES INTENSIVOS - 
COMO É QUE ISTO ESTÁ A TER IMPACTO 
NO SECTOR DO DATA CENTER?
A crise energética está a ser muito complicada, 
e todos nós consumidores estamos a sofrer em 
maior ou menor medida as suas consequências, 
mas sem dúvida, que os data centers são um 
dos setores mais afetados devido ao elevado 
consumo de energia que necessitam para o seu 
funcionamento.

Dada a importância desta situação, a sua 
evolução a médio prazo prevê-se que continue 
a piorar, e assim os fabricantes de data centers 
devem trabalhar continuadamente para intro-
duzir tecnologias que reduzam este tipo de 
consumo. Na Vertiv, já o estavamos a fazer, 
mas agora é cada vez mais primordial.

Por sorte, esta crise energética não está a atrasar 
a construção de novos data centers, que atual-
mente estão em plena expansão em Portugal e 
Espanha, e onde os grandes clientes necessitam 
de implentar em tempo recorde os seus enormes 
data centers.

COMO É QUE AS TECNOLOGIAS DE 
GESTÃO E AUTOMATIZAÇÃO DA 
ENERGIA AJUDAM A RESPONDER A 
ESTES PROBLEMAS?
Sabemos que o setor está a evoluir rapida-
mente e cada vez mais a necessidade de acesso 
a dados e análises é maior, tendo isto em conta, 
sabemos da importância que ambas, quer a 
gestão de energia, quer a automatização têm no 
dia-a-dia, uma vez que melhoram a produtivi-
dade e a eficiência dos recursos disponíveis ao 
gerar resultados mais rápidos e em solucionar 
os desafios de IT.

PARA ALÉM DA OTIMIZAÇÃO DO 
CONSUMO DE ENERGIA, COMO 
PODEM ESTAS SOLUÇÕES AJUDAR 
OS GESTORES DOS DATA CENTERS A 
MELHORAR AS SUAS OPERAÇÕES?
Através da automatização uma vez que ajuda 
os gestores de centros de dados a simplificar 
vários processos de rotina, tais como a confi-
guração de dispositivos e a actualização, em 
vários locais Edge situadas fora do centro de 
trabalho. 

COMO É QUE VERTIV AJUDA OS 
PARCEIROS A ALCANÇAR UMA MAIOR 
EFICIÊNCIA NOS DATA CENTERS DOS 
SEUS CLIENTES?
Sem dúvida que investir em tecnologia é uma 
das chaves para os ajudar. O crescimento do 
consumo de dados é exponencial e na mesma 
medida conseguir centros de dados altamente 
eficientes.

Graças ao nosso departamento I+D, somos 
pioneiros nas tecnologias mais avançadas, o que 
nos torna um fabricante de referência no sector 
de data center. Isto é demonstrado pelos contí-
nuos avanços em soluções e tecnologias que 
lançamos para o mercado, os novos productos, 
e as interessantes melhorias em produtos que 
estão já em comercialização.

Outro fator decisivo é o acompanhamento 
que a Vertiv dá aos seus parceiros em todas 
e qualquer necessidade que tenham durante 
o processo de transformação digital dos seus 
clientes.  

COM QUE DESAFIOS SE DEPARAM OS 
PARCEIROS DE CANAL?
Os nossos parceiros de Canal têm muitos 
desafios pela frente, uma vez que os consumi-
dores exigem cada vez mais soluções que os 
permitam estar conectados de forma rápida e 
eficaz. O Edge Computing é uma realidade, 
e os nossos parceiros têm de oferecer soluções 
que vão ao encontro das necessidades dos seus 
clientes.

Neste caminho não estão sós, a Vertiv tem o 
compromisso de guiá-los, propondo soluções 
e produtos essenciais para que possam dar 
respostas aos seus clientes e disponibilizando 
ferramentas que tornem o seu trabalho mais 
simples.

Algumas dessas ferramentas são:
- Vertiv Solution Designer & Product Selector 
Tool
- Vertiv Partner Locator Tool
- Marketing Automation Tools
- Vertiv™ XR App - Virtual and Augmented 
reality tools 

Têm ainda ao seu dispor uma série de descontos 
dentro do programa Deal Registration, 
ao registarem uma oportunidade na nossa 
plataforma.

Os desafios são muitos, mas graças aos dife-
rentes programas de incentivos disponíveis, 
podem usufruir de recompensas pelo seu 
trabalho mediante pontos que podem trocar 
por produtos disponíveis no catálogo on-line 
da Vertiv:
- Vertiv Incentive Program (VIP) 
- Vertiv Incentive Program+ (VIP+) 
- e-VIP Program 
- Vertiv Individual Incentive Program (i-VIP)

2023 será um ano chave para consolidar a 
evolução dos parceiros de Canal em Portugal.

https://www.vertiv.com/pt-emea/
https://www.vertiv.com/pt-emea/
https://www.linkedin.com/in/miguel-del-moral-vertiv/
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SAI Vertiv™ Liebert® GXT5
con certificado Energy Star 2.0

PDU en rack Vertiv™ Geist™ para uma
distribuição e monitorização inteligente

Vertiv™ VRC
Unidade de refrigeração para rack 

3 anos de garantia para o sistema completo*

Pense em pequeno.
Descubra Vertiv™ VRC-S, um micro Datacenter tudo em um, totalmente 

preparado para Edge. Desenhado para uma instalação fácil e rápida, este 

rack de TI totalmente assemblado em fábrica vem equipado com

SAI, refrigeração e distribuição elétrica inteligente.

What’s Your Edge?
Vertiv.com/VRC-S-ITCH

Solicite informação junto dos nossos distribuidores oficiais:

Pouco
espaço para IT?

https://www.vertiv.com/pt-emea/
https://www.vertiv.com/es-emea/products-catalog/facilities-enclosures-and-racks/integrated-solutions/vertiv-vrc-s-edge-ready-micro-data-center-system2/
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No mês dedicado às mulheres, oito “Women in Tech” partilharam com o IT Channel as 
suas experiências no percurso até à liderança no mundo das tech

por Marta Quaresma Ferreira

O futuro da tecnologia 
escreve-se 

no feminino

“It’s a man’s world”. A expressão 
pode ser usada para descrever 
o ambiente no setor tecnoló-
gico que é ainda hoje predo-
minantemente liderado por 

homens. À problemática da escassez de talento 
nas empresas de tecnologia soma-se a defici-
tária divisão de géneros: ainda que as empresas 
estejam mais conscientes e empenhadas numa 
paridade entre homens e mulheres, apenas 22% 
das mulheres europeias ocupam cargos tecno-
lógicos em empresas.

Estes dados são apresentados no relatório da 
McKinsey & Company – “Women in tech: The best 
bet to solve Europe’s talent shortage” – que demonstra, 
também, que se a percentagem de mulheres em 
empregos tecnológicos duplicasse até 2027, o PIB 
da União Europeia (UE) poderia aumentar até 
600 mil milhões de euros. 

Estas lacunas entre géneros estão também inti-
mamente relacionadas com a percentagem de 
mulheres no ensino superior nas áreas conhecidas 
como STEM – ciências, tecnologia, engenharia 

e matemática: o mesmo relatório revela que a 
média europeia de mulheres licenciadas nestes 
cursos é de 32%. O valor sobe para 35% no caso 
de Portugal.

O IT Channel desafiou um grupo de mulheres 
com os mais variados cargos de liderança em 
Portugal, na área da tecnologia, a partilharem a 
sua perspetiva sobre a posição das mulheres neste 
setor, os desafios que enfrentam, o que foi feito e 
o que falta mudar e até os segredos do dia a dia 
de uma “Woman in Tech”. 

WomeninTech
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NOME: ANA CAROLINA CARDOSO GUILHÉN
CARGO: GLOBAL CHANNEL PROGRAMS & ANIMATION DIRECTOR, SCHNEIDER ELECTRIC 
NOS TEMPOS LIVRES... ”RECARREGO ENERGIAS COM A FAMÍLIA, COM JOGOS DE 
TABULEIRO, PASSEAR NA PRAIA, PODCASTS, WEBINARS, LIVROS E, CLARO, VIAJAR”

“Somos capazes de ser líder, mãe
 e esposa sem nunca deixar de ser mulher”

HÁ QUANTOS ANOS É UMA ‘WOMAN IN TECH’ E QUANTO TEMPO DEMOROU ATÉ CHEGAR A UM CARGO DE LIDERANÇA NESTA 
ÁREA?

Ana Carolina Cardoso Guilhén, Schneider Electric
“Trabalho na área há mais de 20 anos e o meu primeiro cargo de liderança aconteceu há dez anos.”

Ana Rocha de Oliveira, Red Hat
“Desde 1998. Desde cedo, tive a oportunidade de liderar iniciativas, projetos e equipas, aprendendo muito com pessoas inspiradoras 
que foram grandes referências para mim.”

Ana Teresa Ribeiro, Sage Iberia
“Iniciei na área da tecnologia, logo após a saída da Faculdade de Economia do Porto. O trigger foi uma formação complementar que fiz 
na faculdade, em que simulámos a automatização e digitalização da gestão de uma empresa num mercado virtual. Despertei aí para 
a importância crítica da tecnologia no sucesso da gestão empresarial e na eficiência e motivação das pessoas. Decidi posicionar-me 
profissionalmente na interdisciplinaridade dessas três dimensões: tecnologia, gestão e pessoas. 

Comecei por uma área mais técnica no software de gestão empresarial e fui evoluindo para a área de direção de clientes oito anos depois. Nos últimos 
11 anos tenho vindo a liderar várias unidades de negócio na área da tecnologia e de gestão/informação e mais recentemente o negócio em Portugal da 
tecnológica Sage, na qual 80% da equipa de liderança é composta por mulheres, algo que ainda não é muito comum numa empresa deste setor. É neste 
sentido que a Sage tem apostado cada vez mais em práticas de Diversidade e Inclusão como parte do seu ADN, o que significa que proporcionamos 
as oportunidades certas numa cultura inclusiva e diversa.”

Anna Barker, Cisco Portugal
“Antes de entrar para o mundo da tecnologia, trabalhei como contabilista na área financeira. Há 17 anos juntei-me à Cisco como 
Business Operations Manager. Desde então, tive diversos cargos de liderança em múltiplas áreas do negócio, sendo que o primeiro 
foi em Operations & Strategy, onde fui responsável pelo programa de transformação de serviços na Europa, Médio Oriente e África. 
Em 2018, mudei-me para Cracóvia, na Polónia, onde comecei a liderar equipas técnicas, na sua maioria formadas por engenheiros. 
Em 2020, aceitei um novo desafio e mudei-me para Lisboa para liderar o Centro de Customer Experience onde fornecemos serviços 

técnicos e de negócios a clientes e Parceiros.”

Isabel Pinto, Vertiv
“Há mais de 20 anos que estou no mercado IT e há cerca de cinco anos numa posição de liderança.”

https://www.linkedin.com/in/ana-carolina-cardoso-guilhen-71587130/
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Patrícia Pimenta, Schneider Electric
“Propósito. Desde pequena que aprendi a ver a energia como algo que está em todo o lado, com um poder excecional capaz de mover 
o mundo. Como mãe, tenho sempre muito presente o desejo de deixar um planeta melhor aos meus filhos, e sinto-me muito afortunada 
por trabalhar numa área que me permite cumprir esse propósito.”

Sandra Gil Mateus, Microsoft Portugal
“Desde o início da minha carreira que a tecnologia está sempre presente. Nos tempos iniciais da minha vida em consultoria trabalhei 
em projetos muito diversos que iam desde estratégia a implementação de ERP. A ideia era sabermos tudo o que podia contribuir para 
acelerar e garantir o sucesso dos nossos clientes. Isso deu-me uma visão muito prática da consultoria estratégica e uma visão estratégica 
de como a tecnologia pode contribuir para o sucesso de um negócio. Cheguei a líder de equipas e projetos em seis anos.”

Vanda Gonçalves, Accenture Technology
“Estou no meio há já muito tempo e a minha evolução foi gradual. Fui agarrando as oportunidades que foram surgindo, aceitei os 
desafios e cresci com o crescimento da indústria.”

QUAIS OS MAIORES DESAFIOS QUE ENCONTROU NO INÍCIO? O QUE MUDOU DESDE ENTÃO?

Ana Carolina Cardoso Guilhén, Schneider Electric
“Demonstrar vulnerabilidade! Num meio tecnológico, masculino, há um viés inconsciente de que é necessário demonstrar força e 
seriedade e nunca mostrar quem realmente és e esse foi o meu grande erro no início.
Demonstrar vulnerabilidade, que somos mulheres, diferentes, que podemos errar e que está tudo bem se pensamos de uma maneira 
diferente, é o que nos permite adicionar diversidade a este ambiente, maneiras diferentes de pensar e o mais importante: ajuda-nos a 

conectar com pessoas e a criar relacionamentos. Temos que deixar cair as máscaras, demonstrar quem somos de verdade e, só assim, seremos capazes 
de criar relacionamentos de confiança que são a base para o desenvolvimento mútuo.
Essa foi a minha grande aprendizagem: demonstrar vulnerabilidade para me conectar com pessoas.”

NOME: ANA ROCHA DE OLIVEIRA 
CARGO: DIRETORA IBÉRICA, RED HAT 
NOS TEMPOS LIVRES... “PRATICO YOGA E WAKEBOARD. LEIO E APROVEITO PARA OUVIR 
PODCASTS. VALORIZO O TEMPO COM A MINHA FAMÍLIA E AMIGOS E ADORO VIAJAR”

“Meritocracia, transparência, confiança e 
colaboração”

Ana Rocha de Oliveira, Red Hat
“O meu começo na tecnologia foi fantástico e impactou positivamente na minha carreira. Tive a sorte de fazer parte de uma equipa diversa e cheia 
de energia. Em 2001, já em Espanha, fui muito bem acolhida, mesmo com o meu “portuñol”. Atualmente, tudo é muito mais rápido e acredito que 
a formação contínua é essencial.”

Ana Teresa Ribeiro, Sage Iberia
“No início, a maior dificuldade foi a afirmação de um posicionamento multidisciplinar de ligação entre tecnologia e gestão. Nos 
projetos em que estive envolvida no início havia uma separação entre tecnologia e gestão, mais centrado no conteúdo do que no 
diálogo e colaboração entre as várias valências, para entregar o melhor serviço ao cliente. Atualmente, a tecnologia entrou em todas 

https://www.linkedin.com/in/ana-rocha-de-oliveira-a80180/
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NOME: ANA TERESA RIBEIRO  
CARGO: COUNTRY SALES DIRECTOR, SAGE IBERIA  
NOS TEMPOS LIVRES... “PRIVILEGIO AS ATIVIDADES DA NATUREZA, EM PARTICULAR DOIS 
GRANDES INTERESSES: O HICKING DE MONTANHA E KAYAK DE MAR”

“Encantamento pela inovação e transformação 
dos negócios e das pessoas”

as dimensões das nossas vidas, e a par do conhecimento e inovação técnica, é crucial a criatividade, o design, a experiência do uso, a exploração da 
inteligência emocional e artificial.
A tecnologia está muito mais democratizada e abrangente. Como tal, sou da opinião de que muitas das barreiras iniciais se têm vindo a esbater e a 
diversidade tem vindo a ser crescente, no conhecimento e no equilíbrio da igualdade de género.”

Anna Barker, Cisco Portugal
“No meu primeiro emprego, o género nunca foi um problema. Ao trabalhar numa empresa de contabilidade, estava sempre rodeada 
por mulheres e gestoras. Só me tornei mais consciente desta temática quando entrei para a indústria tecnológica - muitas vezes era a 
única mulher numa equipa ou em reuniões de direção. Hoje, este tipo de situações já não são um problema para mim. Tenho presen-
ciado uma grande evolução na forma como as empresas olham para o tema da diversidade e da inclusão. Agora, garantir que temos 

todo o espetro da diversidade nas nossas equipas - quer seja género, idade, raça, orientação sexual, etc. – é uma prioridade a todos os níveis, desde 
colaboradores a líderes e até CEO. A diversidade e a inclusão começam no topo. Estamos dedicados a criar uma cultura que valoriza as contribuições 
das mulheres e esse empenho tem resultado em níveis elevados de diversidade de género desde 1998. Neste momento, cerca de 45% da nossa força de 
trabalho na Cisco Portugal é composta por mulheres. Diversidade, inclusão e compromisso para com a nossa comunidade são temas fundamentais 
para construir uma cultura de trabalho vibrante.”

Isabel Pinto, Vertiv
“Felizmente em nenhuma das empresas por onde passei senti qualquer desafio ou dificuldade que atribuísse ao facto de ser mulher. 
Sempre senti igualdade nas oportunidades de crescimento e novos projetos e, quando escolhida ou não, foi sempre óbvio para mim que 
os critérios dependiam de características pessoais e competências. Ainda assim, ao longo destes anos, a grande mudança tem a ver com 
o facto de cada vez mais se encontrarem mulheres em posições de liderança e cada vez mais iniciarem as suas carreiras na área tech.”

Patrícia Pimenta, Schneider Electric
“Com apenas 12 anos comecei a estudar energia na escola e a interessar-me por tudo o que está relacionado com ela. Gosto de construir 
o meu próprio caminho e, apesar de muitas vozes no meu contexto familiar me dizerem que este era um mundo maioritariamente 
masculino, eu via-o como fascinante e repleto de desafios. Já na universidade, estudei Engenharia Elétrica. Estou há quase 18 anos na 
Schneider Electric, onde o meu primeiro posto de liderança foi em Portugal como IS&C Business Unit Manager, seguido de outras 

seis posições até ao dia de hoje, em que sou Vice Presidente da divisão de Home & Distribution na zona ibérica.”

Sandra Gil Mateus, Microsoft Portugal
“No início da minha vida em consultoria fui sendo colocada em vários projetos e num deles tinha de programar. E nessa altura percebi que 
era, para mim, mais difícil que para as minhas colegas. E refiro colegas, no feminino, porque o eram. Eram engenheiras e programavam 
com a maior das facilidades e para mim era mais difícil. Acredito que hoje já não se pensa numa Women in Tech como sendo uma mulher 
que sabe muito sobre tecnologia no sentido técnico. Nas empresas tecnológicas e nas empresas com negócios digitais encontramos hoje 

mulheres com backgrounds e características completamente diferentes. Na Microsoft, temos licenciadas em Direito e em Relações Internacionais.”

Vanda Gonçalves, Accenture Technology
“Um dos grandes desafios para as mulheres é inevitavelmente a maternidade que tende a ser muitas vezes adiada. A falta de diversidade 
ao nível da gestão constitui igualmente um desafio; está demonstrado que nos meios em que a liderança não é inclusiva, a probabilidade 
das mulheres atingirem lugares de liderança reduz significativamente e continua a ser muito reduzida a representatividade de mulheres 
em lugares de CIO/CTO, embora as grandes empresas estejam a desenvolver esforços no sentido de aumentar a diversidade.”

https://www.linkedin.com/in/anateresaribeiro/
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ATUALMENTE, COMO VÊ A POSIÇÃO DE UMA MULHER NA ÁREA DO IT?

Ana Carolina Cardoso Guilhén, Schneider Electric
“A posição da mulher no setor de IT é imprescindível! Com a falta de profissionais na área, provocado pela procura crescente de profissionais 
de tecnologia e pela diminuição em geral de estudantes em carreiras STEM, a entrada da mulher neste mercado é fundamental para o 
crescimento da economia e desenvolvimento de um futuro tecnológico. Se não formos capazes de atrair mulheres em carreiras STEM, nem 
de tornar as empresas atrativas, teremos cada vez mais este gap entre demanda e oferta. Esforçamo-nos e temos orgulho de ter a Schneider 

Electric como uma das melhores empresas para se trabalhar de acordo com a Revista Fortune e também trabalhamos com novas gerações em projetos de 
voluntariado como o #LetsGoEngineering, que trata de inspirar e despertar o interesse de crianças para carreiras STEM, independentemente de género. 
Cada um de nós, como empresas e profissionais, somos co-responsáveis para criar um futuro com mais mulheres em tecnologia.”

Ana Rocha de Oliveira, Red Hat
“Apesar de ser predominantemente masculino, há um interesse crescente das empresas em aumentar a diversidade e inclusão no setor. 
A pandemia também aumentou a procura por perfis tecnológicos e há excelentes exemplos de mulheres de referência em áreas como 
cibersegurança e análise de dados.”

Ana Teresa Ribeiro, Sage Iberia
“Qualquer profissional para ser feliz nesta área tem de vibrar com esta dinâmica, ter uma elevada apetência ao risco e tolerância à 
incerteza, usufruir do inesperado e capacidade de adaptação e resiliência. Sendo mulher, tem alguns desafios adicionais. Embora o 
gap de género se tenha vindo a esbater, ainda existe em algumas áreas e, como tal, é necessário uma redobrada energia, coragem e 
confiança para ultrapassar preconceitos e assegurar a meritocracia.”

NOME: ANNA BARKER 
CARGO: SENIOR DIRECTOR CX CENTER, CISCO PORTUGAL  
NOS TEMPOS LIVRES... “ZUMBA, PILATES E PASSEAR OS MEUS TRÊS CÃES: RUBY, RONNIE 
E ROCCO”

“Do the best you can until you know better. Then 
when you know better, do better” – Maya Angelou

Anna Barker, Cisco Portugal
“Sozinhas temos poder; mas coletivamente temos impacto. Tradicionalmente, temos sido ensinadas a ser competitivas, pois existia uma escassez 
de oportunidades de emprego no topo. A verdade é que se nos apoiarmos mutuamente e canalizarmos o nosso poder de colaboração podemos 
mudar este paradigma. Reconhecer e celebrar as conquistas das mulheres que trabalham na indústria tecnológica inspirará mudanças positivas 
e encorajará mais mulheres a escolher uma carreira nesta indústria. Existem várias formas de reconhecimento e apoio mútuo que contribuirão 
para captar o interesse de mais mulheres para esta área. 
Por exemplo, todos os anos dedico algum do meu tempo à mentoria de talentos, onde partilho o conhecimento e experiência que adquiri ao longo 
da minha carreira. Ser mentora é algo que me satisfaz imenso, pois aprendo tanto com os meus mentorados como eles aprendem comigo, e é 
importante para mim saber que tive um impacto positivo na vida e carreira de alguém. Sou também Executive Sponsor de um grupo chamado 
Women of Cisco com o objetivo de atrair, desenvolver, reter, e celebrar todas as mulheres na Cisco. 
O que começou com cinco mulheres cresceu para mais de quatro mil colaboradores. Por último, também apoiamos o Portuguese Women in Tech 
Awards, um evento anual que reconhece as conquistas de mulheres de sucesso na indústria da tecnologia com o objetivo de inspirar jovens que 
querem seguir uma carreira nesta área.”

https://www.linkedin.com/in/anna-barker-a223a04/
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NOME: ISABEL PINTO  
CARGO: CHANNEL DISTRIBUTION MANAGER, VERTIV   
NOS TEMPOS LIVRES... “NÃO HAVENDO MUITO TEMPO PARA HOBBIES E INTERESSES, DOIS 
QUE TENTO MANTER QUASE COMO “TAREFA” É O DESPORTO E A LEITURA”

“Consistência e tenacidade”

Isabel Pinto, Vertiv
“Pouco a pouco as mulheres estão e continuam a assumir papéis mais relevantes na área IT. Ainda que o caminho seja longo e exista ainda muito 
a fazer, estou certa de que as novas gerações vão cada vez mais encontrar o meio ideal para crescerem e se desenvolverem pessoal e profissional-
mente, independentemente do género.”

Patrícia Pimenta, Schneider Electric
“Considero que melhorou significativamente nos últimos anos, mas ainda há muito a fazer para alcançar a igualdade de género no 
setor. É um processo complexo que requer esforço por parte das empresas e da sociedade em geral. As mulheres ainda estão sub-re-
presentadas nas TI, especialmente em cargos de liderança. É importante continuar a trabalhar na criação de ambientes de trabalho 
inclusivos e na eliminação de barreiras culturais e estruturais que impedem a nossa participação plena e equitativa. Para além disso, 

é de extrema importância destacar o trabalho das mulheres no setor, pois necessitamos de referências para inspirar e motivar as jovens a seguir 
carreiras nesta área – porque o que não se vê, não existe. A divulgação de histórias de sucesso e criação de programas de mentoria e coaching para 
mulheres na indústria é fundamental.”

Sandra Gil Mateus, Microsoft Portugal
“Está mais do que estudado e provado que empresas com rácios equilibrados de diversidade, seja de género, raça, background e outros 
fatores, são mais inovadoras, mais atrativas para o talento e financeiramente mais sustentáveis, pelo que, também na área IT temos de 
percorrer esse caminho do equilíbrio. Se as nossas equipas forem equilibradas e diversas, a probabilidade de chegarmos mais rápido 
à solução de um problema ou ao desenvolvimento de um produto aumenta exponencialmente.

No IT temos de fazer esse caminho ainda mais depressa. Partimos, por imensas razões, de uma percentagem muito inferior e temos de acelerar 
para a igualdade em todos os níveis, com maior expressividade nos níveis de decisão, garantindo que está incorporada na decisão a diversidade 
que garante o sucesso. Este é um papel das empresas, mas é também de cada um de nós que lidera equipas e que pode construir este ecossistema 
mais equilibrado.”

Vanda Gonçalves, Accenture Technology
“Temos assistido a uma maior consciencialização das empresas para os temas de diversidade, mas há ainda um longo caminho a 
percorrer, e o facto é que as mulheres continuam a estar em minoria. A evolução da situação será progressiva e levará tempo até 
chegarmos a uma situação de paridade. Não é suficiente intervir ao nível das mulheres que já estão no mercado de trabalho; trata-se 
de um tema cultural que carece de intervenção em fases anteriores da formação para alterar estereótipos e preconceitos.”

O QUE É QUE NÃO PODE FALTAR NO DIA A DIA DE UMA WOMAN IN TECH?

Ana Carolina Cardoso Guilhén, Schneider Electric
“Salto alto, maquilhagem e um sorriso no rosto. Somos diferentes, pensamos diferente e essa é a beleza da diversidade. E é esse o 
pensamento que deve guiar o nosso dia a dia. Temos que pensar que temos o nosso valor e que o mundo precisa do nosso trabalho, seja 
ele qual for. Cada dia que passamos longe das nossas casas, longe dos nossos filhos, seja por uma viagem, um jantar, ou mesmo um dia 
no escritório, temos que pensar que estamos a contribuir para o crescimento de pessoas que estão ao nosso redor, para o crescimento 

da economia de um país ou mesmo para um mundo melhor, construindo o futuro para os nossos filhos.
Nós, mulheres, agregamos diferentes maneiras de pensar, de agir, de liderar, de desenvolver pessoas, e as empresas precisam disso, precisam de 
mulheres para fazer isso.”

https://www.linkedin.com/in/isabel-pinto-442285221/
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Ana Rocha de Oliveira, Red Hat
“Entusiasmo, empatia e uns saltos altos!”

Ana Teresa Ribeiro, Sage Iberia
“Poderia falar nos gadgets, que é mais ou menos padrão nas “techies”, mas mais que objetos, creio que o que não pode faltar é a atitude, 
num resumo de três C ś: Curiosidade para questionar, atualizar, e reprogramar as “certezas”, progredindo com o resultado dessas 
aprendizagens; Criatividade para tornar simples as coisas complexas e posicionar a tecnologia ao serviço das pessoas, sejam elas os 
clientes, colegas ou outros beneficiários; Coragem para se afirmar e arriscar fazer diferente, aprendendo com os erros e celebrando 

os sucessos.”

Anna Barker, Cisco Portugal
“Ir ao escritório e confraternizar com as nossas equipas é algo absolutamente indispensável para mim. Gosto imenso de encontrar 
colegas e amigos na cafetaria quando vou preparar o meu chá ou até mesmo sair para almoçar em grupo e partilhar histórias, expe-
riências e opiniões sobre os mais variados assuntos. Com o regime de trabalho híbrido e a possibilidade de voltar a encontrar-me com 
a minha equipa no escritório – quer seja para reuniões ou para atividades de team building – sinto-me mais conectada, positiva e com 

mais energia.”

Isabel Pinto, Vertiv
“Sem dúvida, o entusiasmo pelo seu trabalho e a resiliência para ultrapassar os desafios constantes numa área em constante evolução.”

NOME: PATRÍCIA PIMENTA
CARGO: VICE PRESIDENT, HOME & DISTRIBUTION IBERIA, SCHNEIDER ELECTRIC  
NOS TEMPOS LIVRES... “O MEU DESPORTO DE ELEIÇÃO É O KITESURF, AINDA QUE NESTE 
MOMENTO A MINHA PRIORIDADE SEJAM OS MEUS FILHOS”

“Desde pequena que aprendi a ver a energia 
como algo que está em todo o lado, com um poder 

excecional capaz de mover o mundo”
Patrícia Pimenta, Schneider Electric
“O desejo de continuar a melhorar como profissional e a confiança em nós mesmas. Enfrentar cada dia com plena consciência do nosso valor e do 
que somos capazes de alcançar. E, claro, construir uma comunidade com as mulheres que nos rodeiam, sejam colegas de trabalho ou amigas. A 
irmandade entre nós é muito importante.”

Sandra Gil Mateus, Microsoft Portugal
“A tecnologia evolui a uma enorme velocidade e só com curiosidade genuína conseguimos ir acompanhando o que aparece de novo, 
o que muda e, no meu caso, como é que isso me pode ajudar a ajudar melhor os meus clientes.”

Vanda Gonçalves, Accenture Technology
“Não deve faltar uma cultura inclusiva e diversa, pois está provado que proporciona colaboradores mais felizes e mais dispostos e 
capazes de inovar.”

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


março | 2023  47 

WT
NOME: SANDRA GIL MATEUS 
CARGO: MICROSOFT WOMEN ERG LEAD PORTUGAL  
NOS TEMPOS LIVRES... “GOSTO MUITO DE LER E DEDICO TODO O MEU TEMPO À MINHA 
FAMÍLIA, QUE É SEMPRE A MINHA PRIORIDADE”

“Interessa-me o que a tecnologia pode tornar mais fácil. 
Mais fácil de usar, mais fácil de viver, mais fácil de 

comunicar, mais fácil de trabalhar”

O QUE FALTA FAZER PARA QUE MAIS MULHERES SE INTERESSEM POR ESTA ÁREA E POSSAM OCUPAR CADA VEZ MAIS 
POSIÇÕES DE LIDERANÇA?

Ana Carolina Cardoso Guilhén, Schneider Electric
“Creio que a grande parte das empresas tem hoje algum tipo de política para incentivar mulheres em vendas, tecnologia ou cargos de 
liderança - a Schneider, por exemplo, encara a diversidade como um objetivo estratégico e é por isso que está incluída no “Índice de 
Equidade de Género da Bloomberg (GEI)”, pelo quinto ano consecutivo, que mede a igualdade de género em cinco pilares: liderança 
feminina e pipeline de talentos, igualdade e paridade de salários, cultura inclusiva, políticas de assédio anti-sexual e marca pró-mulher. 

Mas a verdade é que isto não é tudo. As mulheres têm de se interessar e, para isso, as ações necessárias vão muito mais além do que política empresa-
riais. É uma responsabilidade de cada um de nós: as mulheres devem suportar mulheres, e aqui vai minha mensagem para todos: o que é que estão a 
fazer para inspirar mulheres a assumirem postos de liderança? Ações como mentoria, coaching ou mesmo líderes inspirando novas experiências com 
as suas colaboradoras podem ajudar muito, mas depende de cada um de nós; “Break the Bias”, é importante entender que sim, temos vieses inconscientes 
que nos proíbem muitas vezes de experimentar, de assumir riscos e de simplesmente pedir. Ler, participar em formações ou discussões sobre mulheres 
em liderança pode ajudar a entender estes vieses e maneiras de agir diferentes.”

Ana Rocha de Oliveira, Red Hat
“Acredito que devemos investir coletivamente na educação para melhorar a imagem estereotipada e pouco atraente dos profissionais 
de IT. Na Red Hat, organizamos mentorias e sessões de work-shadowing para jovens. A indústria de IT está em pleno auge, oferecendo 
não apenas oportunidades profissionais, mas também benefícios adicionais, como f lexibilidade de horários, teletrabalho e conciliação 
da vida familiar.”

Ana Teresa Ribeiro, Sage Iberia
“Em primeiro lugar é importante a educação, na família, para a igualdade nas pequenas e grandes coisas: nos interesses, oportunidades 
e experiências. Acredito que este caminho começa em casa e nos exemplos basilares de referência. O ensino desempenha também um 
papel fundamental, mais do que os programas oficiais, cada vez mais a promoção de experiências e ações orientadas na aplicabilidade 
da tecnologia na sociedade desmistifica a tecnicidade da tecnologia e promove o seu propósito na transformação e evolução social. 

Por fim, é preciso “mundo”; a globalização permite-nos perceber que não há impossíveis pela vivência e observação de experiências e realidades 
diferentes. A conjugação destes três fatores contribui fortemente para uma atitude mais curiosa, criativa e corajosa, onde uma posição de liderança 
acontecerá naturalmente se essa for a escolha.”

Anna Barker, Cisco Portugal
“Hoje, pela primeira vez na história, 10% das empresas Fortune 500 são lideradas por mulheres. Contudo, vários estudos realizados 
mundialmente mostram a mesma realidade - as mulheres estão sub-representadas no setor da tecnologia. As razões para isto variam, 
mas sabe-se que para muitas, a decisão de seguir uma carreira na área da tecnologia começa na escola. Não só devemos apoiar outras 
mulheres e celebrar os seus sucessos, como também nos devemos concentrar nas jovens e dar-lhes a conhecer as incríveis oportunidades 

que uma carreira na tecnologia pode trazer, não só através da educação e formação, mas também ao apresentar-lhe exemplos de mulheres que 
vingaram neste espaço. Na Cisco, todos os anos, celebramos o Dia Internacional da Raparigas nas TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), 
onde organizamos sessões que mostram aos jovens a relevância do desenvolvimento de competências digitais e como construir uma carreira de sucesso 
na área da tecnologia. Também temos uma Parceria com a Girl Move Academy, uma organização que focada em liderar um movimento educativo 
e de mentoria que multiplica oportunidades para jovens mulheres de Moçambique que querem mudar o mundo.”

https://www.linkedin.com/in/smateus/
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Isabel Pinto, Vertiv
“Para mim, pessoalmente, é uma questão de educação, ou seja, desde a infância devemos educar e promover a verdadeira igualdade 
entre as nossas crianças, todos somos iguais tendo em conta as diferenças individuais que nos definem. Cada um de nós tem o direito 
a escolher o seu caminho, independentemente do que é expectável socialmente, dando o melhor de si em cada momento. Cada vez 
mais isto se nota nas gerações mais novas, pelo que estou certa de que o equilíbrio será naturalmente conseguido nos próximos anos 

com a incorporação de cada vez mais mulheres na área tecnológica.
Na minha opinião, não se consegue ocupar uma posição de liderança por questões de género ou quotas, mas porque as empresas estão mais focadas 
em escolher a pessoa mais adequada à posição, tendo em conta as suas competências, soft skills e experiência. Podemos ser otimistas no caminho que 
está a ser percorrido, uma vez que me parece estar a ser feito de forma muito natural e consistente.”

Patrícia Pimenta, Schneider Electric
“Para concretizar esta mudança é necessário inf luenciar as meninas, desde muito cedo, para que conheçam e entendam o valor dos 
estudos em engenharia. Várias pesquisas demonstram que, no momento de decidir o curso que pretende seguir, o género feminino 
guia-se muito por cursos em que vê uma clara correlação entre o seu trabalho e a sociedade. As carreiras técnico-científicas têm uma 
grande ligação com a sociedade; contudo, devemos conseguir explicar o nosso propósito de forma mais atrativa e compreensível. Se o 

fizermos, estou convencida de que muitas jovens vão querer ser engenheiras e contribuir para fazer do mundo um lugar melhor com o seu trabalho. 
Não podemos abrir mão de 50% da sociedade e, consequentemente, do quão talentosas são as mulheres.”

Sandra Gil Mateus, Microsoft Portugal
“Mudar mentalidades. De quem contrata, de quem é contratado, de quem promove, de quem educa, de quem estuda. De todos. 
Precisamos de acreditar verdadeiramente que a inclusão e a diversidade são a nossa chave do sucesso. E para isso temos todos de 
lutar, todos os dias, contra viés interiores e culturais e contra a discriminação. A começar pela educação, onde temos rapidamente 
de acelerar a mudança e acompanhar a evolução digital, contando com todos em todas as profissões, passando pelas empresas e pelo 

nosso contexto pessoal e profissional. 
Na Microsoft, o nosso negócio depende muito da inovação, que necessita de novas formas de pensar, novas experiências e novas perspetivas, e por 
isso levamos a Diversidade e Inclusão seriamente. E se todos tivermos esta visão, teremos mais mulheres em cargos de liderança. Uma empresa de 
cada vez. Uma mulher de cada vez.”

NOME: VANDA GONÇALVES  
CARGO: MANAGING DIRECTOR, ACCENTURE TECHNOLOGY
NOS TEMPOS LIVRES... “PROGRAMAS EM FAMÍLIA COMO VIAJAR, FAZER 
CAMINHADAS PELA NATUREZA, JOGAR PADEL, IR AO CINEMA” 

“Resiliência”

Vanda Gonçalves, Accenture Technology
“O interesse pela área tem de ser estimulado antes da fase de decisão do curso a escolher. Quanto mais cedo se der igualdade de oportunidades e 
experiências, mais se esbaterão as diferenças no momento das escolhas de uma carreira. Em paralelo, há todo um caminho a percorrer ao nível das 
organizações para tornar a cultura mais inclusiva e aumentar a retenção das mulheres em funções tecnológicas. Estratégias como melhorar as políticas 
de licença parental e garantir que todos são encorajados a utilizá-las de igual forma; estabelecer objetivos para aumentar a diversidade e envolver os 
líderes nesse processo; garantir programas de mentoring, coaching e redes de apoio e promover o papel da tecnologia na dinamização da inovação que 
muda o mundo são algumas das estratégias que podem ajudar a criar uma cultura mais inclusiva, que é crítica para a atração e retenção de mulheres 
na tecnologia.” 

https://www.linkedin.com/in/vanda-sofia-goncalves/
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Seja de confiança!

Aproveitar uma 
negociação para 
criar um relacio-
namento faz com 
que as suas hipó-

teses de fechar um negócio sejam 
maiores. Esta frase, que terá sido 
proferida por Francis Bacon em 
1597, retrata, com perfeição, a 
importância do relacionamento 
nas negociações.

E, no centro desse relacionamento, 
terá que estar obrigatoriamente 
um sólido sentido de fiabilidade e 
confiança. 

Todos sabemos que a relação de 
confiança é importante em todas as 
esferas de nossa vida e o ambiente 
corporativo não é exceção! Pense 
em qualquer relação duradoura, 
como por exemplo uma amizade 
ou um casamento. Um dos pilares 
de relacionamentos que duram 
muito tempo é a confiança. Nas 
empresas não é diferente.

Frequentemente as empresas, 
após terem conquistado o cliente, 
não realizam ações adequadas 
para estabelecer um relacio-
namento duradouro. É funda-
mental alimentar esta relação, 
estar disponível para responder 
a dúvidas e solicitações, ser proa-
tivo e procurar as melhores solu-
ções que garantam a satisfação 
do cliente. Mas também passar 
uma imagem de solidez, susten-
tabilidade, de que é uma empresa 

estável e que o relacionamento 
pode ser mantido no médio-longo 
prazo.

Mas esta questão não é apenas 
importante nas relações entre 
empresas e clientes. Cada vez mais, 
os negócios assentam em Parcerias 
entre empresas: Parcerias técnicas, 
fornecedores qualificados, parce-
rias comerciais, entre outras. 
Iniciar estas Parcerias e mantê-
-las com estabilidade ao longo 
do tempo é um grande desafio. É 
necessário existir muita confiança 
entre Parceiros para as manter 
e fazer progredir. Porque, como 
se costuma dizer, os contratos só 
servem quando as coisas correm 
mal.

ENTREGUE O QUE PROMETE
Se promete algo para atrair 
clientes ou convencer Parceiros de 
negócio, faça questão de cumprir. 
Não existe outra opção!

Começar uma relação profissional 
sem cumprir um acordo é como 
começar uma construção com 
maus alicerces: o projeto começa 
logo à partida com grande risco 
de desmoronar.

E, sempre que possível, tente 
inclusive superar as expectativas 
e entregar mais do que prometeu. 
Mas nunca faça menos! Se estiver 
em dúvida do que é capaz de 
entregar, seja modesto nessas 
promessas.

Cumprir o que promete é essen-
cial para gerar confiança com 
os outros. É um ciclo: a partir do 
momento em que faz promessas e 
cumpre-as, as pessoas consequente-
mente irão associá-lo a uma figura 
fiável e essa imagem irá consoli-
dar-se, levando ao fortalecimento 
das relações. E não se esqueça que 
gerar confiança é muito mais difícil 
do que destruí-la. Se cometer erros 
e deixar de cumprir o que promete, 
a sua imagem será danificada e as 
pessoas deixarão de vê-lo como 
alguém fiável, seja na qualidade de 
fornecedor, seja como parceiro de 
negócios.

A reputação é uma construção 
de histórias com os seus clientes e 
Parceiros. Não é sobre o que diz 
que vai fazer, mas sobre o que já 
fez e continua a fazer. 

Portanto, para garantir um futuro 
promissor na nova economia, 
comece hoje por analisar os pontos 
de contacto/relação com os seus 
clientes e parceiros e por medir o 
quanto está a fazer para construir 
(ou desconstruir) a confiança e a 
garantir a sustentabilidade da sua 
empresa – e de si próprio - nesta 
nova economia da reputação. 

por Sérgio Azevedo, 
Managing Partner da Streamroad 

Consulting

Perceba a importância de desenvolver uma estratégia de 
confiança corporativa e como usar esse requisito para 
conquistar (e manter) profissionais, clientes e Parceiros
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https://www.linkedin.com/in/s%C3%A9rgio-azevedo-462b51a/
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reportagem

IDC FutureScape 2023: 
Novos paradigmas obrigam a mudanças 
mais disruptivas nas organizações
Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC, e Bruno Horta Soares, Executive Senior Advisor da IDC, 
apresentaram as previsões sobre a realidade da transformação digital das organizações
por Marta Quaresma Ferreira

Os últimos anos foram 
marcados pela resiliência e 
pela aceleração da transfor-
mação digital, provocadas em 
grande parte pela pandemia 

da COVID-19..
A edição de 2023 do IDC FutureScape concen-
trou-se em olhar para estas mudanças dos 
últimos anos, apresentando um conjunto de 
previsões sobre para onde caminha a tecno-
logia e a transformação dentro das organiza-
ções, com destaque para o clima empresarial 
português.
Gabriel Coimbra, Group Vice President and 
Country Manager da IDC, acredita que 
2020 trouxe um “novo paradigma econó-
mico e social”, com a tecnologia a assumir 
um papel relevante, numa área onde o inves-
timento, apesar do contexto, foi despropor-
cional à economia, uma vez que não parou 
de crescer. Esta realidade obrigou, por isso, a 
uma “mudança mais disruptiva, mais rápida” 
das organizações. Na perspetiva de evolução 
do mercado, com fatores como a pandemia 
e a invasão da Ucrânia, “a aceleração e a 
velocidade de mudança e de volatilidade vai 
ser cada vez mais significativa”, obrigando 
as organizações a uma maior necessidade de 
disrupção.
Em 2021, o investimento em tecnologia atingiu 
quase os 20%, um crescimento a dois dígitos 

que não era visto há mais de duas décadas. Em 
2022, a previsão aponta para um crescimento 
de 4,9%. Apesar das previsões de desacele-
ração, os investimentos significativos deverão 
continuar.
Para Bruno Horta Soares, Executive Senior 
Advisor da IDC, muitos dos investimentos que 
serão feitos nos próximos tempos “são simples-
mente para as organizações se manterem à 
tona”.
Só na componente de transformação digital – 
as tecnologias da terceira plataforma em diante 
– o crescimento é oito vezes superior, ou seja, 
2% da economia representa um crescimento 
de 16% nas novas tecnologias. Dois terços das 
organizações afirmam que vão investir mais 
em transformação digital.

PARA ONDE VAI O INVESTIMENTO?
A cloud registou um grande crescimento - o 
investimento nesta área deverá ainda crescer 
a dois dígitos; outra das áreas com maior cres-
cimento foi o IoT e a segurança, garantindo 
a resiliência da infraestrutura; e a Analytics, 
Data e inteligência artificial, assim como o 
as-a-Service.
“Entrar na cloud foi uma preocupação que 
vimos nos últimos anos e começa a ser muito 
claro que a eficiência começa a ser a principal 
preocupação no que toca à utilização de plata-
formas de cloud”, explica Bruno Horta Soares, 

justif icando esta mudança de paradigma 
com as implicações provocadas também pela 
pandemia.
O Executive Senior Advisor da IDC consi-
dera que depois do movimento de recursos 
para a cloud e da f lexibilidade que esta ferra-
menta ofereceu, “a cloud é verdadeiramente 
a ferramenta para alinhar a tecnologia com o 
negócio”. 

ACELERAÇÃO: DE QUE FORMA?
Com a ambição de continuarem a crescer e 
a criar valor, as organizações terão agora de 
acelerar o processo já iniciado. “Temos de 
avançar duas vezes mais rápido. Este é o sinal 
dos tempos”, sublinha Bruno Horta Soares. As 
grandes alterações que estão a decorrer estão 
ligadas à mudança de conceito – de acordo 
com a IDC, a transformação digital passará a 
ser definida como transformação do negócio - 
digital business.
Este novo conceito configura a terceira etapa 
da transformação digital, uma vez que a grande 
parte das organizações fez já esta mudança de 
transformação digital. As organizações devem 
questionar-se sobre qual a sua maturidade, 
perceber onde estão e para onde querem cami-
nhar. “Cada vez mais as organizações vão ser 
forçadas a mapear aquilo que são os investi-
mentos digitais em digital revenue”, defende o 
Executive Senior Advisor da IDC.
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RESUMO
• O IDC FutureScape 2023 teve lugar no Centro Cultural de belém, 
em Lisboa;
• O evento arrancou com as previsões para a indústria de IT a nível 
nacional e internacional;
• Em 2021, o investimento em tecnologia foi de quase 20%

para o online durante a pandemia. E as exigên-
cias dos clientes acompanharam esta alteração 
de paradigma para a experiência digital.
De acordo com dados da IDC, apresentados 
por Louisa Barker, Research Manager e 
Government Insights da IDC e que envolveram 
mais de mil organizações, mais de 45% dos 
inquiridos considera que a pandemia foi um 
acelerador da digitalização. A cibersegurança 
tornou-se igualmente uma preocupação: nas 
previsões para 2023 esta área subiu da quinta 
para a terceira posição em termos de relevância 
para uma empresa, posicionando-se como a 
prioridade número dois em determinadas áreas 
como a indústria e o setor financeiro.
“Devido aos recentes eventos económicos e 
geopolíticos, até 2024, 45% dos governos nacio-
nais vão considerar a soberania digital para 
proteger as infraestruturas críticas nacionais”, 
revelou Louisa Barker.
Até 2027, é expectável que 50% das indústrias 
aumentem o uso de IoT e soluções de ciberse-
gurança OT no edge. 

Nos próximos anos, numa primeira fase, as 
organizações preveem que 40% das suas 
receitas terão origem a partir do digital, entre 
produtos, serviços e experiências.
A redefinição dos modelos de negócio é, por 
isso, uma das maiores previsões. As organiza-
ções estão já à procura de criar novos mercados 
com recurso à criação de espaços para que 
consigam obter mais receitas. Só o mercado do 
metaverso deverá, de acordo com a McKinsey, 
atingir os cinco biliões em 2030. 
Esta procura por novos mercados está assente, 
sobretudo, não numa lógica de arquitetura 
empresarial que suporte a tecnologia, mas 
“uma arquitetura de negócio”.
Para Bruno Horta Soares, as organizações que 
estão ainda muito preocupadas com o “fazer” 
não conseguem construir “as capacidades que 
preparem a plataforma digital para que, no 
futuro, continuem em cima dessa plataforma, 
a desenvolver novos produtos”. 
O futuro das organizações passa pela aposta 
na implementação destas plataformas digitais 
que oferecem “uma probabilidade duas vezes 
maior [de a organização] atingir crescimentos 
a dois dígitos”, ou seja, o desenvolvimento de 
arquiteturas de negócio está intrinsecamente 
ligado ao desenvolvimento destas plataformas 
digitais.

TECNOLOGIA AO SERVIÇO DA 
SUSTENTABILIDADE
A inovação e tecnologia são também elas ferra-
mentas aliadas das organizações que pretendem 
apostas em estratégias mais sustentáveis, numa 
era em que “a tecnologia está a ser utilizada 
porque as pressões dos outros Parceiros, forne-
cedores, clientes, é cada vez maior”.
Os dados da IDC mostram que as organizações 
em Portugal ainda têm um longo caminho a 
percorrer nas iniciativas sustentáveis. Apesar 
de a tecnologia colocar-se ao serviço da susten-
tabilidade, quase 40% das empresas admite 
que ainda não está a aumentar o investimento 
nesta área.

O PROBLEMA DA ESCASSEZ DE 
TALENTOS
Atualmente, a falta de talentos e recursos é uma 
das maiores preocupações das organizações, 
sendo já o fator número um para a rejeição/

não realização de projetos na área da transfor-
mação digital. Bruno Horta Soares considera 
que este é um “problema em mãos” para as 
organizações – só na Europa 90% das organi-
zações não está a avançar com projetos porque 
não tem talentos para os colocar em prática. 
Esta é também uma preocupação da realidade 
portuguesa – 81% das organizações inquiridas 
admite que a falta recursos tem sido uma limi-
tação para a realização de projetos, o que, por si 
só, pode levar a constrangimentos na produção 
e, consequentemente, quebras nas receitas.

A CONFIANÇA DAS ORGANIZAÇÕES
O tema da soberania é crítico e um desafio 
às empresas europeias. A preocupação com 
a confiança está ainda muito dependente das 
administrações executivas. “Há cada vez mais 
uma preocupação dos CEO das organizações 
questionarem os investimentos e questionarem 
se estão a fazer os investimentos certos”, frisa 
Bruno Horta Soares.

A TEMPESTADE PERFEITA
Os acontecimentos dos últimos anos provo-
caram uma “tempestade perfeita” para que as 
organizações dessem este primeiro passo para 
a mudança. A transformação digital passou 
de algo positivo para as empresas para uma 
necessidade de sobrevivência. Em muitas orga-
nizações, a aceleração digital teve origem na 
necessidade de passar as operações e serviços 
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what’s new

A Lenovo anunciou a expansão do seu 
portfólio com o novo ThinkSmart 
View Plus, uma solução com Microsoft 
Teams Display, um ecrã com caraterís-
ticas dedicadas de áudio, vídeo e white-

boarding, pensado para a utilização de hot-des-
king em videoconferência, reuniões, ambientes 
executivos e trabalho híbrido.
Integrado com ecrã multitouch de 27 polegadas, 
permite uma experiência personalizada, segura 
e f lexível do Microsoft Teams, com acesso a 
calendário, chat e ficheiros do Teams, aumen-
tando a produtividade e f lexibilidade dos traba-
lhadores em regime híbrido. Os utilizadores 
poderão usufruir de transições suaves entre o 
escritório de casa e o escritório de trabalho sem 
que para isso seja necessária uma configuração 
complicada. Ao desligarem o dispositivo, as 
informações pessoais são removidas de forma 

a minimizar os riscos de segurança. Esta nova 
solução é alimentada pelo chipset QCS8265 da 
Qualcomm.
O ThinkSmart View Plus permite a partilha 
de ecrã entre equipamentos, oferecendo a 
possibilidade de visualização em simultâneo 
do conteúdo e dos participantes na chamada. 
A ligação ao PC através de USB-C permite 
intercalar facilmente para o modo monitor de 
trabalho. O dispositivo é também montável em 
VESA na parede.
O ThinkSmart View Plus tem três anos de 
apoio Premier Support da Lenovo, com acesso 
a técnicos 24 horas por dia, 365 dias por ano. 
Inclui ainda um ano de software e serviços de 
valor acrescentado, entre eles o ThinkSmart 
Professional Services (implementação; manu-
tenção) e o ThinkSmart Manager. 
Outra das novidades presentes no portfólio 
de soluções de colaboração da Lenovo é o 
controlador IP para os ThinkSmart Core e 
ThinkSmart One, que inclui AV over-IP, com 
captura HDMI, com conectividade Ethernet 
para usar com PoE. Permite a instalação até 
cem metros do computador.  

C
om o objetivo de responder aos desafios de um trabalho e 
educação digitais e com maior mobilidade, a HP apresentou a 
última geração de portáteis Fortis, indicado para as novas formas 
de envolvimento dos estudantes, quer seja a partir da escola, de 
casa ou em qualquer outra parte.

O HP Pro x360 Fortis G11 vem equipado com um processador Intel 
N100 e N200, com Intel Wi-Fi 6E WLAN e suporte para MU-MIMO 
e HP Extended Range Wireless LAN. Pensado para trabalhadores e 
estudantes para uma colaboração produtiva, tem uma dobradiça de 360 
graus, ecrã tátil interativo, com uma pen opcional HP Slim recarregável. 
O seu design absorve choques acidentais, com acabamentos em borra-
cha-moldada e resistência a fatores externos como pó.
Já o HP Fortis x360 11 G3 J Chromebook está equipado com proces-
sadores Intel N4500, N5100 e N6000 e Intel Wi-Fi 6 WLAN com 
MU-MIMO e HP Extended Range Wireless LAN. Garante formas 
de aprendizagem interativas e personalizadas para os utilizadores, com 
uma dobradiça 360 graus que permite alternar entre modo portátil, 
tablet, tenda e stand. Esta solução apresenta ainda uma segunda câmara 
opcional de focagem automática de 5MP quando no modo tablet.

Ambos os equipamentos passaram num conjunto de 19 itens de testes 
MIL-STD-810, incluindo testes de queda, poeira e um teclado resistente 
a derrames até 350 ml.
Estas soluções estarão disponíveis este mês por um preço de venda ao 
público de 399 euros.  

Novos portáteis Fortis da HP concebidos para os 
desafios do trabalho e da educação

LENOVO ANUNCIA NOVO THINKSMART VIEW PLUS 
PARA COLABORAÇÃO INTELIGENTE
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EPSON LANÇA NOVA IMPRESSORA 
PROFISSIONAL

Com um consumo de energia muito baixo, e construída com a susten-
tabilidade em mente, a SL-D500 é uma solução de baixo custo para 
a produção de cartões fotográficos ou de dupla face, pequenos livros 
e calendários de mesa. Oferecendo níveis excecionais de qualidade de 
imagem, é ideal para complementar ou substituir impressoras de subli-
mação em lojas de fotografia a retalho ou em eventos.
Leve e compacta, a impressora é também empilhável, permitindo a 
formação de uma torre de produção com um máximo de três impres-
soras, com uma pegada suficientemente pequena (0,105m2) para caber 
num ponto de venda típico ou num balcão de hotelaria. O funciona-
mento é ainda mais fácil com o CISS (Continuous Ink Supply System) da 
SureLab, permitindo a produção de até cem impressões por impressora 
(300 impressões no total a partir de uma torre de três unidades) sem 
intervenção do utilizador, tudo a partir de uma pegada de menos de 
duas folhas A4.
Oferecendo modos de impressão simplex e duplex, a SL-D500 inclui 
extensas opções de conectividade (USB/LAN/Wi-Fi) e suporta a Epson 
Cloud Solution PORT e OrderController. Pode trabalhar facilmente 
em conjunto com outras Surelabs, bem como com o DTG (Direct to 
Garment) da Epson, sinalização e impressoras de grande formato, e 
pode ser gerida através do painel integral ou a partir de uma aplicação 
compatível.
Concebida para minimizar o impacto ambiental, a SL-D500 tem uma 
pegada de transporte de CO2 reduzida e requer menos energia por 
impressão do que os modelos anteriores, graças à tecnologia sem calor 
da Epson.   

A Synology anunciou o lançamento 
do novo DiskStation DS723+ de 
duas baías, a opção expansível mais 
compacta da sua linha de soluções 
completas para escritórios domésticos 

e pequenas empresas.
A unidade está equipada com o sistema opera-
tivo Synology DiskStation Manager (DSM) e 
oferece soluções completas para proteger e gerir 
os dados empresariais, colaborar facilmente em 
documentos, aceder a arquivos remotamente e 
monitorizar ativos físicos, tudo num formato 
de escritório.
O DS723+ é indicado para equipas de profis-
sionais e pequenas empresas que procuram 
entrar no mundo do armazenamento centrali-
zado, ou como nó de borda em implementações 
distribuídas. Além disso, no caso de necessitar 
de mais capacidade, pode ampliar-se com sete 

baias extras com uma unidade de expansão 
DX517.
Os utilizadores também podem melhorar o 
desempenho graças a opção de adicionar cone-
tividade 10GbE e unidades SSD M.2 NVM 
e através da ranhura PCIe incorporada para 
permitir um armazenamento em cache rápido 
ou criar grupos de armazenamento all-f lash 
adicionais.
A unidade oferece uma gestão intuitiva e 
uma utilização partilhadas de arquivos com 
o Synology Drive, que combina o acesso a 
arquivos multiplataforma com a privacidade do 
armazenamento local. Para equipas que traba-
lham remotamente e empresas que operaram 
em vários locais, a sincronização de arquivos 
de sítio a sítio também está disponível.
Os recursos de cloud híbrida fornecidos pelo 
Synology Hybrid Share permitem aos utili-

Synology apresenta dispositivo 
de armazenamento compacto

A Epson aumentou a sua série SureLab de impressoras fotográficas 
de produção de alta qualidade com a introdução da SL-D500. 
Proporcionando aos utilizadores uma solução extremamente 
compacta, móvel e económica para a produção de impressões de 
10x15cm / 9x13cm, a SL-D500 oferece uma gama de benefícios 

significativos sobre as impressoras D2T2 (Dye Diffusion Thermal Transfer).

wn

zadores combinar os benefícios do local e da 
cloud armazenando dados inativos na cloud, 
mantendo os arquivos a que acede com mais 
frequência em cache do dispositivo local para 
aceder com velocidades de LAN.
O Synology DS723+ já está disponível através 
de Parceiros e revendedores da Synology.  
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case study

SOC da Eurotux garante segurança da 
infraestrutura da Real Vida Seguros
Com o foco no planeamento, integração e implementação de sistemas informáticos, a solução da Eurotux escolhida pela 
Real Vida Seguros foi ao encontro das necessidades do cliente na hora de garantir a proteção da sua infraestrutura, quer ao 
nível de ameaças internas, quer ao nível de ameaças externas e devida prevenção de ataques
por Marta Quaresma Ferreira 

A Real Vida Seguros requisitou os 
serviços da Eurotux de forma 
a ter uma visibilidade perma-
nente sobre a sua infraestrutura 
ao nível de eventos de ciberse-

gurança, numa perspetiva de garantir a apli-
cação atempada de medidas de remediação, 
dificultando ou impedindo eventuais ataques 
em curso.

A SOLUÇÃO
De forma a mitigar possíveis ameaças, o 
cliente escolheu a renovada oferta de Security 
Operations Center (SOC) da Eurotux, “um 
serviço de monitorização de segurança que 
utiliza tecnologias e serviços que permitem aos 
seus clientes a deteção atempada das ameaças”, 
explicou a empresa aquando do lançamento da 
plataforma. 
O serviço permite tirar partido do modelo de 
ligação já existente, que inclui monitorização, 
apoio e manutenção da infraestrutura, em 

especial da área de segurança da informação, 
facultando aos clientes dados devidamente 
contextualizados sobre a segurança das suas 
infraestruturas.
Para a Eurotux, a escolha da Real Vida Seguros 
“terá sido motivada pelo nosso time-to-market, 
ou seja, pelo curto prazo de implementação e 
colocação em funcionamento”.
O serviço, disponível 24 horas por dia, regista, 
analisa e identifica possíveis ciberameaças à 
infraestrutura do cliente, seja a nível interno, 
seja a nível externo.
As equipas podem depois levar a cabo ações de 
apoio para tentar resolver vulnerabilidades de 
acordo com o nível de serviço contratado.
As equipas Eurotux podem depois levar a cabo 
ações de apoio para resolver estas vulnerabili-
dades de acordo com o nível de serviço selecio-
nado, permitindo aos clientes estarem livres de 
ansiedade em relação a elas.
“A Eurotux tem experiência nacional e inter-
nacional muito significativa na área da ciberse-

gurança, nomeadamente na área da resposta a 
incidentes; este serviço acaba por ser implemen-
tado tirando partido desta experiência acumu-
lada e fortalecendo a posição da Eurotux como 
fornecedor de serviços de confiança”, sublinha 
a empresa.

OS RESULTADOS
Esta solução alavancou a “visibilidade de 
eventos de cibersegurança, tanto na perspe-
tiva externa como na interna, - trazendo à luz 
eventos até então desconhecidos, - e possibilitou 
ainda a implementação de medidas comple-
mentares em várias áreas”.
Com experiência nacional e internacional ao 
nível da resposta e ação perante incidentes, o 
serviço é implementado “tirando partido desta 
experiência acumulada e fortalecendo a posição 
da Eurotux como fornecedor de serviços de 
confiança”.
Este serviço está pronto a ser aplicado a qual-
quer vertical, apesar de os principais clientes 
serem empresas tecnológicas e do vertical dos 
seguros.
“Desde que o serviço foi criado, a Eurotux 
tem realizado implementações novas todos os 
meses”, destaca a empresa.
Em plena fase de desenvolvimento acelerado, é 
o serviço da Eurotux que apresenta um maior 
crescimento, de forma a garantir o reforço de 
prestação de serviços aos clientes atuais, assim 
como criar novas ofertas para potenciais novos 
clientes. 

RESUMO
• Real Vida Seguros escolhe SOC da Eurotux para garantir segu-
rança da infraestrutura;
• Serviço está disponível 24 horas por dia para registar, analisar e 
identificar possíveis ciberameaças;
• Serviço pode ser aplicado a qualquer vertical.
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A empresa do Grupo RIT conta com escritórios no Porto, em Lisboa e no Fundão 
e noutros seis países. São nove os Parceiros tecnológicos a nível nacional e 
internacional
por Marta Quaresma Ferreira  

Com um foco direcionado para 
a aceleração digital da indús-
tria das telecomunicações, a 
Readiness IT foi criada em 
junho de 2015, em Espinho, 

por Adérito Ferreira, CEO da marca, junta-
mente com mais três sócios e uma equipa de 
25 pessoas.
A empresa, do Grupo RIT, teve a sua sede 
nas instalações da Boavista até 2019. O 
aumento dos postos de trabalho levou a uma 
nova mudança de instalações nesse mesmo 
ano para a zona de Campanhã, onde se 
mantêm. Conta ainda com um escritório em 
Lisboa e um no Fundão, que funciona como 
centro de recrutamento junto de universi-
dades e politécnicos. 
A Readiness IT chega além-fronteiras com 
escritórios em Espanha, no Chile, Perú, 
Canadá, EUA e Sérvia.
Só a trabalhar a partir da sede, a Readiness 
IT conta com cerca de cem colaboradores, 
com mais 25 em Lisboa e 120 no escritório 
do Fundão. No total, o Grupo RIT, que está 
a recrutar cem novos colaboradores para os 
vários escritórios, conta com mais de 500 
colaboradores.

POSICIONAMENTO E EVOLUÇÃO DO 
NEGÓCIO
Um dos objetivos que norteia o trabalho da 
Readiness IT passa por melhorar os processos 
de negócios dos clientes, através da moderni-
zação digital, com trabalhos em vários setores 
como o da saúde, seguros e financeiro.
“A Readiness IT já implementou com sucesso 
projetos de transformação digital em todo o 
mundo, diminuindo os custos operacionais dos 
clientes, aumentando a eficiência dos negócios 
e as suas receitas comerciais”, revela Adérito 
Ferreira.
A organização alcançou cerca de 22 milhões de 
euros de faturação em 2022. Para 2023, o objetivo 
está fixado entre os 23 e os 25 milhões de euros.

PARCEIROS, ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES
Atualmente, a empresa tem nove Parceiros 
tecnológicos a nível nacional e internacional, 
entre eles a Kloudville, Salesforce, OutSystems, 
Oracle, Ericsson, Amazon, Appian, Blueplanet 
e Omnix. 
Apesar do aumento dos projetos de empresas 
nacionais, a maioria dos clientes são internacio-
nais. De acordo com o CEO, a atual estratégia 
“passa por crescer no mercado europeu, mas 

também no mercado dos Emirados Unidos 
e na Ásia, de onde nos têm chegado muitos 
contactos e pedidos para participação em 
projetos de transformação digital”.
A Altice, a Entel, a Ericsson, a Spark, a Unitel, 
a T-Mobile, a SwissCom e a Telefónica estão 
entre algumas das principais empresas com 
quem trabalham. Em 2022 o portfólio de 
clientes passou a incluir projetos da Vivacom 
(Bulgária), Liberty (América Central), Vumatel 
(África do Sul) e DU (Emirados Árabes Unidos). 
A Accenture, a Fidelidade, a Kelly e a HPE são 
também clientes para outras indústrias.
Entre as soluções mais procuradas pelos 
clientes, Adérito Ferreira afirma que “as 
operadoras procuram cada vez mais oferecer 
serviços para além da conectividade e ter neces-
sidade de criar um ecossistema de Parceiros 
ágil, confiável e robusto, para crescerem no seu 
posicionamento e receitas”. A chegada da rede 
5G, acredita, trouxe a aceleração dos planos 
das operadoras: “é aqui que a Readiness IT 
entra como acelerador dessa aceleração digital, 
promovendo o desenvolvimento de mercados e 
ofertas em Parcerias”.
Outras soluções incluem a integração de 
sistemas OSS/BSS, low-code, automação B2B, 
gestão de catálogo e CPQ/CRM, DevOps, 
serviços cloud, Salesforce Communication 
Cloud, UX/UI, consultoria digital em Telco 
e micro-serviços.

O FUTURO
“Estamos sempre abertos a criar Parcerias e 
atualmente estamos a negociar com mais dois 
potenciais Parceiros”, sublinha o CEO da 
Readiness IT, que destaca o “clima de muita 
incerteza” que se vive no mercado, fruto da 
pandemia e, mais recentemente, da guerra na 
Ucrânia. Os projetos que ficaram na gaveta 
estão, no entanto, já a avançar: “nota-se já uma 
recuperação muito grande no mercado, com os 
clientes a quererem superar esta fase”.  

RESUMO
• A Readiness IT foi fundada em junho de 2015, em Espinho;
• Foco passa pela aceleração e modernização digital;
• Empresa faturou cerca de 22 milhões de euros em 2022.

Readiness IT responsável por aceleração digital 
nas telecomunicações

do mêsparceiro 
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opinião

O Canal tem um papel fundamental na 
prestação de serviços na cloud, 
mas os dados continuam a ser críticos

Não há dúvidas de que a cloud 
se tornou no método preferido 
das empresas, especialmente 
as PME, para acederem à 
tecnologia empresarial de uma 

forma rentável. Sem o modelo as-a-Service, 
muitas destas soluções simplesmente não seriam 
acessíveis às pequenas empresas. Isto não signi-
fica, contudo, que o Canal se tenha tornado 
irrelevante. Pelo contrário, destaca o papel dos 
Parceiros no fornecimento das competências 
necessárias, consolidar ofertas para fornecer 
soluções integrais e, acima de tudo, dar prio-
ridade à gestão de dados para garantir que os 
clientes continuem a ter uma experiência na 
cloud sem falhas.

UMA TERRA DE OPORTUNIDADES
Embora, teoricamente, seja possível aceder 
diretamente à cloud e aos modelos as-a-Ser-
vice, a realidade é que a maioria das pequenas 
empresas não dispõe das competências, 
recursos e especialistas na matéria para os 
gerir. O Canal, no entanto, tem, o que torna 
o seu papel mais importante do que nunca. 
A externalização de serviços na cloud com 
um Parceiro significa que as empresas podem 
aceder a tecnologia, conhecimentos e recursos 
de classe empresarial de uma forma muito mais 
rentável.
A cloud não elimina o intermediário, nem a 
necessidade do Canal. Pelo contrário, abre-lhes 
novas oportunidades para acrescentarem valor 
e entregarem soluções que têm um impacto 
verdadeiramente positivo nas empresas. Para as 
próprias empresas, isto permite-lhes ter acesso 
a competências e recursos informáticos junta-
mente com as últimas evoluções da tecnologia, 
o que, por sua vez, lhes permite competir a uma 
escala mais global.

SOLUÇÕES, NÃO PRODUTOS
O papel do Canal está em constante mudança 
e, hoje, existe uma grande oportunidade para 
reunir diferentes Software-as-a-Service (SaaS) 

com outras ofertas baseadas em serviços e 
recursos qualificados para oferecer soluções 
geridas completas. O fator diferenciador aqui é 
ter a perícia necessária para poder entregar isto.
Os fornecedores devem trabalhar com distri-
buidores e Parceiros para assegurar que o seu 
Canal é capaz de fornecer serviços e soluções 
de valor acrescentado. Os Parceiros devem, 
também, assegurar-se de que não se limitam a 
completar certificações para obter um pedaço 
de papel, mas que lhes permitem acrescentar o 
valor de que os seus clientes necessitam. Aqueles 
que sabem como aproveitar os serviços da cloud 
e integrá-los em soluções de fácil acesso, utili-
zação e compreensão para o cliente são os que 
terão sucesso.

NÃO ESQUEÇAMOS OS DADOS
A cloud oferece acesso à tecnologia sem a 
necessidade de um orçamento para infraestru-
turas, e a escolha é enorme. Contudo, os dados 
continuam a ser críticos. Por um lado, o acesso 
à rede pode ser comprometido, o que significa 
que, mesmo que os dados estejam altamente 
disponíveis na plataforma na cloud, o cliente 
não pode aceder aos mesmos. Além disso, 
embora o fornecedor da cloud seja responsável 
por assegurar que os dados estão disponíveis, 
continua a ser da responsabilidade do cliente 
assegurar que os dados estão protegidos.
A gestão de dados e a recuperação de desas-
tres são ofertas que os Parceiros devem incluir 
sempre na sua proposta de soluções, junta-
mente com outros elementos, como a proteção 
contra ransomware, oferecidos como serviço. 
O objetivo deve ser o de oferecer aos clientes 
uma solução completa, que integre múltiplas 
tecnologias no backend e forneça aos clientes 
uma experiência de frontend sem falhas através 
de um único painel de controlo.
É essencial lembrar que os dados são a base 
e o ativo mais importante de uma empresa. 
A rapidez e facilidade de acesso aos dados 
estão no centro de qualquer oferta de serviços 
baseados na cloud. 

por David Benito,
Partner Business Manager, Commvault

https://www.linkedin.com/in/david-benito/


março | 2023  57 

editorial

anchor

O jornal IT Channel vai promover o 
seu primeiro encontro de leitores 
– os Parceiros de Canal que ende-
reçam o mercado empresarial e o 
setor público.

É uma conferência de um dia inteiro pensada para ser 
de Parceiros para Parceiros, um ponto de encontro 
para o debate e para o networking, mas também para 
informação e formação relevante nas áreas mais sensí-
veis para os nossos MSP e Integradores de sistemas.

Não vamos ter uma área de exposição, nem “caixas” 
para experimentar, mas vamos ter conteúdo nas 
mais importantes áreas de negócio dos Parceiros, em 
vários formatos, como keynotes de analistas e especia-
listas independentes, mesas-redondas temáticas com 
Parceiros, entrevistas em palco e, também, vamos 
trazer clientes finais para testemunharem casos de 
sucessos com os seus Parceiros.

No passado mês de fevereiro, a NASA anunciou a disponibi-
lização de transcrições de cerca de onze mil horas de grava-
ções de controle da missão Apollo 11, geradas pelo modelo 
Whisper AI da OpenAI. Estas transcrições fornecem uma 
nova base de compreensão das ações tomadas no Controle 

de Missão durante a Apollo 11. O processamento do Whisper AI exigiu 
mais de doze mil horas de tempo de computação. As transcrições resultantes 
consistem em mais de 36 milhões de palavras, totalizando 155MB de texto. 
Já no início de março, a OpenAI anunciou a disponibilidade de APIs 
(Interfaces de Programação de Aplicações) para os seus modelos e que permi-
tirão aos programadores integrá-los nos respetivos produtos. Introduzido em 
finais de novembro, o ChatGPT gera texto coerente em múltiplos estilos. O 
Whisper AI, um modelo de “fala para texto” (“text-to-speech”) lançado em 
setembro, pode transcrever de áudio para texto.
A OpenAI chama ao seu modelo ChatGPT API “gpt-3.5-turbo” e a 
empresa diz ser a utilização deste cerca de dez vezes mais barata do que a 
dos seus modelos anteriores. “Através de uma série de optimizações de todo 
o sistema, conseguimos uma redução de custos de 90% para o ChatGPT 
desde dezembro”, anuncia a OpenAI.

Channel Meetings - 1 de junho - Lisboa

As APIs de Whisper AI e ChatGPT 
obrigam a repensar o futuro do software

Vamos ter vários workshops paralelos e alguns hands-on; integrar tecnologia não é um tema 
leve e precisa do seu espaço e tempo próprios.

Também vamos ter encontros peer-to-peer, a oportunidade de os Parceiros reunirem de forma 
privada com os nossos patrocinadores, aos quais queremos agradecer terem aceitado parti-
cipar num formato pouco habitual; para cada segmento de tecnologia teremos apenas uma 
oferta da indústria. Isso permite aos nossos leitores terem uma visão holística em dez segmentos 
tecnológicos passíveis de serem integrados na sua oferta aos clientes finais.

A partir do dia 30 de março, convidamo-lo a aceder à plataforma conf.itchannel.pt onde pode 
conhecer o programa, os sponsors e, se ficar interessado, solicitar o seu pedido de emissão do 
voucher de acesso, podendo depois inscrever-se nos workshops e mesmo solicitar reuniões privadas 
com os mais importantes executivos de cada fabricante presente.

Vamos reunir o Canal de IT para fazer networking e discutir as últimas tendências e tópicos 
do setor. O nosso objetivo é fornecer aos Parceiros, MSP e Integradores de sistemas conteúdo 
independente e imparcial, mas também de dar o seu próprio testemunho, a visão por dentro 
das empresas que executam a aceleração digital do país.

Até breve, espero que pessoalmente, no dia 1 de junho, nos Montes Claros, em Lisboa.  

por Jorge Bento

por Henrique Carreiro

Por seu lado, a Whisper AI API está disponível a um preço inferior a 
um cêntimo de dólar por minuto, aceita entradas nos formatos M4A, 
MP3, MP4, MPEG, MPGA, WAV, e WEBM e pode traduzir áudio para 
texto ou transcrever a uma taxa comparável à de um transcritor humano 
qualificado, mesmo com áudio difícil, como pode ser comprovado pelos 
resultados com o complexo áudio das missões Apollo.
Respondendo a preocupações de privacidade na recolha de dados 
dos clientes, a OpenAI diz ter modificado os seus termos de serviço 
para deixar de utilizar os dados submetidos para melhorias de serviço, 
incluindo formação de modelos futuros. 
Face à evolução rápida destes modelos, da baixa de custos de utilização, 
será pouco sensato para as empresas de software ignorarem o que significa 
para o futuro do software, face à mudança de expectativas dos utilizadores. 
Depois de experimentarem a interação dinâmica com base em linguagem 
natural, será difícil, a prazo, os utilizadores satisfazerem-se apenas com as 
interfaces regulares baseadas em sequências intermináveis de menus. 
Aquando da mudança das interfaces de linhas de comandos os para as 
interfaces gráficas, quem tardou a mudar, desapareceu. Agora, não há 
razão para que então sucedeu, não se repita. 

https://www.conf.itchannel.pt
https://www.linkedin.com/in/jorbento/
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O 1SA Group é o novo nome do anterior Grupo MBIT, composto por empresas 
nas áreas de IT, comunicação e retalho. Em comunicado, explicam que o rebran-
ding, em conjunto com a nova arquitetura da marca, surgiu da necessidade de criar 
uma identidade própria e distinta das várias empresas que compõem o Grupo, 
assim como espelhar o posicionamento que este pretende reforçar a nível nacional 
e internacional. Até ao momento, o Grupo é composto 12 empresas portuguesas, 
das quais fazem parte a Suprides, Mbit, iStore, Mobpro, Bastarda, Ponto Sagres, 
Toogas, Eternal&Modern, iChange Pro, Miniso, Xiaomi Store e R0.

01

02

03

04

05

MITEL EM NEGOCIAÇÕES COM A ATOS PARA ADQUIRIR UNIFY

A Mitel está em negociações com a Atos para a aquisição da Unify, incluindo 
negócios de comunicações unificadas e colaboração (UCC) e serviços de 
Comunicação e Colaboração (CCS) do grupo. A transação deverá estar 
concluída na segunda metade de 2023 após consulta e outras aprovações regu-
lamentares habituais. Este negócio oferece a possibilidade da Mitel dar uma 
resposta a nível global às necessidades das empresas. A Mitel deverá adquirir as 
plataformas de voz da Unify, os produtos de colaboração e de centro de contrato, 
a gama de dispositivos e terminais e a propriedade intelectual relacionada.

FORTINET EXPANDE SERVIÇOS E FORMAÇÃO PARA APOIAR EQUIPAS DE SOC

A Fortinet anunciou novos serviços de Security Operations Center (SOC) conce-
bidos para ajudar a reforçar a resiliência cibernética de uma organização e 
apoiar as equipas com falta de colaboradores, devido à escassez de talento. Além 
disso, como parte dos esforços da Fortinet para ajudar a colmatar a lacuna de 
competências cibernéticas, o Fortinet Training Institute acrescentou iniciativas 
em todos os seus programas para aumentar ainda mais o acesso à sua formação 
e certificações. A prevalência da escassez de talento continua a ser um dos 
principais desafios enfrentados pelas equipas de SOC a nível mundial.

GASTOS COM DATA CENTERS VÃO ATINGIR OS 400 MIL MILHÕES EM 2027

De acordo com um estudo do Dell’Oro Group, o CapEx investido em data 
centers deverá alcançar os 400 mil milhões de dólares em 2027. A empresa 
acredita que a cloud híbrida vai gerar oportunidades de crescimento no 
mercado de data center, tanto no mercado de cloud hyperscale como no empre-
sarial. O Dell’Oro Group acredita que o CapEx mundial em data center 
vai crescer 11% até 2027 e que os fatores macroeconómicos podem retrair 
os investimentos a curto-prazo, ainda que as próximas arquiteturas de data 
center devam estimular um crescimento a longo-prazo.

APESAR DA RECESSÃO, GASTOS COM TIC DEVERÃO ALCANÇAR OS 1,2 BILIÕES DE DÓLARES EM 2023

Os gastos com TIC na Europa deverão atingir os 1,2 biliões de dólares em 
2023, ultrapassando 1,4 biliões até 2026. Entre 2021 e 2026, a taxa composta 
de crescimento anual deverá ser de 5,4%. Os dados constam do ‘Worldwide 
ICT Spending Guide: Enterprise and SMB by Industry’ da IDC. Em  termos homó-
logos, a despesa global europeia com TIC deverá crescer 4,2%. As sanções 
impostas pela União Europeia à Rússia vão traduzir-se numa contração 
anual do mercado russo nesta área. Em 2023, o crescimento do mercado 
tecnológico europeu vai ser impulsionado pelo software e pelos investimentos 
em soluções cloud-first.

especial data center & Edge

O PÊNDULO ESTÁ DE VOLTA
do repatriamento de dados 
às clouds híbridas e privadas

NO  EPICENTRO 
DA REVOLUÇÃO DA DIGITAL

ANÁLISE | V-VALLEY WORLD 
“O CANAL É A RESPOSTA PARA O 
SHORTAGE DE COMPETÊNCIAS”

ANÁLISE | OUTSYSTEMS  
“PROCURAMOS PARCEIROS QUE SEJAM 
CAPAZES DE AJUDAR OS CLIENTES”

PARCEIRO DO MÊS
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