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Liberdade para trabalhar à sua maneira. 
O elegante e altamente portátil HP Elite Dragonfly apresenta 
as soluções de colaboração HP Presence1, a segurança reforçada 
do HP Wolf Security for Business2 e ainda uma bateria de longa 
duração para o acompanhar para qualquer lugar.

HP Dragonfly G3
Leve, poderoso, duradouro

Esteja presente, onde estiver
Com tecnologia HP Presence.

1. HP Presence requer a aplicação myHP e Windows OS.  
2. HP Wolf Security for Business requer Windows 10 ou superior, inclui várias funcionalidades de segurança HP e está disponível nos produtos HP Pro, Elite, Workstation e RPOS. Ver detalhes do produto para características de segurança incluídas e requisitos do sistema operativo.   
3. HP Dynamic Audio requer Windows 10 ou superior, compatível com colunas internas para PC e auscultadores analógicos.

Câmara melhorada
Veja todos os detalhes com as câmaras de 5MP e o HP Auto 
Frame, que o segue mesmo quando se mexe, para que a imagem 
esteja sempre focada em si.

Ajuste da iluminação
O ajuste automático ao ambiente envolvente garante que pode 
ser visto claramente em múltiplas condições de iluminação.

Ouça e seja ouvido
Melhore o seu som nas chamadas com o HP Dynamic Voice 
Leveling e reduza as interrupções com a redução de ruído 
baseada em IA 2.0.3

Saiba mais em hp.com/elitedragonfly

©  2022 HP Development Company, L.P.

https://www.hp.com/pt-pt/laptops/2-in-1s/elite-dragonfly-convertible.html?jumpid=va_311e8c3e7c
https://www.hp.com/pt-pt/home.html
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START

É COMUM DIZER-SE que o que não se pode quan-

tificar não se pode controlar. Nos tempos incertos 

que enfrentamos, esta afirmação torna-se ainda 

mais premente. A quantificação é, hoje, incontor-

nável para qualquer empresa. As questões que se 

colocam são, contudo, o que quantificar? O que 

fazer com o que se quantifica? Como obter os resul-

tados da quantificação? 

Para todas as organizações o ponto fundamental, 

na maioria dos casos, nem é tanto a existência de 

dados. É muito mais o que fazer com os dados exis-

tentes. E, claro, como identificar as lacunas – área a 

área. Apesar da expressão ‘literacia dos dados’ não 

HENRIQUE CARREIRO

A mecânica da 
quantificação

ser nova, na verdade, a sua importância tem-se 

tornado sucessivamente mais relevante, porque a 

literacia coloca-se atualmente a todos os níveis em 

graus diferentes, com exigências diferentes. Não 

é certo que qualquer área de negócio dependa 

menos, hoje, de dados atualizados e expressivos. 

Melhor, não é certo que qualquer elemento da 

organização possa escolher – ou a organização 

escolher por ele – ser menos literato relativamente 

a questionar e concluir a partir de dados. É tão 

pouco admissível hoje que existam lacunas graves 

de literacia de dados numa organização como o 

seria se existissem departamentos inteiros inca-

pazes de ler ou interpretar um memorando ou 

uma orientação escrita.

Hoje é impossível fazer outsourcing do que tem 

que ver com dados, nem a nível empresarial, muito 

menos a nível pessoal. Quem o escolher fazer, 

fá-lo-á por sua própria conta e risco. 

https://www.linkedin.com/company/it-insight
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FLASH

OS ÚLTIMOS resultados de  

concursos do Horizonte Europa 

revelam que 152 entidades em  

Portugal captaram 73,4 milhões de 

euros para financiar 124 projetos 

de I&D nas áreas de Cultura,  

Criatividade e Sociedade Inclusiva; 

Segurança Civil para a Sociedade; Digital, Indústria e Espaço; e Alimentação, 

Bioeconomia, Recursos Naturais, Agricultura e Ambiente.

As entidades portuguesas apresentaram 756 propostas, das quais 124 foram 

aprovadas (uma taxa média de sucesso de 17,6% nestes temas, superior à 

média europeia de 14,8%). Das 124 propostas aprovadas, 18 têm coordenação 

nacional.

Este financiamento europeu será para desenvolver projetos de investigação e 

desenvolvimento em diferentes áreas, desde sistemas inteligentes para promoção 

da literacia, comunidades inclusivas, segurança civil e cibersegurança, tecnolo-

gias quânticas e sistemas 6G. 

A PENSAR nos municí-

pios e parceiros inova-

dores, o InDigital  

pretende ajudar os  

municípios portugueses 

na identificação de desa-

fios de fundo e na desco-

berta de soluções tecnológicas/digitais para estes mesmos desafios.

O programa terá três passos. Primeiro é a identificação dos desa-

fios existentes; segue-se a ligação entre empresas e universidades 

na procura das melhores tecnologias, ferramentas e soluções; por 

fim, é a fase da análise e proposta de melhores soluções de inovação 

digital ao município. No final, é o próprio município quem escolhe 

as soluções vencedoras.

Os desafios de cada município são enquadrados em quatro áreas: 

Educação; Turismo e Economia Local; Economia Verde; Saúde e 

Ação Social. 

HORIZONTE EUROPA FINANCIA PROJETOS 
INOVADORES PORTUGUESES

PROGRAMA QUER PROMOVER INOVAÇÃO NOS 
MUNICÍPIOS PORTUGUESES

124 projetos portugueses de investigação e desenvolvimento em 
diferentes áreas vão receber 73,4 milhões de euros do concurso 
Horizonte Europa.

As candidaturas para o programa InDigital já estão 
abertas e procuram soluções tecnológicas e digitais 
dedicadas aos municípios portugueses.



IT Operations & Infrastructure

Cloud & Security

Enterprise Application Integration

Data Analytics & AI

Enterprise Solutions

Low-Code Solutions

DevOps & Automation

Quality Management 

Professional Services

Somos uma consultora tecnológica, presente 
em 6 países, que oferece serviços e soluções 
para o apoiar na transformação do seu negócio. 

Fornecemos soluções centradas em infraestruturas, 
software, qualidade e pessoas. 

Portugal | Espanha | Holanda | Irlanda | Brasil | EUA 

https://www.noesis.pt
https://www.noesis.pt
https://www.noesis.pt
https://www.facebook.com/NoesisPortugal
https://www.linkedin.com/company/noesis-portugal/
https://mobile.twitter.com/Noesis_Portugal
https://www.instagram.com/noesisportugal/?hl=pt
https://www.youtube.com/channel/UCBMuxqSiyhNKqSKc0M1Ge4A
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FLASH

A MICROSOFT lançou 

a segunda edição do IoT 

Signals, um relatório que foca 

os mais recentes desenvolvi-

mentos e tendências tecno-

lógicas na indústria de IoT. 

Nesta edição do “IoT Signals: 

Manufacturing Spotlight”, a 

Microsoft, Intel, e IoT Analytics entrevistaram 500 decisores envolvidos em 

iniciativas de transformação digital em produção discreta, híbrida, ou por 

processo na América do Norte, Europa e Ásia Pacífico. Foram, ainda, reali-

zadas entrevistas aprofundadas com alguns participantes para obter uma 

compreensão aprofundada das suas estratégias de transformação, planos 

de execução e desafios.

Este novo relatório revela os insights de fabricantes que iniciaram a sua 

jornada de transformação digital, bem como novas aprendizagens sobre o 

estado dos dispositivos e tecnologia na produção industrial, especificamente 

nas áreas de operações de produção e produtos inteligentes. 

CONVERGÊNCIA ENTRE IT E IOT ESTÁ A ACONTECER 
NA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA

Microsoft lançou um estudo onde entrevistou decisores 
envolvidos em iniciativas de transformação digital.

UM NOVO ESTUDO da 

IDC indica que as receitas 

mundiais no mercado de 

aplicações de colaboração 

cresceram 28,4% ano a 

ano em 2021, chegando aos 

29,1 mil milhões de dólares. 

Este crescimento foi impulsionado por uma série de fatores, incluindo 

a expansão levada a cabo pelas empresas para expandir a colaboração 

a mais pessoas, a compra e a integração de várias soluções para melhor 

atender às necessidades corporativas e os aumentos de preços e/ou atua-

lizações de recursos. 

Para a IDC, os ventos a favor do mercado são óbvios: as aplicações 

colaborativas permitem que as pessoas trabalhem a partir de qualquer 

lugar, criem uma comunidade de trabalho mais produtiva e inclusiva e 

são essenciais para transformar digitalmente um negócio. 

MERCADO DE APLICAÇÕES DE COLABORAÇÃO 
CONTINUA A CRESCER

De acordo com a IDC, as receitas mundiais do mercado 
de aplicações de colaboração atingiram os 29,1 mil 
milhões de dólares em 2021, um crescimento de 28,4% 
ano a ano.



Seguro. Acessível. Otimizado.

Com a plataforma de 
Resiliência de Dados da Arcserve

Livre-se de Ransomware

Data Protection. Disaster Recovery. Data Management.

arcserve.com 

https://www.arcserve.com/
https://www.arcserve.com/
https://www.arcserve.com/
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FLASH

A SCHNEIDER ELECTRIC 

lançou três estudos indepen-

dentes para compreender  

melhor a maturidade das 

iniciativas de sustentabilidade 

nas organizações de TI e data 

centers e, mais especificamente, 

o progresso desta indústria para 

alcançar a visão de operações de TI net-zero.

A 451 Research, a Forrester e a Canalys recolheram dados de mais de três 

mil participantes a nível mundial. No geral, os resultados demonstram 

consistentemente que existe uma discrepância entre onde as empresas 

pensam estar e a implementação de programas de sustentabilidade de 

ciclo de vida completo em toda a sua infraestrutura de TI.

De acordo com os resultados, 26% dos participantes declarou ter um 

programa de sustentabilidade de ciclo de vida completo abrangendo 

toda a infraestrutura, mas apenas 14% está a tomar as medidas neces-

sárias para a sua implementação. 

REALIDADE AINDA ESTÁ LONGE DA EXPECTATIVA 
NOS PROGRAMAS DE SUSTENTABILIDADE

Estudos indicam que existem várias lacunas nas ações para 
a sustentabilidade dos data centers e das indústrias de IT.

EM CONVERSAS RECENTES 

com COO e CSCO, a Gartner 

concluiu que há uma grande incer-

teza em relação à economia global 

e ao negócio das organizações nos 

próximos tempos. Em causa, está 

um volátil ambiente global de 

riscos ou uma inflação crescente, 

que indiciam uma futura recessão.

Assim, a ameaça latente de uma recessão ainda em 2022 e em 2023 levou os 

líderes da cadeia de valor a procurarem uma estratégia que assegure que a 

cadeia está preparada para controlar os custos, e, simultaneamente, pronta 

para um retorno acentuado da procura e para um período contínuo de vola-

tilidade. Nesse sentido, de acordo com a Gartner, os líderes devem consi-

derar algumas diferenças críticas entre a situação presente e os períodos que 

antecederam as passadas recessões. 

POSSÍVEL RECESSÃO PREOCUPA LÍDERES DA 
CADEIA DE VALOR

A Gartner indica que a ameaça latente de uma recessão ainda 
em 2022 e em 2023 levou os líderes da cadeia de valor a 
procurarem uma estratégia que assegure que a cadeia de valor 
está preparada para controlar os custos.



https://www.upt.pt/
https://www.upt.pt/
https://www.upt.pt/
mailto:ingresso%40upt.pt?subject=
https://www.facebook.com/portucalense
https://www.linkedin.com/school/universidade-portucalense/
https://www.youtube.com/user/UPTfilmes
https://www.instagram.com/universidadeportucalense/
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FLASH

OS GASTOS EUROPEUS em 

sistemas de IA deverão ultra-

passar os 25,4 mil milhões de 

dólares em 2022 (mais 27,8% 

face a 2021) para mais de 72,9 

mil milhões de dólares em 2026. 

Os dados são do Worldwide 

Artificial Intelligence Spending Guide da IDC, e refletem, ainda, uma taxa 

de crescimento anual composta (CAGR) para o período compreendido 

entre 2021 e 2026 de 29,6%. A Alemanha, Espanha e o Reino Unido – os 

mercados que mais crescem na Europa – vão impulsionar o crescimento 

este ano, afirma a IDC. 

Os especialistas acreditam que o mercado da IA é mais resiliente aos acon-

tecimentos macroeconómicos atuais do que outras tecnologias, pelo que 

as tecnologias e software da IA estão a ajudar as empresas a aumentar a 

eficiência através da automação e a contribuir para um ambiente opera-

cional mais seguro. 

INVESTIMENTO EUROPEU EM SISTEMAS DE IA 
CRESCE 27% EM 2022

Segundo a IDC, os gastos europeus em sistemas de IA 
deverão chegar a mais de 72,9 mil milhões de dólares em 
2026.

A COMBINAÇÃO do meta-

verso com a web3 descentra-

lizada tem, indicam os peritos  

do Fórum Económico 

Mundial, o potencial para 

transformar radicalmente os 

modelos do mercado laboral. 

À medida que este tipo de organização seja adotado de mais forma mais 

ampla, começarão a emergir novos tipos de negócios que se assemelham 

mais a cooperativas em detrimento das corporações. Neste modelo, os 

especialistas explicam que a liderança será alavancada no “soft power” 

e na empatia, utilizando a cultura e valores partilhados para alinhar os 

interesses dos diversos stakeholders para uma missão e propósito comum. 

É de notar que neste modelo não há escritórios, diretores ou managers, 

levando a hierarquias mais abertas e fluidas, com maior possibilidade e 

facilidade de ascensão. Uma das maiores implicações do metaverso no 

futuro do trabalho tem a ver com a forma como o talento é organizado 

e conectado ao trabalho. 

APLICAÇÕES DA WEB3 MOLDAM FUTURO DO 
TRABALHO

Especialistas preveem uma nova fase de virtualização do 
trabalho, refletida na web descentralizada ou web3.



https://www.al-enterprise.com/
https://www.al-enterprise.com/
https://www.al-enterprise.com/en/rainbow
https://www.al-enterprise.com/en/rainbow
mailto:rainbow.classroom%40al-enterprise.com?subject=
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FLASH

INVESTIGADORES da 

Universidade de Cambridge, da 

Universidade de Edimburgo e 

da Universidade de Strathclyde 

examinaram dados da invasão 

russa à Ucrânia e chegaram à 

conclusão de que o número 

de ciberataques ligados ao  

conflito teve um impacto menor e que é pouco provável que aumente.

De acordo com a análise, a Rússia foi o primeiro país a ser atacado em 

escala, seguido da Ucrânia alguns dias depois. O aumento de ciberataques 

durou cerca de duas semanas até voltar para níveis pré-conflito.

Por volta do início do conflito, vários grupos de ransomware tomaram o 

seu lado no conflito, prometendo destruição e instabilidade no ciberespaço. 

No entanto, segundo o estudo, os hacktivistas usaram, sobretudo, ataques 

DDoS que tornaram os sites temporariamente inutilizáveis e ataques onde 

o website é alterado. 

NÚMERO DE CIBERATAQUES LIGADOS AO 
CONFLITO RÚSSIA-UCRÂNIA É BAIXO

Ao contrário do que inicialmente esperado, o número de 
ciberataques ligados ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia 
foi reduzido.

A TECHNAVIO apresentou 

um estudo global dedicado 

ao mercado de hypersca-

lers e prevê um crescimento 

de 45,49 mil milhões de 

dólares entre 2021 e 2026. 

Para 2022, é esperado um 

crescimento de 23,75% no 

mercado de hyperscalers.

Segundo o estudo, os crescentes investimentos em data centers estão a 

impulsionar o crescimento do mercado. Os data centers hyperscale são 

criados para fornecer uma arquitetura de computação escalável.

As empresas usam estratégias económicas, como o uso de mais nós no 

data center com o aumento da procura, o que pode ajudar a reduzir 

os custos iniciais de operação dos data centers. Os investimentos cres-

centes em data centers vão alimentar o crescimento do mercado global 

de hyperscalers durante o período de previsão. 

MERCADO MUNDIAL DE HYPERSCALE DEVERÁ 
CRESCER 45 MIL MILHÕES ATÉ 2026

Estudo da Technavio indica que o mercado mundial de 
hyperscalers vai crescer 45,49 mil milhões de dólares entre 
2021 e 2026.



#A VOZ DOS CISO

PARCEIROS:

CONFERENCE
LISBOA 2022

20 OUT
conf.itsecurity.pt

A VOZ DOS CISO

No dia 20 de outubro de 2022, em Lisboa, a IT Security realiza a IT Security Conference, uma conferência qua vai cobrir os principais 
conteúdos relacionados com o ecossistema de cibersegurança. Esta será uma oportunidade de partilha de conhecimentos entre CISO, CSO, 

diretores de segurança e diretores de IT com responsabilidade de cibersegurança.

Diamond: Platinium: Golden: Silver:

REGISTE-SE AQUI!

https://conf.itsecurity.pt/
https://conf.itsecurity.pt/
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BRANDED CONTENT

MPT: UM SIMPLES CONECTOR FAZ UMA GRANDE 
DIFERENÇA

O volume e densidade de dados a serem processados nos data centres estão a exigir cada vez maior performance 
das suas redes de fibra – performance que não pode ser limitada por nenhum componente do sistema.

DESDE A INTERNET OF THINGS até soluções de big data, streaming, reali-

dade aumentada, e mesmo as mais simples soluções empresariais, a digitali-

zação está rapidamente a levar o volume e densidade de dados processados 

nos data centers até níveis nunca antes vistos. Isto significa que os data 

centres têm de evoluir para marcar passo com as necessidades crescentes 

de conectividade e largura de banda exigidas pelas novas tecnologias e 

aplicações. 

A cablagem está a evoluir dos tradicionais 40G para 100G, com tecnologias 

de até 400G ou mesmo 800G em algumas instalações de alta performance 

para garantir transmissão de dados ultra-rápida.

Como tal, a fibra ótica torna-se a única solução de calagem capaz de suportar 

os data rates necessários nesta realidade, com os sistemas multímodo a apre-

sentarem opção mais flexível e rentável. As fibras multimodais, por terem 

https://www.legrand.pt/
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BRANDED CONTENT | LEGRAND

um maior diâmetro de núcleo, permitem transmitir dife-

rentes tipos de sinais óticos, tornando-as mais versáteis. 

No entanto, devido às diferentes velocidades de propa-

gação dos vários modos, estão sujeitas a distorção do 

sinal a longas distâncias. Como tal, as fibras multimodo 

são utilizadas em instalações no interior, que requerem 

menores distâncias de transmissão, e possibilitam a utili-

zação de uma maior variedade de ativos disponíveis no 

mercado, 

Ao contrário dos sistemas mono modo, são também 

muito menos dispendiosos, por utilizarem uma fonte de 

luz laser de emissão de cavidades verticais (VSEL), mais 

fácil de embalar e de fabricar. Contudo, têm também 

alcance mais curto, o que acaba por se adaptar às neces-

sidades da maioria dos data centers. 

No entanto, a velocidade e robustez da transmissão de 

dados que se pretende assegurar com a adoção de soluções 

de fibra ótica não pode ser garantida sem a prevenção de 

perdas nos conetores – frequentemente o elo mais fraco 

da cablagem.  

SISTEMA MPT DA LEGRAND

Para responder a esta necessidade, a Legrand introduziu a solução de fibra MTP (Multiple-

Fiber Push-On/Pull-Off compatible MPO), garantindo velocidade, resistência, alto desem-

penho e alta densidade. 

Identificado pelo IEEE, TIA e ISO/IEC como a solução indicada para aplicações não duplex, 

o termo MTP é uma versão específica do genérico MPO, com mais alto desempenho e menor 

perda de inserção. 

Permite uma ligação de alta velocidade com 12 fibras, ou 2x12 para 24 fibras e com cassetes 

de 8 fibras compatíveis, permitindo alto débito, flexibilidade e escalabilidade de acordo com 

as necessidades do data center. Para além de uma ligação precisa e segura, oferece também 

uma gestão de cabos optimizada, com um sistema expansível para futuras atualizações. 

Emquanto os conectores MPO genéricos vão perdendo performance ao longo do tempo, os 

conetores MPT permitem uma menor perda por reinserção ou como resultado das variações 

de temperatura, prolongando a vida útil do cabo e reduzindo custos de manutenção.

Tudo isto permite uma rede de fibra, particularmente em ambientes de alta densidade como 

data centres,  a operar mais eficientemente, tornando esta solução ideal para ambientes 

que requerem a melhor performance possível. Por outro lado, a facilidade de instalação, 

manutenção e gestão permite que qualquer operação realizada no data center é realizada 

com a maior eficiência possível, reduzindo todos os custos operacionais e de downtime 

associados. 

https://www.legrand.pt/


PERFORMANCE ESCALABILIDADE EFICIÊNCIA

3 DIMENSÕES 
DE EXCELÊNCIA

https://www.legrand.pt/
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ROUND TABLE | MOBILIDADE

A MOBILIDADE DO IT 



23

A PANDEMIA fez de muitos de nós teletrabalhadores, mas o seu desapare-

cimento fará de nós nómadas digitais. Na mais disruptiva transformação 

das nossas vidas, estamos a criar um novo normal cujos efeitos sociais são 

tão profundos que tornam largamente irreversíveis as alterações para lá 

da questão sanitária.

Gerir, trabalhar, estudar e socializar têm, pela primeira vez desde a revo-

lução industrial, fronteiras mais ténues e dissociadas de espaços temporais 

e físicos rígidos. A criação em curso de um novo quotidiano, pessoal e 

profissional, só é possível de materializar porque a tecnologia da mobili-

dade estava em grande medida disponível, mas os desafios que se conti-

nuam a apresentar são colossais.

Num mundo cada vez mais móvel, ter os equipamentos, ferramentas e abordagem certos para 
o trabalho híbrido vai fazer a diferença em relação à concorrência. Nesta mesa-redonda da IT 

Insight, representantes da Bravantic, da HP, da Lenovo, da Noesis, da Universidade Portucalense e 
da Warpcom partilham a sua opinião sobre o mercado de IT mobility.

RUI DAMIÃO

ROUND TABLE | MOBILIDADE

PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM

https://www.youtube.com/watch?v=vnB72VgPi8Q
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- Rodolfo Pereira, Noesis -

NOS ÚLTIMOS ANOS, MUITO SE FALOU DE TRABALHO HÍBRIDO, REMOTO E PRESENCIAL. 
NESTE MOMENTO, E DE UM MODO GERAL, QUAL É O PRINCIPAL MODELO ADOTADO PELAS 
ORGANIZAÇÕES PORTUGUESAS?

RODOLFO PEREIRA, DIRETOR DE ENTERPRISE SOLUTIONS, NOESIS: “Temos vindo a assistir 

ao longo destes anos a diferentes situações em que a pandemia nos obrigou a pensar e a repensar em 

termos do que seria a forma de trabalhar e relacionarmos com os colaboradores e clientes. Julgo que 

não vamos voltar totalmente ao presencial; muitas destas novas formas de estar, de equilíbrio entre 

aquilo que é a vida pessoal e a profissional, não voltaram atrás. Existe uma facilidade maior de inte-

ragirmos, independentemente de onde estamos no país”

RICARDO LOPES, PORTUGAL END USER TERRITORY, HP: “Há uma primeira aprendizagem que 

já todos temos: cada organização é única. Não existe – e creio que não vai existir – um modelo que 

sirva todas as organizações; depende da própria empresa, do tipo de indústria onde está inserida, dos 

colaboradores. Aquilo que mais vemos nas interações que vamos tendo com as organizações portu-

guesas é um modelo três por dois, ou seja, três dias em casa e dois no escritório, ou vice-versa”

ABÍLIO CARDOSO, DOCENTE E DIRETOR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, UNIVERSIDADE PORTUCALENSE: “Tivemos de pôr todas as pessoas 

– docentes e alunos – em casa, mas não há como dar aulas à distância. É preciso estar fisicamente com os alunos. Outro problema que tivemos e que 

é muito complicado são as avaliações dos alunos. Realço a passagem bastante rápida que tivemos de fazer de, em dois ou três dias, ter de pôr todas as 

pessoas em casa a funcionar. O principal desafio foi as pessoas habituarem-se a um modo de funcionamento um bocadinho diferente”

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


25

ROUND TABLE | MOBILIDADE

QUAIS SÃO OS DESAFIOS E AS OPORTUNIDADES NUMA SOCIEDADE QUE EXPERIMENTA A LIBERDADE DE 
MOVIMENTOS E QUE ESTÁ MUITO MAIS BEM EQUIPADA PARA A MOBILIDADE?

RUI GOUVEIA, ENTERPRISE BUSINESS MANAGER PORTUGAL, LENOVO: “Hoje, estamos muito 

mais preparados para a mobilidade. A pandemia veio, de facto, acelerar a adoção, mas já existiam 

ferramentas – como a cloud e infraestruturas de redes 5G – que estavam a ser implementadas. As 

organizações têm o desafio de procurar o equilíbrio entre a área da segurança – que está no top of 

mind de quem decide –, a flexibilidade que os colaboradores procuram e a produtividade que é deter-

minante para as empresas”

PAULO AMARO, CONSULTING SERVICES SOLUTIONS ARCHITECT – COLLABORATION & 

CUSTOMER EXPERIENCE, WARPCOM: “O trabalho híbrido tem alguns desafios e basta perce-

bermos que as próprias organizações precisam de alterar a cultura. Em algumas não é possível ter 

trabalhadores remotos – como algumas indústrias –, mas, na generalidade, dá. A questão da segurança, 

da gestão de equipamento e dados, gestão dos recursos – tanto humanos, como equipamentos – são 

desafios que têm de ser alcançados, mas também tem várias vantagens, como melhor prestação dos 

colaboradores e redução de custos, por exemplo”

- Rui Gouveia, Lenovo -

JOSÉ RODRIGUES, IT KEY ACCOUNT MANAGER, BRAVANTIC: “Podemos dotar os colaboradores com equipamentos que têm baterias mais dura-

douras, que permitem trabalhar mais tempo fora de casa. Hoje, podemos trabalhar a partir de qualquer local; o trabalho híbrido não significa trabalhar 

apenas em casa ou no escritório. Temos de dotar os colaboradores com equipamentos que tenham placas 5G para que possam trabalhar em qualquer 

lugar. Para os fabricantes traz novas oportunidades para aplicar as tecnologias que desenvolvem nos próprios clientes”

https://www.linkedin.com/in/rui-gouv/
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ESTAMOS PERANTE UM NOVO PARADIGMA DA FORMA DE TRABALHO, DE COLABORAÇÃO E ATÉ DE 
EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM, EM QUE A PANDEMIA CONSTITUIU UM ENABLER DA TRANSFORMAÇÃO. 
COMO VÊ O FUTURO DA MOBILIDADE E DA FORMA COMO AS EMPRESAS PODEM ORGANIZAR O TRABALHO 
NESTA NOVA REALIDADE?

ABÍLIO CARDOSO, U. PORTUCALENSE: “A pandemia foi um grande impulsionador para mudarmos 

para este ambiente e para testarmos, de alguma forma, como seria quer ter as pessoas em casa. Mas 

também serviu para passarmos a adquirir soluções que contavam com isto de termos uma grande 

quantidade de pessoas em casa. Uma das implementações que fizemos e que foi de grande utilidade 

foi quer os alunos, quer os professores, foi não terem informação nos computadores e trabalharem 

com base nos computadores da universidade”

RICARDO LOPES, HP: “Um dos principais desafios que estamos a sentir é a resistência dos colabo-

radores no regresso ao escritório, mas também já todos entendemos que não faz sentido obrigar a 

este regresso. O que estamos a ver muitas organizações a fazer é o recriar o escritório e que o tempo 

passado no mesmo seja atrativo, seja inovador e não seja visto como uma obrigação. O escritório tem 

de ser uma experiência daquilo que o colaborador não consegue replicar em casa”

- Abílio Cardoso, U. Portucalense -

RUI GOUVEIA, LENOVO: “As organizações estão mais conscientes da necessidade para a criação de espaços de trabalho que sejam eficientes para o 

regresso ao escritório, para este trabalho híbrido, e têm de ser sensíveis às necessidades dos utilizadores. Uma evolução que noto nas organizações é que 

são mais sensíveis às necessidades dos utilizadores e ao que potencia à sua produtividade, procurando dar resposta a essa necessidade”

https://www.linkedin.com/in/abilio-cardoso-b84b103/
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A REALIDADE ATUAL POTENCIOU UMA TRANSFORMAÇÃO EM TERMOS DA ADOÇÃO DE SOLUÇÕES DE 
WORKPLACE E ATÉ DA FORMA COMO SE PERCECIONA ESTE MERCADO POR PARTE DAS ORGANIZAÇÕES 
PORTUGUESAS. QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS APRENDIZAGENS DESTE PERÍODO E COMO É QUE AS 
EMPRESAS ESTÃO A MELHORAR ESTAS POLÍTICAS GARANTINDO QUE MANTÊM A PRODUTIVIDADE DOS 
SEUS COLABORADORES?

PAULO AMARO, WARPCOM: “As organizações tiveram de se adaptar muito rapidamente e isso 

obrigou-as a terem de alterar alguns modelos de gestão e funcionamento. Antes da pandemia, haveria 

poucas empresas aptas para o trabalho remoto; as empresas portuguesas sempre foram um pouco 

adversas à adoção de trabalho remoto, ferramentas as-a-Service e mesmo migração para a cloud, mas, 

neste momento, grande parte das empresas já estão nessa fase”

ABÍLIO CARDOSO, U. PORTUCALENSE: “Muitas empresas que fazem manutenção na universi-

dade antes tinham de vir cá para instalar software ou resolver problemas. Agora, através de controlo 

remoto vêem qual é o problema e resolvem-no. Também muitas vezes temos de instalar software nos 

portáteis dos alunos para trabalhar em casa; até há uns anos, tinham de ir ao help desk para instalar 

o software e ver o problema que tinham. Hoje, a resolução desses problemas é feita remotamente”
- Paulo Amaro, Warpcom -

RODOLFO PEREIRA, NOESIS: “Falamos muito ou de equipamentos ou de vontades, mas as coisas são feitas de pessoas. Ainda há muita coisa que nos 

obrigam, nas organizações, a fazer de uma forma tradicional e há espaço para melhorar na digitalização de processos; existe um conjunto de processos 

que temos vindo a desmaterializar onde o número de interações físicas já é diminuto. Outro ponto são os estilos de liderança porque os colaboradores 

têm necessidades diferentes e as novas gerações obrigam-nos a repensar a forma como gerimos as pessoas”

https://www.linkedin.com/in/paulo-jorge-amaro-18495413/
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JOSÉ RODRIGUES, BRAVANTIC: “Algumas organizações não estavam preparadas para esta transição nem para adotar soluções de mobilidade. Isso fez 

com que, no momento, não existisse a necessidade para trabalhar fora do escritório. Esta mudança levou as organizações a adaptarem-se rapidamente. 

Com esta aprendizagem, as organizações recorreram a parceiros especializados de diversas áreas para lhes implementar melhor as medidas de segurança 

e redes para trabalharem com a máxima produtividade”

RICARDO LOPES, HP: “O primeiro objetivo é manter a produtividade dos colaboradores – seja em casa ou escritório. O dado novo é que temos de 

aliar a isto a satisfação do colaborador. A primeira aprendizagem que todos tivemos foi de que a minha casa não é igual à casa do meu colega; todos 

os profissionais de IT tiveram de estar preparados para estas diferenças, porque nem todos os colaboradores conseguem ter as melhores condições. As 

soluções de workplace tentam diluir estas lacunas que, individualmente, possa existir”
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JOSÉ RODRIGUES, BRAVANTIC: “As organizações devem usar ferramentas de MDM, de gestão. 

Estas ferramentas são importantes porque permite às organizações ter uma gestão eficaz, abordando 

vários fatores – como rede, aplicações e segurança –, adicionar facilmente um dispositivo à rede, 

definir que tipo de aplicações é que esse dispositivo ou utilizador pode aceder. Esta é uma das ferra-

mentas mais utilizadas atualmente. A gestão tem de ser controlada e centralizada”

RODOLFO PEREIRA, NOESIS: “Existem algumas ferramentas novas que auditam a forma como os 

sistemas são utilizados para detetar padrões maliciosos, daquilo que possam ser possíveis ataques. À 

parte da tecnologia, há uma vertente que temos vindo trabalhar que é uma formação contínua daquilo 

que é o horizonte de segurança, das responsabilidades inerentes a cada colaborador ou serviço de 

forma a minimizar esses aspetos”

NUMA ORGANIZAÇÃO, A GESTÃO EFICAZ DOS DISPOSITIVOS FISICAMENTE PRESENTES E LIGADOS 
REMOTAMENTE É UM DOS PONTOS MAIS IMPORTANTES. NUM MUNDO HÍBRIDO, EM QUE OS 
COLABORADORES TANTO TRABALHAM NO ESCRITÓRIO CLÁSSICO COMO MILHÕES DE NOVOS 
ESCRITÓRIOS QUE NASCERAM DA PANDEMIA, COMO É QUE FAZ UMA GESTÃO EFICAZ DOS DISPOSITIVOS 
FISICAMENTE PRESENTES E OS LIGADOS REMOTAMENTE À REDE DA ORGANIZAÇÃO?

- José Rodrigues, Bravantic -

RUI GOUVEIA, LENOVO: “Em complemento às ferramentas de EDR, por exemplo, é importante dar formação aos colaboradores. Na parte da gestão do 

dispositivo, os MDM permitem-nos fazer uma gestão mais eficaz do dispositivo; para além de melhorar a produtividade, traz uma poupança de custos 

e, concretamente na área da mobilidade, permite-nos fazer uma gestão independente da parte física”

https://www.linkedin.com/in/zepedrorod/
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COMO ESTÃO A EVOLUIR OS DISPOSITIVOS PARA FAZER FRENTE A ESTA NOVA REALIDADE E IR AO 
ENCONTRO ÀS REAIS NECESSIDADES DOS UTILIZADORES?

RICARDO LOPES, HP: “Os dispositivos tiveram de se reinventar nos últimos anos para que o equipa-

mento permita o trabalho remoto, on-site ou onde tiver de ser executado. Para além da óbvia otimização 

de hardware – que passa pelas webcams com maior resolução ou os ecrãs que se adaptam mais facil-

mente a um ambiente exterior – há outras inovações mais genéricas: desde logo, os equipamentos têm 

de permitir uma gestão mais simplificada através de software que entendam os devices em tempo real”

RUI GOUVEIA, LENOVO: “Temos sempre em mente que, no trabalho remoto, há o desafio da falta 

de contacto pessoal; somos seres sociais. Os dispositivos têm de tentar minimizar o impacto dessa 

distância. Por outro lado, têm de proporcionar um balanço – dentro do possível – entre a vida pessoal 

e profissional, ou seja, ter uma melhor qualidade de vida; se o dispositivo ajudar nesse equilíbrio, 

melhor ainda. Cada vez mais isso está a ser conseguido”
- Ricardo Lopes, HP -

PAULO AMARO, WARPCOM: “Existem várias ferramentas – como MDM, ou outras de segurança. Grande parte destas ferramentas são plata-

formas de cloud que permitem uma agilidade e flexibilidade melhores. Com isto, torna-se bastante fácil gerir os equipamentos remotamente como 

se estivessem dentro do escritório. O IT tem o trabalho bastante facilitado se tiver as ferramentas adequadas, mesmo para os colaboradores que 

estejam fora”

https://www.linkedin.com/in/ricardo-lopes-68b16621/
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JOSÉ RODRIGUES, BRAVANTIC: “Os decisores de IT têm de se adaptar a esta nova realidade. Como tal, procuram equipamentos que os ajudem a faci-

litar o seu trabalho. É importante obter equipamentos – como webcams e monitores – que melhorem a experiência do colaborador com as ferramentas 

que já estão à sua disposição. Isto vai traduzir-se numa maior produtividade, numa maior performance, equipamentos com performance elevada para 

que o utilizador não tenha de andar sempre junto do IT a pedir ajuda e a solicitar intervenções”

ABÍLIO CARDOSO, U. PORTUCALENSE: “Estamos na altura de fazer orçamentos para o próximo ano e, aqui na universidade, vamos apostar em tecno-

logias e soluções que permitam que os utilizadores estejam em qualquer lado; não vamos adquirir soluções para o gabinete do professor ou para a sala de 

aula, mas sim para que os professores e colaboradores possam trabalhar em qualquer lado. Aí, englobamos muito a virtualização e a desmaterialização 

de processos que é muito importante para a independência do local de trabalho”

RODOLFO PEREIRA, NOESIS: “Aquilo que vemos ao longo dos últimos tempos e as iniciativas que estão a ser lançadas pelos nossos clientes dividem-se 

em três grandes áreas sem uma ordem específica: a primeira é a segurança; depois, temos a capacitação de organizações que tipicamente faziam a sua 

atividade maioritariamente física e que investem cada vez mais em omnichannel; e, por fim, as questões relativas à produtividade, movendo muita coisa 

para a componente móvel”

PAULO AMARO, WARPCOM: “Temos notado alguma preferência por tecnologia suportada por cloud e as-a-Service porque permite uma maior flexi-

bilidade e agilidade na aquisição e disponibilização dos serviços, estando disponível tanto no escritório, como em qualquer outra parte do mundo, desde 

que exista uma ligação à Internet. Também temos assistido a uma evolução e procura por ferramentas de colaboração o mais integradas possível, assim 

como ferramentas de gestão de recursos”  

DE QUE FORMA É QUE OS DECISORES DE IT ESTÃO A AJUSTAR OS SEUS INVESTIMENTOS PARA SE 
ADAPTAREM AOS NOVOS MODELOS DE TRABALHO REMOTOS E HÍBRIDOS?
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“BRAVANTIC TRADUZ O QUE 
ACREDITAMOS: ACRESCENTAR 
VITALIDADE AO NEGÓCIO DAS 
EMPRESAS”

Pedro Gil, CEO da Bravantic, antiga Informantem, aborda a 
nova realidade da empresa, o que espera para o futuro e como 
procuram ajudar as organizações – não só portuguesas, mas também 
internacionais – a evoluir.

O que levou a Informantem a fazer o rebranding para Bravantic?

Após 26 anos de existência, evoluímos para uma nova marca, reflexo do novo posicionamento 

nos serviços de TI e SI, para atender as necessidades dos nossos clientes. Diante de todas as 

mudanças nos últimos anos, percebemos que a antiga marca já não acompanhava a nossa oferta 

assim como também para com a expansão em diferentes geografias. Hoje somos um grande 
- Pedro Gil -

CEO da Bravantic, antiga Informantem

https://www.bravantic.com/
https://www.linkedin.com/in/pegil/
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grupo empresarial global. Temos mais de 2.500 colaboradores e estamos 

presentes em Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Brasil, Paquistão 

e no Dubai.

A evolução faz parte do ADN da Bravantic. Este rebranding procura acom-

panhar essa evolução?

Evoluímos para nos assumirmos como um motor de um ecossistema de valor, 

prestar novos serviços de TI e SI, sermos reconhecidos como trusted advisors 

responsáveis por promover e acelerar o crescimento, a inovação e a transfor-

mação digital dos nossos clientes. 

A Bravantic traduz o que acreditamos e para onde queremos ir: acrescentar 

vitalidade ao negócio das empresas e com a ambição de virmos a ser o melhor 

integrador no universo das Tecnologias de Informação.

Vivemos um período de muitas incertezas. Como procuram reforçar as vossas 

relações e dar um futuro com vitalidade tecnológica aos vossos clientes?

São as incertezas que promovem as grandes descobertas. Foram anos muito 

desafiadores para todos, inclusive para nós enquanto fornecedores, facilita-

dores e consultores de soluções e serviços de Tecnologias de Informação e de 

Sistemas de Informação. Em cada dez empresas a nível global, seis decidiram 

acelerar a sua transformação digital durante a pandemia. As mudanças hoje 

não são apenas contextuais, mas profundamente sistémicas e obrigam as 

organizações e os seus líderes a reconhecer o papel imprescindível da tecno-

logia como principal activo gerador ou impulsionador de novos negócios 

ou novas experiências de cliente marcantes. Nos somos o parceiro certo 

para este novo paradigma onde as necessidades de segurança tecnológica, 

o valor inequívoco da inteligência dos dados, a gestão eficiente da infor-

mação, o interface apaixonante com utilizadores através de jornadas de 

cliente digitalmente irrepreensíveis, a robustez das infraestruturas de suporte 

aos negócios e também a preocupação com a sustentabilidade ambiental e 

energética, ocupam, hoje, um lugar tão importante no dia a dia das decisões 

empresariais.

À medida que este tipo de procura aumentava por parte dos nossos clientes 

percebíamos de forma extrema o nosso diferencial no mercado, alavancado 

pela consistência dos nossos valores –- adaptação, relacionamento humano, 

segurança e entusiasmo – e conhecimento aplicado, oferecendo uma rede 

poderosa de competências (internas e externas) ao serviço dos desafios que 

nos são colocados.
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Mas gostaria de destacar um dos nossos mais importantes valores estrutu-

rantes de toda a nossa cultura: a solidez do relacionamento humano, mate-

rializado na construção de relações longas, fortes, duradouras e assentes na 

confiança.

Quais são os serviços que estão a prestar aos vossos clientes?

A Bravantic apresenta um portfolio vasto para os nossos clientes, represen-

tadas por todos as nossas Business Units e as nossas Ventures.

Neste momento, contamos com ofertas nas áreas de Digital Workspace, 

Cybersecurity, Tech Innovation, Digital Solutions, Managed Services, 

Data Center Infrastructure & Facilities e Enterprise Networks. Mas não 

ficamos por aqui. Através das nossas business ventures, desenvolvemos um 

negócio de transformação tecnológica na área da Saúde (com a Quattro), 

na área do Low Code com presença global (S4Digital), na área dos recursos 

humanos (com a SRM no Brasil), entre outras empresas em geografias 

estratégicas que consolidam o nosso portfólio. Adicionalmente, criamos 

com este processo de rebranding, duas novas áreas absolutamente estra-

tégicas para nos: a NBA (New Bravantic Academy) que se assumirá como 

uma referência na formação executiva na área das TIs e SIs, bem como 

a Bravantic Greenhouse, a nossa fábrica de inovação e de incubação de 

oferta inovadora de nossos clientes, potencialmente geradora de novos 

negócios bem como parcerias qualificadas com tech startups. Por fim, 

se as competências que desenvolvemos e as soluções do ecossistema que 

ativamos são muito importantes para nós, o conhecimento aplicado de 

indústrias passou a ter um papel fulcral na nossa estratégia estando a 

desenvolver centros de excelência nas áreas do sector público, retalho e 

serviços financeiros.

O que se pode esperar do futuro da Bravantic?

Somos uma empresa com a confiança a partir da solidez que nos dá a história 

e temos a diversidade como a maior inspiração para criarmos a inovação 

que o futuro exige. Mais do que nunca, queremos marcar as sociedades onde 

estamos inseridos, com o propósito de colocar a tecnologia ao serviço do 

bem-estar humano e da sustentabilidade do planeta, matérias imprescindí-

veis para assegurar o mundo de amanhã. E colocando sempre, as pessoas, em 

primeiro lugar. 

ROUND TABLE | BRANDED CONTENT | BRAVANTIC

https://www.bravantic.com/


35

ROUND TABLE | BRANDED CONTENT

A NOVA ERA DO TRABALHO: 
UM GUIA ESSENCIAL

A abordagem correta ao trabalho híbrido depende de otimizar a tecnologia, os processos e a cultura 
para ir ao encontro das necessidades da força de trabalho.

CADA NEGÓCIO É UM NEGÓCIO. Não 

existe um conjunto de regras que se apli-

quem a absolutamente todas as empresas 

por causa das suas especificidades, mas 

existem alguns princípios que se aplicam 

a qualquer negócio.

O trabalho remoto chegou para ficar. 

Vivemos um momento incrível preen-

chido de potencial para transformar 

negócios, independente do local onde 

estejam. 

Nesta corrida pela transformação digital 

no meio de uma alteração do modelo 

de trabalho e de cada vez mais riscos de 

segurança, as organizações devem procurar atingir cinco obje-

tivos estratégicos, nomeadamente:

1. JUNTAR AS EQUIPAS

Utilizar a tecnologia para ajudar as equipas a manterem-se conec-

tadas e colaborativas – estejam juntas ou separadas. É necessário 

juntar esta componente à automação do workflow, que manterá 

a informação a fluir em toda a organização enquanto encoraja a 

colaboração através da digitalização.

2. MANTER-SE PRODUTIVO

Implementar tecnologia que permita um trabalho produtivo a 

partir de qualquer lugar. Um aspeto importante disto é a otimi-

zação dos dispositivos pessoais e perceber as necessidades de 

https://www.hp.com/pt-pt/home.html
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cada colaborador e do seu cargo e dar-lhe o 

equipamento adequado.

3. ASSEGURAR A SEGURANÇA

Segurança reforçada zero-trust em todo o 

ecossistema tecnológico ajuda a proteger os 

colaboradores e o seu trabalho de ciberata-

ques. E garantir acessos autenticados ajuda a 

ter impressões seguras sempre que acontecem.

4. MANTER-SE FLEXÍVEL

É preciso gerir facilmente o trabalho flexível, 

simplificar e melhorar a gestão de disposi-

tivos do utilizador final. Por fim, importa 

entregar uma melhor experiência ao cola-

borador em todos os dispositivos endpoints 

e aplicações. 

5. SER SUSTENTÁVEL

Trabalhar de forma inteligente enquanto se 

protege o planeta. Esta altura da transfor-

mação digital é perfeita para avaliar o impacto 

ambiental da tecnologia em toda a cadeia de 

valor da organização – e investir em parceiros 

tecnológicos que inovem com o planeta na mente.

PENSAR NA PRODUTIVIDADE

60% dos colaboradores afirmam que querem 

flexibilidade de quando e de onde trabalham, com 

77% dos colaboradores a preferir um modelo de 

trabalho híbrido.

Ainda que o trabalho híbrido possa ser a nova 

norma, manter os colaboradores produtivos não é 

apenas permitir que trabalhem a partir de casa. É 

preciso ter uma forte perceção de como as pessoas 

gerem o seu dia a dia. Isto vai permitir fornecer 

as ferramentas e soluções que precisam para que 

melhor façam o seu trabalho.

EVOLUÇÃO DAS SOLUÇÕES 

TECNOLÓGICAS

Quando se trata de trabalho híbrido, os decisores 

de IT enfrentam muitos desafios: um parque infor-

mático de PC e impressoras cada vez mais geogra-

ficamente distribuído; muitas soluções desconec-

tadas e infraestruturas de shadow IT; e possíveis 

falhas de segurança devido a alguns comportamentos 

de risco fora do escritório. 

A HP disponibiliza atualmente um conjunto de equi-

pamentos e soluções adequadas para responder aos 

desafios do trabalho híbrido. Com o HP Presence, 

os colaboradores podem experimentar as melhores 

soluções para colaboração, disponível em equipa-

mentos para uso pessoal ou salas de reunião. Com 

o HP Wolf Security, a defesa dos ativos corporativos 

começa em cada PC e impressora, com uma camada  

de proteção, intrínseca ao hardware, que protege 

os utilizadores e os seus dados das ameaças atuais 

e futuras de cibersegurança. E com os serviços HP, 

como o HP Proactive Insights, os departamentos de IT 

conseguem uma gestão facilitada, mas também deta-

lhada, do seu parque informático e com indicadores 

de utilização que permitem avaliar a satisfação dos 

colaboradores com a tecnologia que lhes é proporcio-

nada. Com estas soluções, cada empresa pode projetar 

uma estratégia para a computação pessoal focada em 

produtividade, conectividade e flexibilidade que lhe 

permite liderar a adoção dos modelos de trabalho 

híbrido. 

https://www.hp.com/pt-pt/home.html
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LENOVO LANÇA NOVOS PORTÁTEIS PENSADOS 
PARA QUEM PRECISA DE PERFORMANCE E 

MOBILIDADE
A nova geração do portátil dobrável – ThinkPad X1 Fold – e o ThinkBook 16p Gen 3 são indicados 

para quem precisa de dispositivos potentes, mas, ao mesmo tempo, móveis para poder trabalhar a 
partir de qualquer lado.

OS UTILIZADORES MODERNOS requerem 

mobilidade e performance; só assim se consegue 

atingir o potencial de cada colaborador numa 

altura em que impera o trabalho híbrido e/

ou remoto. Para isso, a Lenovo lançou novos  

equipamentos que vão de encontro a essas duas 

especificidades.

Nesta nova realidade, os colaboradores têm de 

estar capacitados para fazer o seu trabalho a 

partir de qualquer lugar. Ter uma performance 

adequada no seu equipamento – que, na maioria 

das vezes, é o equipamento principal de trabalho 

– não é um nice to have, mas sim um must have 

essencial para que as suas tarefas sejam feitas 

com a maior rapidez e eficácia.

WINDOWS 11

Os novos dispositivos da Lenovo vêm equi-

pados com o mais recente sistema operativo 

da Microsoft – o Windows 11. Este sistema 

https://www.lenovo.com/pt/pt
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operativo foi pensado para o trabalho remoto e 

reimagina o Windows para entregar novas expe-

riências para quem trabalhe e aprende a partir de 

qualquer lado.

Como tal, o Windows 11 conta com uma interface 

modernizada que se adapta a qualquer utilizador, 

ao mesmo tempo que mantem uma aparência 

familiar, sendo mais fácil para encontrar as aplica-

ções preferidas e os documentos mais utilizados.

THINKBOOK 16P GEN 3

Um dos novos portáteis da Lenovo é o ThinkBook 

16p Gen 3. Este dispositivo vai ajudar os utiliza-

dores que precisam de poder de processamentos 

para libertar a sua criatividade sem limitações.

O portátil conta com processador AMD Ryzen™ 

9 6000 H-series e gráfica NVIDIA GeForce® 

RTX™ 3060 para entregar uma performance com 

Windows 11 superior. O ecrã 2.5K IPS de 16 pole-

gadas inclui certificação TÜV Rheinland Low Blue 

Light e TÜV Eyesafe® para maximizar o conforto 

ocular e inclui um sensor de luz ambiente que 

ajusta a luz do ecrã e do teclado.

Para além de memória RAM LPDDR5 dual-

-channel de 32GB e um armazenamento interno 

SSD que pode ir até aos 2TB, o ThinkBook 16p 

Gen3 conta com uma bateria de 71Wh que ajuda 

os utilizadores a trabalhar um dia inteiro com uma 

só carga.

Os novos modos de trabalhar requerem conetivi-

dades elevadas e uma grande disponibilidade de 

portas. Assim, este portátil da Lenovo conecta-se 

convenientemente a redes wireless, periféricos e 

equipamentos AV graças ao suporte a Wi-Fi 6 e 

a duas portas USB-C – incluindo USB4 –, duas 

portas USB-A 3.2 Gen 2 e porta HDMI 2.1.

THINKPAD X1 FOLD

A Lenovo também anunciou recentemente a 

próxima geração do ThinkPad X1 Fold que 

procura redefinir a categoria de PC dobrável que 

a Lenovo criou em 2020.  O novo ThinkPad X1 

Fold foi concebido para oferecer um desempenho 

completo no PC com uma área de ecrã maior, 

mantendo ao mesmo tempo a ultraportabilidade 

que o equipamento original oferecia.

Sendo o equipamento portátil comercial de 16 

polegadas mais leve do mundo, esta próxima 

geração oferece um equipamento versátil, pode-

roso e efetivamente portátil. Para ir de encontra 

a estas melhorias, foram ouvidos o feedback dos 

clientes e os insights finais do utilizador para criar 

um design que apresenta um ecrã OLED dobrável 

de 22% maior de 16 polegadas, um chassis 25% 

mais fino e molduras mais finas ao redor para 

produzir um visual e sensação simplificado que 

se estende até à borda de alumínio e uma contra-

capa feita a partir de tecido, tecido de desempenho 

100% reciclado.

Alimentado pela Intel vPro, com Intel EvoDesign 

com até processadores Intel Core i7 de 12.ª geração, 

e Intel Iris Xe Graphics, a próxima geração do 

ThinkPad X1 Fold oferece um desempenho supe-

rior num fator de forma dobrável. Adicionando 

a isso um armazenamento SSD até 1TB e opções 

de memória até 32GB LPDDR5, o que significa 

que o Windows 11 Home ou Pro funcionará de 

forma brilhante, independentemente do modo de 

utilização preferido. 

https://www.lenovo.com/pt/pt
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– OS CAMINHOS DA CIBERSEGURANÇA –

A cibersegurança é uma preocupação crescente que acompanha a digitalização da sociedade. 

VÁRIOS SOBRESSALTOS ALERTARAM Portugal este ano para os 

problemas que podem advir de lacunas ao nível da proteção de dados, serviços 

e pessoas. Em recente encontro sobre cibersegurança, na Universidade 

Portucalense, várias instituições como a FCCN, Cameyo, CPC-Echo, 

Fortinet,  Jolera e WeMake, partilharam experiências e discutiram as tendên-

cias desencadeadas pelos ciberataques. Há problemas, é certo, mas também 

há soluções que podem ser desenhadas para minimizar os riscos.

Um dos principais caminhos assinalados é a necessidade de ter equipas 

multidisciplinares para favorecer o conhecimento de um conjunto alar-

gado de ferramentas - open-source ou comerciais - de avaliação do nível de  

segurança de uma instituição. Uma estatística partilhada no encontro dá 

conta de que mais de 80 entidades reportam diariamente problemas de 

falha de segurança. Isso permite uma posterior avaliação de risco de deter-

minado sistema do ponto de vista da segurança, mas alerta igualmente para 

a dimensão do problema. Por outro lado, centralizar toda esta informação 

é também um desafio, uma vez que ainda não existe uma forma normali-

zada de estas ferramentas comunicarem entre si, de forma a produzirem 

relatórios que padronizem a informação.

A pandemia trouxe também novos e enormes desafios. Durante o período 

pandémico, várias empresas tiveram que permitir formas de trabalho híbridas 

e/ou remotas, colocando desta forma em risco os seus sistemas internos. Os 

ataques deixaram assim de ser centrados em sistemas bem defendidos (os 

sistemas das empresas) para passarem a ter como alvo os equipamentos 

pessoais dos colaboradores em trabalho remoto. De acordo com Eyal Dotan, 

o israelita fundador da Cameyo, a utilização de ramsomware aumentou 

93% durante a pandemia e mais de 1200 empresas foram afetadas por este 

problema. 

A mudança faz parte da essência do ser humano e da vida, mas o facto é 

que temos de reconhecer que não de não conseguirmos imprimir a mesma 

a velocidade nas mudanças sociais ou laborais que as transformações que 

https://www.upt.pt/
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ocorrem no processo de digitalização. O surgimento do Covid19 acelerou 

o surgimento do conceito de nómadas digitais, em que o local de trabalho 

pode ser dentro ou fora das instituições, virtualmente em qualquer lugar 

com acesso à rede. Em muitos aspetos, isso facilitou a vida dos trabalha-

dores e acelerou o crescimento. Mas nem sempre foi acompanhado das 

necessárias medidas de segurança das redes e sistemas. 

Algumas das soluções discutidas pelos vários empresários, presentes 

naquele encontro, centram-se na automatização de testes e simulações 

para verificar o grau de resiliência dos sistemas informáticos de uma 

instituição. Outras necessidades identificadas são a implementação de 

um conjunto de normas, tais como ISO 27001, e, considerando o grande 

peso que os utilizadores (humanos) têm na segurança, planos de formação 

especifica para colaboradores de forma a minimizar os riscos de ataque 

nas instituições. 

Para o ensino superior ficam também desafios para tornar centrais as 

questões dos ciberataques: há que sensibilizar e dar formação a alunos 

e docentes nas áreas da programação, de forma a facilitar a construção 

de software que implemente um conjunto de normas de segurança e que 

reduza o número de vulnerabilidades. A cibersegurança é central no nosso 

quotidiano e ninguém pode ficar fora deste desafio.

- Bruno Veloso -
Docente da Universidade Portucalense

- Abílio Cardoso -
Docente e Diretor de Sistemas de Informação da 

Universidade Portucalense 

Uma última palavra: urge sensibilizar os administradores das empresas para 

os investimentos necessários e urgentes em cibersegurança. Se investirem 

na prevenção, pouparão milhões na redução de danos subsequentes a um 

ciberataque. Nesta área, mais do que em qualquer outra, mais vale prevenir 

do que remediar. 

https://www.upt.pt/
https://www.linkedin.com/in/abilio-cardoso-b84b103/
https://www.linkedin.com/in/bruno-veloso-419795132/
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SAMSUNG REVELA 
“OS DISPOSITIVOS MAIS VERSÁTEIS QUE VÃO 

ALTERAR A FORMA” COMO SE INTERAGE
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NO INÍCIO DO MÊS de agosto, a Samsung revelou os seus 

novos smartphones dobráveis, que já vão na sua quarta 

geração. O Galaxy Z Flip4 e o Galaxy Z Fold4 procuram, diz 

a empresa, “romper com as convenções para proporcionar 

novas e impactantes interações que prometem melhorar a 

vida quotidiana”.

A Samsung refere que cada componente dos novos modelos 

foi “minuciosamente analisado” para que a experiência seja 

otimizada e assegurar que os utilizadores têm um disposi-

tivo adaptados às suas necessidades.

GALAXY Z FLIP4

Com o Galaxy Z Flip4, a Samsung procurou melhorar as 

funcionalidades preferidas dos utilizadores, tornando-o na 

WISHLIST

O Galaxy Z Flip4 e o Galaxy Z Fold4 
são os novos smartphones dobráveis 
apresentados pela Samsung que, diz, 
ultrapassam “os limites da versatilidade”
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“derradeira ferramenta para a sua autoexpressão”. O seu design compacto 

em concha oferece experiências únicas não disponíveis em qualquer outro 

smartphone.

É possível filmar em modo mãos livres ou captar fotografias de grupo em 

vários ângulos dobrando parcialmente o Z Flip4 ao ativar a FlexCam, funcio-

nalidades que estarão disponíveis nas aplicações favoritas dos utilizadores.

Também é possível iniciar a gravação de vídeo em alta-definição no modo 

Quick Shot e trocar facilmente para o modo Flex para continuar a gravar 

sem interrupções em modo mãos-livres. Os utilizadores podem agora tirar 

selfies no Modo Retrato e aceder à pré-visualização na proporção real da 

foto quando utilizam o Quick Shot. Com um sistema de câmaras melho-

rado, alimentado por um Snapdragon 8+ Gen 1 e equipado com um sensor 

capaz de captar 65% mais luminosidade, as fotos e vídeos vão ficar mais 

nítidos e estáveis - de dia ou de noite.
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Com o Galaxy Z Flip4 também é possível captar e 

visualizar mais conteúdos ou estar conectado por 

mais tempo entre carregamentos com a bateria 

de 3.700mAh. Através do carregamento Super 

Rápido agora disponível no Z Flip4, o equipa-

mento carrega até 50% em cerca de 30 minutos, 

mantendo os utilizadores ligados mesmo quando 

a duração da bateria está a terminar.

Com as dobradiças mais finas, linhas mais retas, 

vidros traseiros contrastantes e molduras metálicas 

brilhantes, o seu design é o mais expressivo até 

ao momento. Os utilizadores podem personalizar 

totalmente o Z Flip4 por dentro e por fora, tanto 

na capa como no ecrã principal para complementar 

o seu estilo, com recurso ao Galaxy Themes que 

disponibiliza fontes, ícones e desenhos completa-

mente personalizáveis.

GALAXY Z FOLD4

O Galaxy Z Fold4 é o resultado da inovação dura-

doura do smartphone Samsung Galaxy e combina 

WISHLIST
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a experiência tecnológica móvel coletiva da Samsung para criar um dispositivo 

com funcionalidades acrescidas, seja aberto ou fechado no modo Flex. Além 

disso, é o primeiro dispositivo lançado com o Android 12L, uma versão especial 

do Android criada pela Google para experiências com ecrãs de grande dimensão, 

incluindo os dobráveis.

A multitarefa no Galaxy Z Fold4 foi simplificada para ajudar os utilizadores a 

fazer mais em movimento. A nova barra de tarefas fornece um layout semelhante 

ao de um PC, oferecendo acesso rápido às aplicações favoritas e recentemente 

WISHLIST
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utilizadas. A Multitarefa ficou ainda mais intui-

tiva, graças a um novo conjunto de gestos para 

navegar no ecrã.

O Galaxy Z Fold4 capta fotografias e vídeos 

impressionantes com uma lente angular de 50MP 

e 30x de Space Zoom. Inclui uma variedade de 

modos de câmara, entre eles o Zoom Map que faci-

lita a visualização num modo avançado de zoom 

em Capture View, ou o Dual Preview e o Rear 

Cam Selfie que foram desenvolvidos à medida para 

tirar partido deste formato único e que garante 

uma maior flexibilidade de utilização. Com um 

tamanho de pixel mais alargado, um sensor 23% 

de maior capacidade de captação de luz e um 

maior poder de processamento, os utilizadores 

podem captar imagens nítidas mesmo à noite.

O conteúdo torna-se ainda mais imersivo no 

ecrã principal de 7,6 polegadas que apresenta 

um maior nível de brilho face à versão anterior, 

uma taxa de atualização adaptável de 120Hz e 

uma Under Display Camera (UDC) menos visível 

através da nova disposição de subpixeis do tipo 

scatter-type.

DISPONIBILIDADE E PREÇO

O Galaxy Z Flip4 e o Galaxy Z Fold4 já estão 

disponíveis no mercado português. O Galaxy Z 

Flip4 tem um preço de venda ao público reco-

mendado a partir de 1.149 euros, enquanto o Z 

Fold4 tem um preço de venda ao público reco-

mendado a partir dos 1.859 euros. 
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CERTIFICAÇÕES – MELHORES PRÁTICAS E COMPLIANCE 
SÃO A BASE DA CIBERSEGURANÇA NO 5G

A tecnologia 5G é um capacitador digital do futuro. Tendo em conta as 
potenciais utilizações previstas para as redes de quinta geração devemos 
considerar o seu impacto e papel activo em sectores tão variados como 
na medicina, agricultura, redes de energia, fábricas e ecosistemas IoT 
(Internet-of-Things), que afetarão, directa ou indirectamente, a população 
mundial. 

POR NUNO TEODORO,
Cyber Security and Privacy Officer, Huawei Portugal

- Nuno Teodoro -
Cyber Security and Privacy Officer, Huawei Portugal

TANTO NUM PANORAMA INTERNACIONAL COMO NACIONAL estão, finalmente, criadas as condi-

ções para que as redes 5G sejam amplamente exploradas e tragam um conjunto de oportunidades, 

recursos e capacidades que visam melhorar as operações dos diversos sectores verticais, garantindo 

mais automação, velocidade, produtividade e eficiência. No entanto, é igualmente inevitável, olhando 

para o padrão histórico de introdução de novas tecnologias no mundo digital, que a introdução do 

5G traga novos desafios de cibersegurança e privacidade.

Assim, através da União Europeia (UE) e da criação de um modelo replicável e descentralizado para 

a protecção das redes 5G, cada Estado-membro tem a responsabilidade da segurança da tecnologia e 

https://www.linkedin.com/in/nunoteodoro/
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comunicações neste âmbito. Reflecte-se assim a necessidade de um esforço 

coordenado da UE com os vários países na criação de uma abordagem 

padronizada nas medidas de cibersegurança e privacidade em torno desta 

tecnologia. Um dos principais exemplos que podemos encontrar desta cola-

boração entre operadores, reguladores, entidades de cibersegurança e forne-

cedores é a Base de Conhecimento de Cibersegurança 5G (mais informações 

neste link). Publicado pela GSMA, esta base de conhecimento foi desenhada 

para ajudar os principais stakeholders a entender e responder aos desafios 

decorrentes do desenvolvimento das redes 5G de uma maneira sistemá-

tica e efectiva, numa perspectiva de gestão dos riscos inerentes. Um outro 

é o Esquema de Garantia de Segurança de Equipamentos de Rede (mais  

informações neste link), que, embora transversal, está focado nos equipa-

mentos 5G.

Em suma, pode-se referir que esta base de conhecimento facilita e incentiva 

a colaboração de forma a prevenir e mitigar riscos. É também evidente o 

objectivo de aprimorar as competências de segurança 5G, fortalecendo o 

trabalho de operadoras, empresas, agências de supervisão e reguladores 

e, também num nível mais operacional, fornecer instruções para realizar 

acções passo a passo para criar controlos de segurança, considerando todo 

o espectro de risco das redes 5G end-to-end. Neste caso, temos uma abor-

dagem multi-camada que assenta em três pilares principais: segurança  

aplicacional, segurança de rede e segurança de produto.

A segurança aplicacional ultrapassa em larga escala a rede das operadoras, 

e, portanto, vai além da sua responsabilidade. As indústrias verticais consu-

midoras do 5G devem adoptar a responsabilidade da segurança das suas 

soluções ao introduzirem mecanismos para proteger a confidencialidade, 

integridade e disponibilidade no topo dos controlos de segurança das redes 

das operadoras, assim melhorando todo o ecossistema.

No que respeita à segurança de redes é fundamental que, durante a fase de 

desenho, se tenha em consideração uma análise de risco que consagre não 

só os componentes de rede, mas também funcionalidades e acções execu-

tadas pelos fornecedores, assegurando que a arquitectura de rede gere estes 

potenciais desafios.

Por fim, a segurança dos produtos, cuja responsabilidade recai sobre os 

fornecedores de equipamentos de rede, fornece uma base fundamental para 

avaliar se os dispositivos e componentes foram desenhados e implementados 

de acordo com os requisitos de segurança definidos por todas as partes 

interessadas.

A cibersegurança no ecossistema 5G não é um acto isolado, mas sim uma 

responsabilidade partilhada entre operadores, fornecedores de equipa-

mentos, fornecedores de serviços e aplicações, reguladores e governos, com 

a distribuição das responsabilidades perfeitamente identificada. Só com este 

esforço colectivo entre todas as partes que compõem o ecossistema pode-

remos assumir que estamos a gerir o risco de forma responsável e eficaz.  

https://www.gsma.com/security/network-equipment-security-assurance-scheme/
https://www.gsma.com/security/5g-cybersecurity-knowledge-base/
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MARGARIDA BENTO

A PEGADA INVISÍVEL DO MUNDO DIGITAL
Em conversa com a IT Insight, Pablo Gámez Cersosimo foca as descobertas divulgadas no seu 

livro “Depredadores Digitales”, focado no verdadeiro custo ambiental da digitalização

AS TECNOLOGIAS DIGITAIS são frequentemente vistas 

– e deliberadamente publicitadas – como sustentáveis 

por defeito, divorciadas do mundo físico, e sem impacto 

no mesmo. Mesmo quando existe conhecimento dos  

processos e infraestruturas físicas necessárias para o 

funcionamento destas tecnologias, o impacto carbónico 

do digital não faz ainda parte da consciência pública ou das 

conversas em torno da sustentabilidade, ou considerado 

na construção de estratégias de transformação digital. A 

digitalização de processos é vista como um vácuo, um 

conceito abstrato sem impacto no mundo físico.

“Depredadores Digitales”, escrito por Pablo Gámez 

Cersosimo, é o resultado de uma investigação de cerca de 

cinco anos, onde é analisada a estrutura fóssil da indús-

tria digital. A principal conclusão, indica o autor, é que 

a pegada de carbono digital deve ser entendida como 

problemática em termos de impacto ambiental.

É um facto muito simples e muito frequentemente esque-

cido: tudo o que requer consumo elétrico terá uma pegada 

carbónica associada à produção desta energia. E se a 

energia for produzida com recurso a combustíveis fósseis, 

esta pegada será pesada.

E o digital requer muita energia: a pegada carbónica da 

indústria digital já excedeu a das indústrias marítima e 

da aviação. Se a indústria digital fosse um país, refere o 

autor, seria a quarta nação mais poluída do mundo. 

“A este ritmo, em 2030, as emissões de carbono associadas 

à Internet terão crescido em 1.700 milhões de toneladas, 

alcançando o equivalente de toda a Rússia no ano de 

2019”, afirma. 
COMPRE O LIVRO (25€)

https://editorialcirculorojo.com/depredadores-digitales/
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No entanto, este impacto raramente é conside-

rado quando se debatem as mudanças climáticas, 

a digitalização, ou inclusivamente a digitalização 

para a sustentabilidade: estas são apresentadas 

como sinónimos.

“A quarta revolução industrial é caracterizada 

pela invisibilização da pegada de carbono digital”, 

reforça o autor. “A indústria digital está dependente 

dos combustíveis fósseis, de enormes quantidades 

de água potável, de minerais cuja extração é extre-

mamente poluente e requer a destruição de habi-

tats vitais – tudo isto para o desenvolvimento de 

tecnologias a que vamos chamar verdes e limpas”.

O DIGITAL É FÍSICO

O consumo energético e consequentes emissões 

carbónicas não são a única problemática da indús-

tria digital. 

O “corpo” físico da Internet – data centers, redes, 

satélites, componentes eletrónicos, dispositivos de 

ponta – requer enormes quantidades de recursos, 

incluindo minerais como o cobalto e o lítio, cujos 

processos de extração são complexos e poluentes.

“A Agência Internacional de Energia revelou 

recentemente que serão necessárias, a nível 

global, mais de 50 minas de lítio, 60 de níquel e 

17 de cobalto para poder satisfazer a procura das 

‘energias limpas’ até 2030”, revela Pablo Rámez 

Cersosimo. “E até 2050 vamos necessitar de uma 

extração 12 vezes superior de minerais raros, sem 

os quais não existe mundo digital”.

Estes recursos, para além de limitados, dependem 

de processos de extração e refinamento extre-

mamente poluentes. E serão, então, usados para 

produzir equipamentos com uma durabilidade 

deliberadamente limitada, sem possibilidade de 

serem reciclados posteriormente.

Esta obsolescência programada, explica o autor, é 

um dos problemas mais sérios que estamos atual-

mente a enfrentar.

“Só no ano de 2022 haverão 60 milhões de tone-

ladas de lixo eletrónico – um peso superior ao da 

muralha da China, a maior estrutura artificial no 

planeta. Em 2050 este número superará os 111 

milhões”. 

Esta previsão, alerta, é anterior à pandemia, 

à guerra na Ucrânia, à chegada do metaverso,  

INSIGHT |  BOOKS

- Pablo Gámez Cersosimo -
Investigador e autor do livro Depredadores Digitales

“SÓ NO ANO DE 2022 HAVERÃO 60 MILHÕES DE TONELADAS DE LIXO ELETRÓNICO,
UM PESO SUPERIOR AO DA MURALHA DA CHINA”

https://www.linkedin.com/in/pagacer/
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fatores que virão a complicar todo o panorama dos resíduos eletrónicos.

Em particular, com a chegada do metaverso virá toda uma nova geração de 

equipamentos adicionais, não recicláveis e de fraca durabilidade, aumen-

tando exponencialmente os resíduos gerados e recursos necessários para 

responder à procura. 

“É importante deixar claro que o nosso mundo digital tem um limite, demar-

cado pelos recursos naturais do nosso planeta – e estamos a alcançar este 

limite”.

O CAMINHO EM FRENTE

Na sequência da COVID-19, a aceleração digital tornou-se a prioridade das 

nações, indústrias, sociedades e governos. No entanto, a sua interação com 

as questões de alterações climáticas é ignorada – vivemos numa “fábula 

digital”, diz.

Reduzir e controlar a pegada de carbono digital, sublinha Pablo Gámez 

Cersosimo, requer dotar todos os atores do conhecimento e pensamento 

crítico para questionar a utilizadade do nosso consumo digital.

O autor dá o exemplo de França, o “primeiro país a compreender a gravi-

dade do paradoxo da pegada de carbono digital e como isto apresenta uma 

ameaça à sua soberania nacional”.

Desde janeiro deste ano, França tornou-se no primeiro país ocidental a 

aprovar uma legislação para regular a pegada de carbono digital. As empresas 

que operam no país ficam obrigadas a apresentar relatórios sobe o impacto 

da sua pegada carbónica digital, e está a ser criada uma estrutura para 

fiscalizar a vários níveis a pegada de carbono digital.

Por exemplo: quando os cidadãos recebem a fatura da sua operadora de 

telecomunicações ao fim mês, esta inclui com um cálculo das emissões corres-

pondentes ao seu uso do serviço.

Isto serve duas funções: por um lado contribui para a educação do público 

para o impacto do digital – algo que já está também a ser incluído nos currí-

culos escolares – e, por outro, de construir uma base de reconhecimento e 

responsabilidade das empresas que operam no país, obrigando-as a conta-

bilizar devidamente o impacto das suas atividades.

“O maior problema que temos não é tecnológico, é de conduta. São as deci-

sões que tomamos. E para tomar estas decisões, é preciso dotar as pessoas 

e a sociedade das consequências associadas às mesmas”, conclui. 

INSIGHT |  BOOKS

“É IMPORTANTE DEIXAR CLARO QUE O NOSSO MUNDO DIGITAL TÊM UM LIMITE, DEMARCADO PELOS 
RECURSOS NATURAIS DO NOSSO PLANETA – E ESTAMOS A ALCANÇAR ESTE LIMITE”
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Volume, velocidade, variabilidade.

IN DEEP | BI & ANALYTICS

HENRIQUE CARREIRO

QUANDO SE FALA DE BIG DATA, estes são alguns dos V que ajudam a 

definir o conceito. Existem outros, consoante os autores - mas a definição 

original da Gartner, então chamada Meta Group, mantém-se e foi até incor-

porada em normas e definições oficiais. O que na altura em que a definição 

foi, pela primeira vez, sugerida num relatório, se consideraria Big Data, 

seriam hoje considerados dados de média dimensão, numa escala já proces-

sável de forma eficiente com plataformas correntes.

Hoje, a questão de como armazenar volumes crescentes de dados, como 

aqueles a que temos vindo a assistir nas empresas e organizações, está rela-

tivamente bem resolvida. Com bons casos de exemplo, as grandes empresas 

no espaço da Internet, nomeadamente a Google ou a Meta, já tiveram de o 

resolver a uma escala que empresas e organizações cujo modelo de negócio 

não passe pelo armazenamento de dados de milhões de utilizadores ou de 

milhares de milhões de páginas, dificilmente atingirão nos próximos anos. 

Ou seja, existe atualmente margem de manobra e conhecimento para se 

armazenar, sem problemas de escalabilidade e desempenho, volumes de 

dados equivalentes aos geridos pelas maiores empresas da Internet.

PARA LÁ DA INFRAESTRUTURA

O problema mais premente ligado ao crescimento exponencial dos dados 

ao nosso dispor não é infraestrutural. A infraestrutura tem as suas próprias 

leis exponenciais (Moore, por exemplo) e acompanha esse crescimento.

A questão está em como extrair informação relevante dos dados, não apenas 

recorrendo a especialistas, mas cada vez mais dando tal possibilidade de utili-

DADOS: AS PERGUNTAS CERTAS
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zadores finais. E não apenas informação retrospe-

tiva, mas também preditiva e prescritiva, ou seja, 

que indique possíveis caminhos de futuro e que 

permita fazer recomendações.

Há alguns anos, a Meta, então Facebook, depa-

rando-se com tal problema começou a desenvolver 

ferramentas, que entretanto colocou em código 

aberto e que permitiam que utilizadores sem expe-

riência de programação em linguagens como Java 

fossem capazes de interrogar os dados usando 

ferramentas baseadas em SQL, por exemplo. Uma 

barreira alta, decerto, mas não tanto como serem 

capazes de programar em Java. A ideia seria os 

próprios utilizadores finais poderem, eles próprios, 

explorar grandes volumes de dados sem necessi-

dade de recorrer aos sempre escassos recursos de 

programação da empresa.

A PRÓXIMA FRONTEIRA

A questão principal, neste momento é, portanto, 

o de literacia de dados, mas particularmente de 

um tipo de literacia que permita aos utilizadores 

finais tirarem partido dos dados das organizações 

e de, com eles conseguirem um melhor conheci-

mento dos clientes, do mercado e uma melhor 

orientação estratégica e operacional.

Os fornecedores de software e de cloud têm 

colocado uma grande ênfase nas ferramentas de 

visualização – Microsoft, Google, Salesforce ou 

Amazon, todos têm excelentes produtos que 

permitem aos utilizador explorar os dados de 

forma visual. Contudo, há algo que tem faltado, 

uma lacuna que urge colmatar e que tem que ver 

com que perguntas se podem colocar aos dados 

e como colocá-las. Porque apenas as perguntas 

certas permitem obter resultados com signifi-

cado. Se muitas organizações têm programas de 

formação para introduzir tais ferramentas de visua-

lização, ou seja, o respetivo aspeto operacional, 

muito poucas o têm no que se refere ao aspeto 

mais exploratório – quase científico, diríamos. E 

científico até na replicabilidade – isto é, na forma 

como esse conhecimento pode ser reproduzido 

sistematicamente nas organizações. A pergunta 

assistida, a arte e ciência de fazer perguntas aos 

dados, não apenas de forma ad hoc, casuística, 

não estruturada, mas de forma metódica e gera-

dora de conhecimento, será a próxima barreira 

a ser endereçada na literacia dos dados. Quanto 

mais depressa as organizações o entenderem 

e nesse sentido começarem a trabalhar, mais 

competitivas serão. 

A PERGUNTA ASSISTIDA, A ARTE E CIÊNCIA DE FAZER PERGUNTAS AOS DADOS, NÃO APENAS DE 
FORMA AD HOC, CASUÍSTICA, NÃO ESTRUTURADA, MAS DE FORMA METÓDICA E GERADORA DE 
CONHECIMENTO, SERÁ A PRÓXIMA BARREIRA A SER ENDEREÇADA NA LITERACIA DOS DADOS
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Flexibilidade, escalabilidade e gestão são alguns dos pontos fortes da utilização de data lakes e data 
warehouses para as organizações. O mundo evolui e o número de dados cresce exponencialmente.

RUI DAMIÃO

OS LAGOS E OS ARMAZÉNS DOS DADOS

AS EMPRESAS sempre trabalharam com dados. Mesmo nos tempos mais 

antigos, qualquer tipo de negócio precisava de dados para saber o que fazer, o 

que comprar ou o que os seus clientes procuravam.

Agora, no século XXI, os dados são muito, muito mais do que nesses tempos 

mais antigos. Conseguir esses dados também é mais fácil. Existem várias 

fontes – internas e externas à organização – que permitem recolher dados e, 

daí, produzir insights sobre os mais relevantes temas para uma determinada 

organização.

Os data lakes e os data warehouses estão na ordem do dia para as organizações 

que mais dados procuram para tomar decisões informadas. Permitem não só 

recolher dados de um grande número de fontes, como também permite reduzir 

o custo e o tempo necessário para encontrar e analisar os dados críticos.

EVOLUÇÃO DOS DATA LAKES E DATA WAREHOUSES

Por esta altura, já todas as organizações com alguma dimensão iniciaram 

o seu processo de transformação digital; de uma forma ou de outra, as 

organizações já utilizam a cloud nas operações do seu dia-a-dia.

Os data warehouses foram criados em 1980 “com o objetivo de orga-

nizar os dados e de trazer consistência e rapidez de acesso”, relembra 

Luís Laginha, Chief Growth Officer da BI4All. Depois, com “o aumento 

da quantidade e variabilidade de dados foram criados os data lakes, já 

depois do ano 2000, para armazenar volume e diferentes tipos de dados 

a baixo custo”.

Para o representante da BI4All, o que se tem visto é a evolução para 

data lakehouses “que combina os dois métodos com o objetivo de ter as 
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vantagens dos dois”. Luís Laginha diz, também, 

que, assim, é “possível processar diferentes tipos 

e volumes de dados mantendo o custo baixo, uma 

performance alta e a facilidade de acesso” onde 

as ferramentas de inteligência artificial beneficiam 

“em muito” destas abordagens porque “têm a 

possibilidade de mudar modelos de aprendizagem 

em tempo real e podem olhar para os dados de 

várias formas até terem o melhor algoritmo de 

suporte à decisão”.

Luís Gonçalves, Data Analytics & AI Director 

na Noesis, refere que, hoje, “a tendência a que 

mais se assiste no mercado, é a migração dos 

ambientes on-premises para abordagens híbridas 

ou full cloud”. Uma das principais razões para 

esta migração prende-se com o custo, uma vez que 

“os data warehouses on-premises têm custos de 

manutenção associados muito superiores a uma 

solução full cloud”.

Ao mesmo tempo, e para além da questão da 

infraestrutura, indica Luís Gonçalves que se 

verifica “uma crescente valorização da quali-

dade de dados e à implementação de políticas de  

governance, prática esta crucial, quer para garantir 

a segurança dos dados, como também para que 

estes sejam utilizados de uma forma mais eficiente 

e com maior benefício para as organizações”.

Rui Miguel, Service Area Leader for  

Data&AI na Unipartner, ressalva que um data 

warehouse “está preparado para armazenar dados 

estruturados e otimizados para a componente 

analítica”. Por outro lado, um data lake pode ser 

definido “como um armazenamento centralizado, 

consolidado e persistente de dados brutos”.

No entanto, acrescenta Rui Miguel, face ao cres-

cimento do volume de dados e a diversidade dos 

mesmos, o data lake “veio permitir o armazena-

mento de ficheiros mais complexos, como docu-

mentos, filmes, fotografias, entre outros”. Neste 

sentido, diz, os data lakes têm vindo “a ganhar 

cada vez mais popularidade por trazer uma nova 

conceção de armazenamento e processamento de 

dados” o que permite “responder às necessidades 

impostas pelo big data” e, ao mesmo tempo, “ao 

exponencial crescimento do volume de dados”.

- Luís Laginha -
Chief Growth Officer da BI4All

https://www.linkedin.com/in/luislaginha/
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ESPECIALISTAS DEFENDEM QUE OS DATA WAREHOUSES ESTÃO A GANHAR 
CADA VEZ MAIS IMPORTÂNCIA DENTRO DAS ORGANIZAÇÕES

CRESCIMENTO DOS DATA WAREHOUSES

Os data warehouses estão a ganhar cada vez mais importância no seio do 

negócio. Quem o diz é Luís Gonçalves, que complementa que “as constantes 

alterações e necessidades do negócio são incompatíveis com as noções tradi-

cionais” de data warehouse, “tendencialmente imutáveis e pouco flexíveis”. 

“Existe uma procura e uma necessidade crescentes para adaptar os volumes 

de dados a métodos mais ágeis de desenvolvimento, utilizando técnicas de 

schema drifts, por exemplo. A utilização de API para uma arquitetura de 

consumo aberta possibilita, também, a abertura de portas a outros use cases 

passíveis de serem criados, o que permite uma maior sustentação do inves-

timento”, afirma o representante da Noesis.

Para Rui Miguel, da Unipartner, o crescimento e proliferação dos dados 

provocam “naturalmente um crescimento cada vez maior dos data 

warehouses”. Este crescimento de dados exponencial, “aliado às cada vez 

mais potentes e baratas tecnologias de gestão, manipulação e computação 

de dados, coloca à disposição das empresas informação mais rica, inteli-

gente, autónoma e orientada para a realidade e/ou necessidades de cada 

colaborador”, afirma o Service Area Leader for Data&AI da Unipartner, 

que acrescenta, ainda, que “o crescente volume de dados é um desafio, 

nomeadamente ao nível da privacidade e proteção dos dados”, mas, 

acima de tudo, “é uma oportunidade para os data warehouses evoluírem 

e crescerem”.

Luís Laginha defende que, “apesar da evolução na capacidade de proces-

samento e do baixo custo de armazenagem, o mundo não está a conseguir 

processar todos os novos dados que está a gerar. Além do volume de dados 

a aumentar, o tipo de dados também tem mudado o que tem dificultado 

ainda mais a evolução. As empresas que mais dados conseguem processar 

para chegar a insights determinantes, que suportem as tomadas de decisão 
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totalmente baseadas em dados, são as que estão 

mais preparadas para enfrentar o mundo atual, 

em rápida e constante mudança”.

TIRAR PARTIDO DOS DADOS

Rui Miguel vê que, “felizmente”, as empresas 

nacionais, “independentemente da sua dimensão”, 

têm vindo a desenvolver uma “cultura de dados, 

cada vez mais data driven e data oriented”. Mesmo 

internamente, as organizações procuram imple-

mentar iniciativas de gestão e organização, tecno-

lógicas e de exploração para que se utilizem mais 

dados.

“Esta cultura dos dados tem permitido às empresas 

conhecerem melhor os seus clientes e a sua 

concorrência. Com isto, conseguem criar valor 

nas suas ofertas; direcionar ações para o target 

correto; aplicar os investimentos suportados em 

dados e com previsões mais precisas; automatizar 

atividades, resolver problemas complexos em  

minutos”, explica o representante da Unipartner, 

que refere, ainda, que “as organizações estão cada 

vez mais preparadas e sensibilizadas para a impor-

tância dos dados” e “capacitam as suas equipas 

com conhecimento e competências em dados”.

Para o Chief Growth Officer da BI4All, recolher 

“o máximo de dados possível sobre o negócio é 

o primeiro passo” para tirar partido dos mesmos, 

“sendo essencial para abrir a porta para as várias 

possibilidades de como os usar”. Assim, atual-

mente, um dos principais objetivos é “conseguir 

perceber tendências e onde estão as correlações 

entre os dados, aparentemente não relacionadas. 

Estas coisas são impossíveis de ver por um humano 

em tempo útil”.

“O visível aumento da consciencialização das 

empresas para temas como a data literacy, por 

exemplo, tem incentivado muito o acesso e respe-

tiva extração de valor dos dados”, explica Luís 

Gonçalves, da Noesis. “Cada vez mais os dados 

estão no centro da decisão e da definição das estra-

tégias das organizações. Por outro lado, abor-

dagens como Data-as-a-Product tem ajudado a 

garantir cada vez maior viabilidade aos dados, 

contribuindo para uma maior confiabilidade por 

parte dos decisores”.

- Luís Gonçalves -
Data Analytics & AI Director na Noesis

https://www.linkedin.com/in/luisfogoncalves/
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AS ORGANIZAÇÕES NACIONAIS INCORPORAM CADA VEZ MAIS OS DADOS E 
INSIGHTS RECOLHIDOS NOS SEUS PROCESSOS DE DECISÃO

A QUALIDADE DOS DADOS

Mais importante que a quantidade dos dados é a 

qualidade dos mesmos. De pouco ou nada vale ter 

muitos dados se a sua origem ou qualidade não 

for relevante para o tema que está a ser tratado.

Tal como diz Luís Laginha, uma das principais 

razões para a transição para data lakehouses pren-

de-se com a segurança, a qualidade e a governança 

dos dados. “É essencial garantir o acesso simples 

e transparente aos dados, mas, como sabemos, é 

complexo contruir algo que seja simples de usar 

para o utilizador final. Para isso, nos ‘bastidores’, 

têm de existir processos para consolidar dados 

mestre garantindo que o cliente da fonte A é o 

mesmo da fonte B, que os dados são partilhados 

com as pessoas certas – internas ou externas – e 

que todo o fluxo de dados é mapeado de forma 

clara e simples para todos os que o precisam de 

utilizar”, esclarece.

Luís Gonçalves, da Noesis, tem a mesma opinião: 

“é crucial que as decisões [estratégicas] sejam 

suportadas em dados credíveis e com conceitos 

conhecidos por todos”. Assim, as organizações 

“estão, cada vez mais, a incorporar os dados nos 

seus processos de decisão e a suportar as prin-

cipais decisões estratégicas na informação que 

obtêm dos seus dados”.

Para Rui Miguel, “a qualidade dos dados é a peça 

chave para a cultura de dados. Quanto mais puros 

e limpos, maior o valor que conseguem agregar 

para as organizações”. O Service Area Leader for 

Data&AI da Unipartner relembra que “a quali-

dade dos dados tem início nos sistemas opera-

cionais e no quotidiano das organizações. Assim, 

aplica-se o conceito de garbage in/garbage out em 

que a qualidade do que sai é determinada pela 

qualidade do que entra. Temos assistido a uma 

maior extensão e aplicação dos modelos e polí-

ticas a estes sistemas base/core/fonte”. 

- Rui Miguel -
Service Area Leader for Data&AI na Unipartner

https://www.linkedin.com/in/rui-m-miguel/


60

IN DEEP | BRANDED CONTENT

PERGUNTE SEMPRE “ONDE?”

POR FÁTIMA SILVA,
Digital Sales Manager Esri Portugal

- Fátima Silva -
Digital Sales Manager Esri Portugal

Todos os negócios têm riscos associados. Todos, sem exceção, têm o seu sucesso dependente das decisões 
estratégicas dos seus decisores e das soluções que estes têm ao seu dispor para suportar os processos de decisão.

E SE É COMUM, que na análise que precede estas deci-

sões se pergunte, como, porquê, quem ou para quê, 

o Onde parece, não poucas vezes, ficar sem resposta 

ou como uma pergunta secundária para a tomada de 

decisão. Esta dimensão “esquecida” é talvez uma das 

mais importantes. 

Entender a localização é fundamental no processo de 

decisão, antes, durante e depois de qualquer aconte-

cimento. Tomemos em consideração uma empresa do 

setor segurador frequentemente sujeita a eventos natu-

rais extremos que têm impacto no seu negócio. Antes de 

qualquer evento com que se depare, é necessário dispor 

de uma visão clara do seu portfolio e do seu grau de 

exposição ao risco. Durante um evento, o tempo é o 

maior adversário de um gestor de risco e das equipas 

de operações. Cada momento conta para a alocação 

de recursos e para prever os impactos de determinado 

acontecimento o que torna o acesso a informação 

curada fundamental. Combinar dados meteorológicos 

em tempo real, analisar a relação espacial entre apólices 

e os riscos, visualizar e analisar relações entre dados de 

evolução de determinado evento, como por exemplo 

uma tempestade, ou dados resultantes da modelação 

espacial do potencial de inundação de uma determinada 

área geográfica, permite a estas organizações ter uma 

visão mais precisa do real e potencial impato destes 

eventos e perdas, em diferentes localizações. Depois de 

um evento, a localização ajuda a compreender o dano 

efetivo, e analisar os comportamentos e padrões que 

estiveram associados ao mesmo de forma a identificar 

https://www.esri.com/pt-br/home
https://www.linkedin.com/in/f%C3%A1tima-silva-4041209/
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ações de mitigação que possam ser aplicadas em eventos semelhantes que 

ocorram no futuro.

Em 2021 previa-se que seriam produzidos mundialmente cerca de 35 trilhões 

de gigabytes de dados e para 2023 a previsão é que 70% da população 

mundial será utilizadora de dispositivos móveis. São aproximadamente 5,5 

milhões de pessoas a produzirem informação diariamente.*

O que fazer com estes dados? Como utilizá-los para fazer crescer o negócio 

e para entregar mais valor aos clientes? 

Ter dados, por si só, não é um real benefício. O que realmente acrescenta  

valor e traz efetiva vantagem competitiva a uma organização é poder 

processar e analisar esses dados de forma a extrair informação que lhe 

permita obter uma maior compreensão do seu negócio. 

E aqui o que realmente faz a diferença, é poder tirar partido de ferramentas 

de inteligência geográfica.

O Location Analytics adiciona o elemento “onde” ao tradicional conjunto 

de questões do Business Intelligence & Analytics e permite obter novos 

insights até então menos evidentes nos processos de análise. 

 Ao colocar dados num mapa interativo é possível descobrir padrões que os 

gráficos e tabelas não revelam tão facilmente. A integração de capacidades 

de mapeamento e análise de dados espaciais, nas soluções de BI, proporciona 

uma nova dimensão de análise, que permite mapear qualquer localização 

e analisá-la tirando partido de técnicas de análise espacial como agregação 

espacial, análises de proximidade e técnicas de análise exploratória incluindo 

a dimensão espacial, que rapidamente permitem a descoberta de padrões, 

tendências, relações e correlações espaciais nos dados. 

Perante esta realidade as organizações tiram maior proveito dos seus dados, 

tomam decisões fundamentadas em tempo útil, a partir de informação 

complexa que inclui uma dimensão geográfica, e tornam as suas operações 

mais eficientes e eficazes. Esta abordagem permite aos diferentes gestores e 

responsáveis pelo processo de tomada de decisão disporem de ferramentas 

espaciais para visualizar e analisar dados num contexto geográfico e visual-

mente mais intuitivo o que se vai, naturalmente, traduzir num negócio mais 

sustentável e bem-sucedido. 

As soluções de Location Intelligence são um complemento essencial às ferra-

mentas de business intelligence permitindo tirar partido das mais valias asso-

ciadas à análise de negócio incluindo uma dimensão espacial. Se procura 

transformar o negócio da sua organização, pergunte sempre “Onde?”. 

*fonte: Revista Exame

https://www.esri.com/pt-br/home
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QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS 
DE UMA CULTURA DATA DRIVEN? 

POR LUIS GONÇALVES,
Data Analytics & AI Director na Noesis

- Luis Gonçalves -
Data Analytics & AI Director na Noesis

Ao longo dos últimos anos, os dados têm vindo a assumir-se como protagonistas no desenvolvimento do 
negócio das empresas, devido à crescente quantidade de dados, disponíveis nas organizações, decorrentes da 

transformação digital a que assistido nos últimos tempos.

NO ENTANTO, mais importante do que o volume de dados a que uma organização tem acesso, o grande fator 

diferenciador nos dias de hoje está relacionado com a capacidade que esta tem para extrair, analisar, interpretar 

esses dados, transformando-os em informação relevante para a tomada de decisão. 

Apesar de cada vez mais as organizações estarem, por isso, a avançar com iniciativas que lhes permitam adotar 

uma cultura data driven, existem ainda muitas delas atrasadas nesta “jornada”. Organizações com níveis de 

maturidade baixos no que toca à literacia dos dados e onde os dados ainda não são uma ferramenta essencial 

para o desenvolvimento do negócio. 

MAS O QUE SIGNIFICA ENTÃO SER DATA DRIVEN E QUAL A SUA IMPORTÂNCIA PARA O NEGÓCIO?

Data-driven refere-se a um processo estratégico orientado por dados, capaz de identificar novas oportunidades de 

negócio, melhorar a experiência do cliente, aumentar as vendas, tornar as operações mais eficientes, entre outros 

objetivos. Adotar uma filosofia data driven permite às organizações tomar decisões estratégicas de negócios com 

base em evidências concretas, dados que corroboram ou refutam essas mesmas decisões, tornando o processo de 
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https://www.linkedin.com/in/luisfogoncalves/
https://www.noesis.pt/
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decisão cada vez mais “científico” e informado. 

O oposto passa por tomadas de decisão baseadas 

unicamente na especulação, ou na intuição. 

De acordo com o estudo de McKinsey Global 

Institute, as empresas orientadas por dados têm  20 

vezes mais probabilidade de adquirir novos clientes 

e 6 vezes mais probabilidade de os manter. Para o 

conseguir, é necessário construir um ecossistema 

de dados estruturado e fidedigno. É fundamental 

investir em profissionais de dados especializados e 

nas ferramentas tecnológicas que ajudam a retirar 

valor dos dados e transformá-los em insights verda-

deiramente relevantes para o decisor. 

Neste sentido, identifico 3 benefícios associados 

à adoção de uma cultura Data Centric, para as 

organizações.

1. Melhor experiência de cliente

As organizações, têm hoje à disposição um 

conjunto de dados que permitem aferir com 

grande fiabilidade os comportamentos dos seus 

clientes, hábitos de consumo, interesses, tornando 

possível antecipar as suas necessidades e, por 

outro lado, adequar a sua oferta e/ou capacidade 

de resposta, ao que os seus clientes procuram. Os 

dados podem ajudar as organizações a tornar-se 

mais rentáveis, a endereçar as verdadeiras “dores” 

dos seus clientes, a reduzir tempos de resolução e 

aumentar a satisfação dos clientes.

2. Aumentar as vendas e melhorar processos

Todas as empresas trabalham com um único obje-

tivo: serem o mais eficientes possível. Maximizar 

o crescimento das suas receitas, com o investi-

mento adequado. Num mercado global, os dados 

desempenham um papel crucial na identificação e 

interpretação de oportunidades de negócio, bem 

como diagnosticar alguns problemas de processo, 

performance, posicionamento, oferta, entre outros. 

Com acesso aos dados certos, no momento certo, 

o líder pode identificar mais rapidamente essas 

situações e desenvolver as estratégias adequadas 

para os mitigar.

3. Maior agilidade e rápida adaptabilidade

Ter a capacidade de prever as tendências do 

mercado pode representar uma vantagem sobre 

a concorrência. Uma organização baseada em 

dados tornar-se-á, por isso, mais consistente nas 

suas estratégias. Uma cultura data driven ajuda 

os colaboradores nos seus processos de tomada 

de decisão, torna as organizações mais ágeis, com 

maior capacidade de adaptação ao mercado e, 

em consequência, mais relevantes, aos olhos dos 

seus clientes. Quando os dados são corretamente 

interpretados, é mais fácil compreender o que 

está para vir e responder mais rapidamente. As  

organizações verdadeiramente ágeis têm mais 

probabilidade de atingir um desempenho finan-

ceiro superior do que a generalidade das empresas.

Desta forma, torna-se fundamental que os gestores 

interiorizem a importância dos dados para as suas 

organizações e que sejam o “motor” da adoção 

de uma cultura verdadeiramente data centric.  Os 

dados oferecerem muito pouco às organizações se 

estas não tiverem recursos capazes de os analisar 

e interpretar. Em sentido inverso, uma filosofia em 

que os dados estão no centro do negócio, permitirá 

retirar mais valor dos mesmos e significará um salto 

gigantesco na competitividade de uma organização. 

Decisões informadas conduzem, necessariamente, 

a um melhor desempenho empresarial.  

https://www.noesis.pt/
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A CAMINHO DA 
APRENDIZAGEM IMERSIVA
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A aceleração na adoção de tecnologias exponenciais como a Inteligência Artificial, a Realidade 
Aumentada ou a Realidade Virtual continua a transformar o panorama educativo, desde as 

escolas básicas ao ensino superior, passando pela formação ou pela requalificação profissional. 
Disparidades no acesso a estas ferramentas permanecem um enorme desafio.

COM UM CRESCIMENTO ANUAL médio na ordem dos 17,9%, entre 2020 

e 2027, o mercado global da educação e da formação deverá atingir os 680,1 

mil milhões de dólares (cerca de 685,9 mil milhões de euros), segundo dados 

da irlandesa Research and Markets. O novo paradigma educativo, impul-

sionado pela pandemia de COVID-19, abriu portas a diferentes formas de 

aprendizagem, do nível mais básico, ao profissional, com a introdução de 

tecnologias inovadoras de apoio ao estudo, e capacidade de acesso remoto. 

Um admirável mundo novo que caminha para o ensino imersivo, repleto 

de novas oportunidades para professores, formadores e alunos, garantindo 

uma maior eficiência nos métodos de ensino e um ritmo de aprendizagem 

à medida e à velocidade de cada um. Contudo, a empresa de pesquisa de 

mercados irlandesa alerta para a desigualdade no acesso à formação que, 

em algumas situações, se acentuou durante os dois anos de pandemia. Um 

desafio que é preciso continuar a combater.

Em Portugal, os anos de pandemia demonstraram, por um lado, uma enorme 

resiliência por parte das escolas e dos professores que procuraram a todo 

o custo não deixar ninguém para trás. Aos alunos do ensino básico, por 

exemplo, foram oferecidos ou emprestados computadores e tablets para que 

pudessem acompanhar as aulas e, feito um balanço geral, o saldo aparenta 

ter sido positivo. Agora, com o arranque de mais um ano letivo, que se 

espera sem sobressaltos de saúde pública, veremos se a aprendizagem sobre 

a utilização das ferramentas tecnológicas veio, de facto, para ficar. 

Em paralelo, ao nível empresarial, as exigências de formação são hoje 

também muito distintas, com um aumento na utilização de plataformas de 

FÁTIMA FERRÃO
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e-learning, e um crescimento notável na procura por novas 

ofertas formativas que vão ao encontro das necessidades de 

requalificação em vários setores, nomeadamente na indústria 

que contou com uma aceleração da digitalização sem prece-

dentes. Segundo a Forbes internacional, este é um mercado 

que se prevê que cresça, em média, 15% por ano entre 2020 

e 2025, devendo atingir um valor global na ordem dos 50 mil 

milhões de dólares (cerca de 50,3 mil milhões de euros). 

TECNOLOGIAS AO SERVIÇO DA APRENDIZAGEM

As plataformas de e-learning entraram gradualmente na oferta 

formativa profissional, com maior ênfase ao longo da última 

década. No entanto, o primeiro grande confinamento em 2020 

deu-lhe o fôlego que não tinha conseguido até então. Além 

do mercado empresarial, estas plataformas alargaram a sua 

influência ao ensino tradicional, tornando a forma remota 

de aprender num ‘novo normal’. Professores, formadores, e 

alunos foram obrigados a adaptar-se rapidamente e a utilizar 

novas metodologias de ensino e de aprendizagem, e hoje esta 

é uma das tecnologias que continua a fazer parte do dia-a-dia 

de milhões de pessoas em todo o mundo. 
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De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Pew research Center, 92% dos cerca de 

2.500 professores inquiridos a propósito da utilização de tecnologia no ensino na sala 

de aula ou a partir de casa, revelam que a Internet teve um impacto muito relevante 

na possibilidade de aceder a recursos, conteúdos e materiais para as suas aulas, com 

69% dos quais a garantir que a utilização da Internet aumentou exponencialmente a 

sua capacidade de partilhar ideias com outros professores. 

Para as empresas, a utilização de plataformas de formação remotas revelou-se uma 

forma de redução de custos, quer com as ações formativas, quer com as deslocações 

que, desta forma, são evitadas. De acordo com um estudo da IBM junto dos utiliza-

dores das suas plataformas de e-learning, com este modelo formativo as empresas 

conseguem que os seus colaboradores absorvam cinco vezes mais conteúdos, com um 

terço dos custos. 

Mas a possibilidade de recorrer a plataformas de ensino remoto, por iniciativa própria, 

é também hoje uma realidade para um número cada vez mais elevado de pessoas. A 

aprendizagem ao longo da vida é uma tendência que irá manter-se, uma vez que as 

competências profissionais tenderão a alterar-se com frequência. À medida que novas 

tecnologias entram no dia-a-dia das organizações, a força de trabalho tem que ser 

atualizada, mantendo-se em permanente formação. 

Outra tendência, identificada num artigo recente da Forbes internacional é a nano-

-aprendizagem. Trata-se de um conceito formativo que procura combater a dificuldade 

em reter informação. Num mundo em que a informação é perma-

nente e proveniente de milhares de fontes distintas, a capacidade 

humana de retenção é hoje cada vez mais reduzida. Assim, a 

nano-aprendizagem permite consultar pequenos conjuntos de 

informação sempre que deles precisamos. Um pouco à seme-

lhança de uma receita de cozinha, da qual não nos recordamos, 

mas que podemos revisitar sempre que desejamos. 
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A distribuição desta informação pode ser feita 

através de plataformas de ensino remoto, mas 

também através de algumas redes sociais como 

o Twitter ou o TikTok. Os analistas da Research 

and Markets acreditam que a popularidade deste 

tipo de formação irá crescer ao longo deste ano, 

essencialmente pela facilidade de acesso e de inte-

ratividade destas plataformas. 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA SALA DE 

AULA

Dos assistentes virtuais presentes em qualquer 

smartphone aos chatbots em serviços de apoio 

ao cliente, a Inteligência Artificial (IA) faz hoje 

parte da vida de qualquer cidadão. Na educação 

esta começa também a ser uma presença assídua  

através de software com algoritmos que  

‘aprendem’ com a repetição de tarefas, e que 

permitem evitar ações repetitivas dos utiliza-

dores. Aliás, de acordo com um relatório recente 

da Markets and Markets, o valor da IA no setor 

educativo atingirá os 3,6 mil milhões de dólares 

(cerca de 3,63 mil milhões de euros) em 2023.

Um dos exemplos mais comuns da utilização 

desta tecnologia na sala de aula é a atribuição 

de notas, uma tarefa que muitos professores e 

formadores facilmente dispensariam, e que está 

a ser testado em algumas escolas chinesas. Neste 

projeto piloto, o software classifica automatica-

mente os alunos e ainda deixa algumas suges-

tões de melhoria em cada caso. Ainda na China, 

algumas escolas estão a usar um sistema de reco-

nhecimento facial para verificar se os alunos estão 

a prestar atenção às aulas, através de câmaras 

com visão computorizada.

Um outro exemplo é o sistema Altitude Learning, 

desenvolvido por um engenheiro da Google e 

financiado em parte pelo Facebook, que utiliza 

a IA para sugerir modelos de aprendizagem 

personalizados para crianças, e que está agora a 

ser utilizado pela rede internacional de escolas 

Montessori. 
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REALIDADE VIRTUAL NO ENSINO REAL

Para os nativos digitais, a utilização de ferramentas 

de Realidade Aumentada (AR) ou de Realidade 

Virtual (VR) já não é um cenário de ficção. Usadas 

em museus ou em jogos online e de consola, por 

exemplo, estas tecnologias fazem parte do dia-a-

-dia. Não será, por isso, de estranhar a sua utili-

zação no setor da educação, como forma intera-

tiva e imersiva de aprender. Quem não gostaria 

de, numa aula de história, caminhar pelas ruas de 

Roma antiga e de se cruzar com César, o impe-

rador? Ou de, numa aula de ciências, fazer uma 

viagem ao interior do corpo humano? 

Esta nova forma de ensinar, e de aprender, traz 

grandes mais-valias, nomeadamente ao nível da 

atenção e do interesse, essenciais para garantir 

a aprendizagem. Mesmo ao nível da formação 

empresarial, este tipo de ferramentas pode ser 

extremamente útil para simular ambientes peri-

gosos ou para um treino eficaz com equipamentos 

de custo muito elevado, sem correr o risco de dani-

ficá-los. Médicos, bombeiros ou cientistas podem 

ser profissões onde a utilização de VR durante a 

formação poderá fazer toda a diferença. 

SEGURANÇA É ELEMENTO-CHAVE

Os ataques informáticos, cujo crescimento  

acelerou durante a pandemia, obrigaram as orga-

nizações a olhar com maior atenção para o tema 

da segurança. O setor da educação não é exceção, 

com as ciberameaças a disparar no segundo  

semestre do ano passado, e cerca de três mil ataques 

semanais a organizações de ensino. Segundo o 

relatório ‘Threat Landscape Report’ da S21sec, 

os sistemas educativos são ainda bastante vulne-

ráveis devido a equipamentos, em muitos casos, 

obsoletos, falta de literacia digital dos utilizadores, 

e à crescente utilização da plataforma Zoom ou 

do software Moodle. Já este ano foram registados 

ataques ao Ministério da Educação, nomeada-

mente à plataforma do Júri Nacional de Exames, 

aparentemente sem consequências.

Devido a estas vulnerabilidades, Susana Cabrita, 

Inside Channel Account Manager da ArcServe 

em Portugal, considera que “será fundamental 

considerar fazer backups às aplicações em cloud”, 

recomenda, recordando que as escolas têm um 

ambiente de rede bastante exigente, com alunos e 

professores a necessitar de aceder com segurança 

e a partir de qualquer lugar. “Professores e alunos 

criam e partilham documentos, tornando-os essen-

- Susana Cabrita -
Inside Channel Account Manager da ArcServe, Portugal

https://www.linkedin.com/in/susanacabrita/
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ciais para a sua organização. Fazer backup desses dados oferece proteção 

extra em caso de alguém modificar ou apagar um ficheiro acidentalmente, 

malware, vírus e ataques de ransomware”, salienta.

Adicionalmente, a responsável da ArcServe lembra também os ataques 

“altamente direcionados” às universidades, reforçando a urgência de os 

administradores de IT considerarem novas formas de garantir a segurança 

dos sistemas.

Em jeito de recomendação, Susana Cabrita deixa algumas dicas para 

garantir a segurança da informação e dos dados. “Além de um backup local, 

convém adotar uma abordagem para a regra de backup 3-2-1: três cópias 

totais dos dados; duas dessas cópias em locais separados, um fora da rede 

e em local externo, e outro na nuvem”. Além disso, diz a Inside Channel 

Manager, é fundamental garantir também a continuidade de proteção dos 

dados (Continuous Data Protection) e “o ideal será mesmo adotar a estra-

tégia 3-2-1-1 adicionando backups imutáveis”. Por exemplo, uma solução 

convergente de proteção e armazenamento de dados que tira snapshot 

imutáveis— cópias de backup dos dados que não podem ser alteradas ou 

apagados - garante a sua proteção contínua. 

Com o crescimento dos dados a aumentar significativamente off-site graças 

ao ensino à distância, a capacidade de escalabilidade de armazenamento 

é também essencial. “Soluções como o OneXafe que usam a tecnologia 

scale-out baseada em object-storage, é a melhor aposta para resolver esse 

problema. O armazenamento escalável permite que se adicione capacidade 

à medida que as necessidades crescem e facilita o dimensionamento”, acres-

centa a responsável.

Ainda em relação à segurança, na vertente do armazenamento dos dados, 

a tecnologia Blockchain terá um papel muito importante em diferentes 

indústrias, mas também na educação. Garantir a fiabilidade da informação, 

nomeadamente no que se refere a guardar credenciais de acesso, certifi-

cados ou até registos de classificações, reduz a possibilidade de ocorrência 

de fraudes. O mesmo acontece em situações de plágio, um problema recor-

rente no ensino superior, por exemplo. 

Professores e alunos criam e partilham documentos, tornando-os essenciais para 
a sua organização. Fazer backup desses dados oferece proteção extra em caso 
de alguém modificar ou apagar um ficheiro acidentalmente, malware, vírus e 
ataques de ransomware
Susana Cabrita, Inside Channel Account Manager da ArcServe, Portugal 
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AS CONVERSAS sobre a transformação digital podem rapidamente focar-se nas 

tecnologias facilitadoras. Mas a transformação digital na educação não significa 

exclusivamente adicionar novas plataformas, tecnologias sem fio ou equipamentos. 

Trata-se da transformação do campus — usando tecnologias digitais para melhorar 

a maneira como os alunos aprendem, interagem com os docentes e não docentes e 

colaboram, criando uma melhor experiência global de aprendizagem.  Os alunos de 

hoje são nativos digitais que cresceram usando múltiplas redes sociais e dispositivos 

móveis. Eles esperam uma experiência contínua e conectada onde quer que estejam, 

com as informações de que precisam sempre e, literalmente, na ponta dos dedos. 

As abordagens tradicionais em que cada departamento de uma escola oferece dife-

rentes opções de aprendizagem, mecanismos de comunicação e experiências não se 

encaixam nos seus estilos ou expectativas de educação. Eles acham essas soluções 

em silos confusas, complicadas e isoladoras, o que diminui seu potencial de sucesso 

educacional.

Com a experiência do aluno no centro, uma abordagem colabo-

rativa e holística em todo o campus para a transformação digital 

alinhará todas as decisões tecnológicas com os objetivos acadé-

micos. Isso permite que as escolas ofereçam os benefícios da apren-

dizagem social, auxiliando na saúde mental e no bem-estar dos 

alunos, bem como eliminando potenciais barreiras ao sucesso dos 

alunos.

A aprendizagem social é baseada em uma teoria proposta pelo 

professor de psicologia Albert Bandura. Ele postula que os alunos 

aprendem combinando estilos de aprendizagem visual, auditivo 

e cinestésico para entender novos conceitos, reter conhecimento 

e aplicar o que aprenderam. A natureza colaborativa da apren-

dizagem social permite que os alunos alcancem maior sucesso 

académico.

https://www.al-enterprise.com/
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CINCO PASSOS PARA UMA MELHOR EXPERIÊNCIA ESTUDANTIL

1- Tornar as iniciativas de recrutamento mais interativas e envolventes

Ferramentas como sites habilitados para chatbot que são envolventes, inte-

rativos e personalizados, oferecem uma grande oportunidade para que os 

alunos em potencial naveguem com sucesso no processo de inscrição e tenham 

uma noção real de como é estar no campus, interagindo virtualmente com 

alunos e professores ou, envolver-se em atividades.

2 - Procurar oportunidades para melhorar proativamente a retenção de 

alunos

Por meio de tecnologias de análise de dados, pode-se identificar e ajudar alunos 

com dificuldades, oferecendo suporte personalizado que permite que os alunos 

se destaquem e, por sua vez, aumentem as taxas de retenção no ensino.

3 - Criar uma verdadeira comunidade no campus

O uso de uma plataforma de colaboração comum permite muitos benefí-

cios, criando uma comunidade onde todos se sentem conectados, além de 

apoiar cada aluno academicamente. Uma plataforma centrada no aluno 

que oferece suporte de aprendizagem social é uma boa maneira de construir 

uma comunidade em todo o campus. Os alunos podem usar a plataforma 

para: Interagir uns com os outros e colaborar nas aulas, trocar ideias e infor-

mações com professores, receber as últimas notícias do departamento e da 

escola e aceder a informações sobre recursos do campus, clubes, grupos e 

atividades.

4 - Apoiar diferentes estilos e locais de aprendizagem

Uma lição que aprendemos com a pandemia é que os alunos 

querem escolha. Assim, as universidades agora precisam oferecer 

ensino híbrido, presencial ou totalmente remoto, para atender 

às necessidades de todos os alunos. No entanto, ao oferecer 

ensino híbrido e remoto, os educadores precisam garantir ainda, que estão 

incentivando e promovendo a colaboração dos alunos, fazendo tudo ao seu 

alcance para garantir que os alunos nunca se sintam isolados ou solitários. 

É essencial integrar com as plataformas de LMS, soluções de comunicação 

em tempo real como por exemplo o RainbowTM Classroom. Criando salas 

de aula virtuais, geridas e controladas pelos professores, onde os alunos se 

podem ligar a partir de qualquer lugar e dispositivo.

5 – Manter a ligação com os ex-alunos

As tecnologias podem ser usadas para ajudar os alunos a permanecerem 

conectados uns com os outros e com a universidade após a graduação. 

Podendo tornarem-se embaixadores de longo prazo da escola e de seus 

programas.

Colocar o aluno no centro da estratégia de transformação digital de qualquer 

escola e focar nas suas necessidades, agora e no futuro, é uma das melhores 

maneiras de capacitar o sucesso do aluno. Os alunos serão mais bem-su-

cedidos, enquanto a escola ganha uma vantagem competitiva, levando a 

melhores taxas de retenção e uma comunidade de ex-alunos envolvida que 

ajuda a impulsionar o crescimento contínuo. 

https://www.al-enterprise.com/
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OS ATAQUES DE RANSOMWARE ESTÃO A CRESCER 
EM CUSTO E FREQUÊNCIA: 

5 MEDIDAS QUE AS ORGANIZAÇÕES DEVEM TOMAR PARA SE PROTEGEREM

Os ataques de Ransomware continuam afetar as organizações e os custos são assombrosos. 
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UM INQUÉRITO RECENTE a mais de 1100 decisores de TI em PMEs revelou 

que 50% tinham sido alvo de ataques, com 35% a serem solicitadas um 

resgate acima de 100.000 dólares, e a 20% um valor entre 1 e 10 milhões 

de dólares.

Apesar dos biliões gastos em ferramentas de cibersegurança, as empresas 

estão ainda mal preparadas para os ataques de ransomware. Apenas 23% 

dos inquiridos disseram que estavam muito confiantes na sua capacidade 

de recuperar dados perdidos em caso de ataque de ransomware. 

Entretanto, a superfície de ataque continua a expandir-se com as organi-

zações a adotarem Tecnologias como IoT, Inteligência Artificial, e o 5G a 

gerarem cada vez mais dados – dados esses que podem ser comprometidos 

e sequestrados por atacantes. Daí que as empresas necessitem de forta-

lecer as suas estratégias de recuperação de desastre, sistemas de backup, e  

soluções de imutabilidade de dados para prevenir a perda de dados críticos.

Este inquérito revelou que 92% das organizações estão a realizar investi-

mentos adicionais para se protegerem contra ataques de ransomware, mas 

para a maioria das empresas, não é uma questão de se os dados forem 

comprometidos; é uma questão de quando. 

Eis cinco medidas que as organizações podem tomar hoje para reduzirem a 

sua exposição ao ransomware e evitar perdas avassaladoras.

1: Educar os colaboradores

É essencial investir em formação dos colaboradores para que que possam 

reconhecer um ataque de ransomware e evitá-lo. O ransomware pode disfar-

çar-se de muitas maneiras e os trabalhadores devem aprendem a escrutinar 

todos os links e não abrir anexos de e-mails não solicitados.

https://www.arcserve.com/
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2: Focar na cura tanto como na prevenção

As empresas continuam a investir fortunas em 

soluções de cibersegurança como firewalls de nova 

geração e sistemas de deteção e resposta avan-

çados (XDR) concebidos para prevenir ataques. 

Porém estas mesmas empresas são, ainda assim, 

vítimas de ransomware e forçadas a pagar um 

elevado preço por isso. 

É tempo das empresas deixarem de se focar exclu-

sivamente na prevenção e investirem igualmente 

em medidas de cura como backup & recuperação 

e storage para imutabilidade de dados que lhes 

permitam recuperar rapidamente os seus dados e 

evitem pagar o resgate.

Encriptar os seus dados sensíveis é altamente reco-

mendado, porque impede os atacantes de os ler e 

explorar ainda mais.

3: Acrescente um extra à resiliência dos seus  

dados

Muitas empresas planeiam uma estratégia e negli-

genciam os seus testes. É o equivalente a uma 

equipa de futebol desenhar uma estratégia sofis-

ticada de defesa, mas nunca se dar ao trabalho de 

treiná-la. Todas as empresas deveriam testar os 

seus backups e respetivos planos de recuperação 

regularmente para garantir que efetivamente 

conseguem restaurar os seus dados e sistemas se 

sofrerem um ataque ou desastre natural.

4: Saiba quais são os seus dados mais críticos

Os dados não têm todos o mesmo valor. Se está 

preocupado com custos, saiba que não tem que 

guardar todos os dados no mesmo local. Procure 

soluções de storage que lhe ofereçam opções com 

data tiering, porque estas permitem-lhe colocar 

dados menos importantes em armazenamentos 

mais baratos.

5: Implemente um plano de recuperação de  

desastre 

Apesar de todas as medidas preventivas que tome, 

vai precisar de estar preparado para a possibilidade 

de um dia sofrer um ataque. Assim sendo, deverá 

realizar os backups tão frequentemente quanto o 

necessário – idealmente a cada 15 minutos para 

os dados críticos. Terá que verificar se todo o seu 

ambiente está a ser guardado, incluindo os seus 

trabalhadores remotos e quaisquer aplicações 

SaaS que utilize, como o Microsoft 365.

Uma boa solução de recuperação de desastre será 

ainda fácil de testar, para poder validar que os seus 

objetivos de tempo de recuperação são cumpridos. 

Pode parecer óbvio, mas é aqui que muitas das 

soluções falham redondamente. A sua solução de 

recuperação de desastre deve conseguir recuperar 

sempre e em tempo útil para voltar a operar o seu 

negócio o quanto antes.

NOTA FINAL

Nao há uma defesa perfeita contra ransomware. 

Uma abordagem multi-camada inclui educar os 

colaboradores, investir em soluções de backup & 

recuperação fiáveis e ter imutabilidade dos dados 

entregue por uma solução desenhada para esse 

efeito, bem como um plano de recuperação de 

desastre robusto. É desta forma que as organiza-

ções podem estar um passo à frente desta ameaça 

e proteger os seus dados e negócios. 

https://www.arcserve.com/
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“NÃO ESTAMOS A INVENTAR 
O CONCEITO DE DATA 

WAREHOUSE. AS SOLUÇÕES 
DE DADOS MODERNAS 

EXIGEM UMA NOVA 
ABORDAGEM”

JOSE ALONSO, COUNTRY MANGAGER ESPANHA E PORTUGAL, SNOWFLAKE
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A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL das organizações é um caminho que todas 

as empresas deverão percorrer, sob pena de perderem o comboio da compe-

titividade. Para Jose Alonso, este caminho passa inevitavelmente pela cloud 

e pela inteligência de dados. Ajudar as organizações a dar este passo é uma 

das missões da Snowflake, que tem presença em Espanha desde 2019, a partir 

de onde endereça o mercado português há cerca de um ano. O responsável 

ibérico acredita que em 2023 a marca entrará diretamente em território 

nacional e prevê uma evolução muito positiva no negócio.

O que é a Snowflake e qual a sua visão fundadora?

Há décadas que falamos da exploração de dados, mas diria que nas últimas 

duas a expansão do uso da Internet e das novas tecnologias causou uma 

explosão de dados. Além disso, moldou aquilo que pode ser feito com os 

dados. Com as tecnologias existentes, como data warehouses ou bases de 

dados, ainda não estávamos preparados para entender a explosão de dados 

que aconteceu. Não estamos a inventar o conceito de data warehouse ou de 

bases de dados, mas as soluções de dados modernas exigem uma nova abor-

dagem, e acreditamos que essas tecnologias estão a ser alimentadas pela cloud. 

Uma das coisas sobre a Snowflake é que nascemos na cloud e apenas para 

a cloud. É uma aposta que fizemos desde a fundação da nossa empresa, 

e é nisto que acreditamos. Na Snowflake reconhecemos que a cloud é o 

caminho porque permite que as coisas possam ser feitas de forma simples. 

Nos nossos países [Portugal e Espanha], até há poucos anos, ainda éramos 

um pouco céticos sobre a utilização da cloud. 

No entanto, isto mudou definitivamente porque se provou ser um método 

seguro. Empresas como a Amazon e a Microsoft também oferecem as suas 

As organizações têm de perceber que dados possuem e o que pretendem fazer com eles, caso 
contrário estarão apenas a desperdiçar recursos. A migração para a cloud é também uma 

questão de tempo porque todas as empresas, mais tarde ou mais cedo, terão de considerar esta 
estratégia. A visão sobre o mercado e o posicionamento da Snowflake, nas palavras de Jose 

Alonso, Country Manager para Espanha e Portugal.

FÁTIMA FERRÃO E HENRIQUE CARREIRO

FACE 2 FACE
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empresa a separar o armazenamento do computing e, além disso, oferece 

uma elasticidade imediata, o que significa que podemos cobrar aos clientes 

por tempo de utilização.

Outra caraterística muito importante da Snowflake é que somos multicloud, 

ou seja, podemos fazer cross-cloud, permitindo a resiliência além de apenas 

um tipo de cloud ou área dessas nuvens. Outra coisa é a possibilidade de 

partilhar dados sem mover ou copiar esses dados, uma tecnologia específica 

que temos. 

Finalmente, diria sobre a Snowflake e a sua plataforma na cloud que podemos 

suportar todo o tipo de dados, mas a coisa mais importante é que possibi-

litamos a colaboração de dados. Ou seja, estamos no caminho de quebrar 

silos e isto não é apenas tecnologia, é evoluir num aspeto que é cultural em 

muitas organizações. Estamos a promover a colaboração entre pessoas com 

base nos dados. 

Qual é o principal tipo de utilização destas soluções?

Diria que temos uma vasta lista de utilizações, mas com alguma predomi-

nância no retalho e nos serviços financeiros, mas também nos cuidados 

de saúde. Temos clientes em todas as vertentes, por isso, a diversidade de 

próprias plataformas e tecnologias de gestão de dados, e têm todas as ferra-

mentas que podem ser colocadas na cloud. 

No caso da Snowflake, temos uma das melhores tecnologias neste espaço, 

portanto, fazemos apenas tudo o que está ligado a armazenamento de dados, 

computing management e colaboração. A Snowflake foi, aliás, a primeira 

PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM

https://www.youtube.com/watch?v=GuCIepafc6Q
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clientes que podemos ter é muito vasta. Temos, 

por exemplo, a capacidade de fazer a preparação 

de dados para data science, ou para outro tipo de 

utilização dentro das organizações. O que diria é 

que tudo o que tem a ver com a partilha de dados 

ou com a utilização do conceito de dados, é facil-

mente realizável. 

O mesmo acontece com tudo o que está relacionado 

com a integração de vários processos dentro da 

cadeia de valor de uma organização que pode ser 

também feito facilmente porque é possível incor-

porar e partilhar dados com diferentes processos 

dentro da organização. Por exemplo, a integração 

vertical numa empresa que fabrica e vende os seus 

próprios produtos, é muito fácil de fazer com a 

Snowflake. Ou seja, coisas que provavelmente não 

poderiam ser feitas com outros tipos de tecnolo-

gias, podem agora ser feitas com a Snowflake. 

Com base na sua experiência, as organizações na 

Península Ibérica estão preparadas para lidar com 

este tipo de tecnologias e estão cientes da impor-

tância dos dados para os seus negócios?

Acredito que a tecnologia é uma coisa, mas os 

processos de negócio e inovação são uma coisa 

diferente. A tecnologia está lá, nós estamos lá e 

com propostas que podem possibilitar diversas 

mudanças, mas é uma questão de evolução da 

maturidade das organizações. Por exemplo, a 

Snowflake foi fundada em 2012, começámos 

operações em Espanha em 2019 e em Portugal 

em 2021. O que dizemos aos nossos clientes é 

que têm de entender que tipo de dados têm, que 

tipo de dados precisam e o que querem fazer com 

eles. Isto significa que não é apenas alterar uma 

tecnologia para que esta seja mais eficiente, é olhar 

para as possibilidades que esta tecnologia oferece 

para inovar o negócio. Podemos agora ter novos 

modelos de vendas, podemos integrar os dados, 

podemos enriquecer os dados através de dados de 

terceiros pelo marketplace, podemos fazer coisas 

agora que vão possibilitar a inovação no negócio. 

Isto está a mudar progressivamente e vemos isso 

em Espanha, vemos organizações a inovar e a ser 

pioneiras. 

O QUE DIZEMOS AOS NOSSOS CLIENTES É QUE TÊM DE ENTENDER QUE TIPO DE DADOS 
TÊM, QUE TIPO DE DADOS PRECISAM E O QUE QUEREM FAZER COM ELES

FACE 2 FACE
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Outra coisa que posso dizer é que em 2019, por exemplo, ainda víamos as organizações 

a pensar sobre as soluções de cloud, mas agora, apenas três anos depois, a adoção destas 

soluções em Espanha tem um crescimento exponencial. Atualmente, penso que a maioria 

das organizações tem interesse em migrar para a cloud porque é uma solução que tem 

demonstrado ser muito mais segura e fácil de gerir do que outras tecnologias. Além disso, 

permite também usar estas tecnologias para fazer coisas novas que antes não eram possíveis. 

A Snowflake posiciona-se como uma solução complementar ou como a solução para as 

organizações se encaminharem para uma nova direção?

Depende. Uma coisa é o nosso conselho e mensagem para os clientes que passa sempre 

pela inovação, outra coisa é qual é a situação de cada cliente. A questão é que os clientes 

tradicionais já têm os seus próprios data warehouse, por exemplo, e este é um tipo de 

situação que encontramos todos os dias. O que fazemos nestes casos é propor-lhes uma 

abordagem vertical, porque temos soluções para diversas utilizações. Podemos possibili-

tar-lhes mais eficácia, mais eficiência de custos e um caminho para o seu futuro. 

Por outro lado, podem considerar migrar para a cloud com as tecnologias que já têm na 

sua organização, mas essas tecnologias, normalmente, são uma adaptação de produtos já 

existentes à cloud. Ou seja, não está a adicionar novas capacidades, não está a adicionar 

melhorias de performance, basicamente são as mesmas tecnologias, mas adaptadas à cloud. 

Portanto, a nossa proposta de valor é que somos cloud-based, para a cloud apenas, com 

https://www.linkedin.com/in/jmalonsoelizo/
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TODOS OS DADOS ARMAZENADOS EM DIFERENTES SÍTIOS E GEOGRAFIAS PODEM 
AGORA SER ACEDIDOS DE FORMA INSTANTÂNEA, EM QUALQUER LADO. ESTA É A 
BASE DO CONCEITO DE COLABORAÇÃO
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capacidades específicas que os clientes podem 

ter com a Snowflake, mas não podem ter com 

outros. Colaboramos com outros fornecedores de 

soluções de cloud, que são nossos parceiros. Não 

temos a nossa própria cloud, o que temos é tecno-

logia dentro das grandes cloud. Temos colaborado 

bastante bem com a Amazon e com a Microsoft 

também. 

Com base na sua experiência, quais são as indús-

trias mais avançadas em estratégia de dados?

A Snowflake já tem 6.800 clientes a nível global 

e na Europa temos cerca de 1.500. Se pensar nos 

maiores clientes que temos, diria que a maior 

parte estão na área do retalho e serviços finan-

ceiros. Provavelmente, estas são as duas indús-

trias mais avançadas nessa ótica, principalmente 

porque começaram primeiro com o e-commerce 

e o marketplace. Isto é, precisam de entender os 

dados para poderem ter mais insights sobre o 

comportamento dos clientes. Diria também que 

a área das telecomunicações é um grande negócio 

para nós, assim como na área de cuidados de saúde 

e das indústrias de data science.

Como explica aos seus clientes a importância da 

colaboração de dados e de quebrar os silos?

A proposta da Snowflake é a data cloud, ou seja, 

isto é algo único da Snowflake porque permite a 

partilha de dados sem os copiar ou mover, permite 

fazê-lo cross-cloud, através de várias geogra-

fias, além de adicionarmos dados de terceiros ao 

marketplace. 

A proposta de data cloud é um ecossistema em 

que temos a plataforma da Snowflake, os dados 

de clientes, parceiros, data providers, data service 

providers e tudo isso é enriquecedor. Isto significa 

que todos os dados armazenados em diferentes 

sítios e geografias podem agora ser acedidos de 

forma instantânea, em qualquer lado. Esta é a 

base do conceito de colaboração. 

Ainda é uma mensagem bastante disruptiva, mas se 

olharmos para há dois anos quando começámos a 

posicionar a data cloud também tínhamos poucas 

organizações a participar. Atualmente temos 
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milhares de organizações na data cloud, portanto, 

não estamos apenas a propor a colaboração de 

dados dentro da organização, mas também fora 

da mesma. Estamos a dizer aos clientes que têm 

de se focar naquilo que podem fazer com os seus 

dados, como podem enriquecê-los, mas para isto 

têm de ter um local para armazená-los sem que 

estejam em silos. As organizações devem dedicar 

recursos a analisar, enriquecer e explorar aquilo 

que pode ser feito com os dados. 

Os utilizadores da Snowflake são apenas da área 

das TI ou analistas de dados ou a plataforma 

também pode ser disponibilizada a outro tipo de 

utilizadores dentro das organizações?

Na verdade, temos vários data sets nos nossos 

marketplaces que são abertos a toda a gente. A 

Snowflake é uma plataforma em que os clientes 

podem armazenar os dados que quiserem e as 

organizações podem providenciar o acesso a esses 

dados a um diferente conjunto de utilizadores. Esse 

conjunto de utilizadores podem ser clientes finais, 

por exemplo, temos alguns casos em que plata-

formas de e-commerce estão a aceder à Snowflake. 

É algo que não estamos a abrir a toda a gente, mas 

depende das organizações e do tipo de uso que 

querem dar a um determinado conjunto de dados 

para um determinado conjunto de utilizadores. 

Como é que os clientes podem ter soluções cost-

-effective para que possam tirar o maior partido 

dos seus dados?

Poderia haver diversas respostas a essa pergunta, 

porque a eficácia de custos também tem a ver com 

a utilização que se pretende fazer dos dados. Em 

primeiro lugar, diria que o facto de a plataforma 

não precisar de pessoas a tratar da manutenção 

é um ponto positivo. Em segundo lugar, penso 

que devem dedicar mais recursos a perceber o que 

pode ser feito com os dados e a perceber de que 

dados realmente precisamos. A maioria das orga-

nizações ainda estão a armazenar toneladas de 

dados que podem ser inúteis para o seu negócio. 

Como é que a Snowflake está a abordar o mercado 

português? 

O nosso modelo de go-to-market é muito aberto 

e pode incluir uma abordagem direta ou através 

de parceiros. Em Espanha, por exemplo, quando 

começámos em 2019, apenas tínhamos dois 

parceiros. Atualmente, temos mais de 22 parceiros. 

Em Portugal já temos quatro parceiros e estamos a 

trabalhar com eles intensamente, mas não fazemos 

diferenciação entre abordar o mercado direta-

mente ou através dos parceiros. 

Acreditamos que os parceiros acrescentam valor 

significativo à nossa proposta de valor porque 

têm presença no local, têm capacidades do ponto 

de vista de recursos que nós não temos porque 

somos, sobretudo, orientados para as vendas. Por 
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exemplo, atualmente, estamos a gerir Portugal a partir de Espanha porque 

fizemos uma verticalização da nossa equipa de vendas, o que significa que 

temos a mesma pessoa a gerir os negócios de retalho em Espanha e a gerir 

os negócios de retalho em Portugal. 

Isto é o que estamos a fazer agora com a ajuda dos parceiros. No próximo 

ano, talvez possamos colocar recursos de vendas diretamente no local, mas 

estarão igualmente a trabalhar com os nossos parceiros. 

Quais são as suas expectativas relativamente a Portugal? 

A minha visão para Portugal é seguir o caminho que temos feito em Espanha. 

Neste momento, em Espanha, os maiores retalhistas são nossos clientes, as 

maiores organizações de telecomunicações são nossas clientes ou estão em 

processo de ser. Três dos cinco maiores bancos são nossos clientes, as duas 

maiores seguradoras são nossas clientes e isto é o que conquistamos apenas 

nestes três anos em Espanha. 

Tendo começado em Portugal o ano passado, espero que em igual período 

consigamos alcançar o mesmo, ou seja, os grandes retalhistas, os grandes 

bancos, as grandes seguradoras, etc. 

Para clientes de pequena e média dimensão, qual é a proposta de valor para 

adotar as soluções da Snowflake?

A proposta de valor é exatamente a mesma. Aliás, já temos clientes com essas 

dimensões. Do total de 6.800 clientes a nível global, cerca de 510 estão no 

FACE 2 FACE
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Global 2000, o que significa que são as maiores organizações a nível global. 

É apenas uma porção do número total de clientes, tal como em relação a 

Espanha falei dos grandes clientes, mas temos um número significativo de 

clientes de pequena e média dimensão. 

Qual seria o seu conselho para empresas que estão a meio da jornada na 

área dos dados ou a pensar nos passos que podem dar no próximo ano?

A tendência está claramente na cloud para gestão e armazenamento de 

dados. Para as organizações que ainda não começaram, diria que não é 

uma questão de se o vão fazer, mas sim de quando vão fazê-lo. Quanto mais 

cedo começarem, mais cedo lá chegam. A segunda mensagem é perceberem 

que esta é uma oportunidade para pensarem sobre que tipo de dados têm, 

que tipo de dados precisam e qual é o valor que podem retirar desses dados. 

Aproveitem esta oportunidade para inovarem os vossos negócios, porque 

quando derem este passo, não vai ser simplesmente mover o vosso data 

warehouse para a cloud, vai ser uma transformação digital na organização. 

Faço um apelo à gestão de topo para convidarem as pessoas que percebem 

de dados para os aconselhar, para lhes dar ideias do que fazer. Os modelos 

de negócio podem ser inovados com dados. Aproveitem esta oportunidade 

para se prepararem para os próximos cinco anos, pensem onde querem 

que esteja o negócio daqui a cinco anos, que processos de negócio querem 

transformar, e como podem possibilitar estas transformações com dados. 

Particularmente em Portugal ainda vejo organizações muito relutantes 

porque têm sido muito tradicionais e ainda estão a pensar nisto como um 

passo arriscado. Não é um passo arriscado, embora todas as inovações 

tenham de ser planeadas. Não tenham medo de avançar, não tenham medo 

de dar este passo. Pensem quão rápido as economias mudam, quão rápido 

os negócios tradicionais podem ficar para trás se não evoluírem. Todos 

acabamos por ter de nos adaptar aos novos paradigmas, mas aproveitem 

a oportunidade de o fazer agora porque a tecnologia está pronta para vos 

ajudar. 

A Snowflake tem uma taxa de satisfação de 100% pelo terceiro ano conse-

cutivo, isto é a prova de que em todas as vertentes, para vários tipos de 

utilizações, com várias inovações, o investimento vale a pena. 

OS MODELOS DE NEGÓCIO PODEM SER INOVADOS COM DADOS. APROVEITEM ESTA 
OPORTUNIDADE PARA SE PREPARAREM PARA OS PRÓXIMOS CINCO ANOS

FACE 2 FACE
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CM AMADORA PERSPETIVA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
BASEADA NA “DESMATERIALIZAÇÃO MUNICIPAL”

Ricardo Madeira Simões, Chefe de Divisão de Sistemas e TIC da CM 
Amadora, conta alguns dos projetos desenvolvidos no âmbito da 
transformação digital no município da Área Metropolitana de Lisboa.

DIANA RIBEIRO SANTOS

MARIA BEATRIZ FERNANDES

CRIADO A 11 DE SETEMBRO de 1979, o Município da Amadora estende-se por uma área de 23,79Km2, 

com perto de 172 mil habitantes, indicam dados dos Censos de 2021. Com um mandato conferido 

pelos cidadãos, tendo em vista a qualificação do quadro de vida das pessoas e das condições de 

desempenho das empresas e dos vários agentes da economia local, a Câmara Municipal da Amadora 

perspetiva a construção de uma cidade centrada nas pessoas, que fomenta a coesão e inclusão social, 

enquanto, simultaneamente, prepara o município para os âmbitos competitivo e de inovação, tendo o 

desenvolvimento sustentável na sua alçada. 

Ricardo Madeira Simões, Chefe de Divisão de Sistemas e TIC da CM Amadora, afirma que o organismo 

assume a “missão de planear, organizar e executar políticas municipais nos domínios urbanístico e do 

espaço público, da intervenção social e comunitária, da educação, ambiente, cultura e desporto”.
- Ricardo Madeira Simões -

Chefe de Divisão de Sistemas e TIC da CM Amadora

https://www.linkedin.com/in/ricardo-sim%C3%B5es-4b21b911/
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MÃOS À OBRA

O responsável colocou mãos à obra enquanto gestor de segurança da infor-

mação na CM Amadora em 2016, altura em que a entidade obteve a certifi-

cação ISO 27001 (para a gestão da segurança da informação) e em que foi 

nomeada a Comissão de Segurança de Informação (Digital).

“Cheguei à CM Amadora em 2011 para abraçar este desafio de ser diri-

gente em comissão de serviço numa autarquia, pois sou quadro Técnico 

da CCDR-LVT. Entre 2013 e 2018 participei, também, na certificação 

de alguns serviços da Autarquia (Departamentos e Modernização e 

Administração Geral, Polícia Municipal e Intervenção Social na certificação  

ISO9001:2008)”, explica o Ricardo Madeira Simões. Entre 2016 e 2018, 

coordenou os serviços do Departamento e Modernização.

PROJETOS EM CARTEIRA

Nas suas mãos, e da equipa que o circunda, têm estado projetos como a 

melhoria contínua do parque informático, para a consolidação dos processos 

de modernização municipal e de implementação da Gestão Documental 

em Suporte Eletrónico, ou o desenvolvimento do software de computador 

(softphone) e a funcionalidade que permite aos funcionários que estão em 

teletrabalho terem uma extensão telefónica no seu posto de trabalho em 

casa.

A equipa criou, ainda, na Intranet, áreas específicas de ajuda aos utiliza-

dores, de forma a mitigar o esforço de aceder aos recursos TIC e a potenciar 

a produtividade sobretudo no contexto de teletrabalho. Para os cidadãos 

do município, elaboraram formulários para submissão online de candida-

turas, evitando deslocações físicas.

Ricardo Madeira Simões conta que o “desenvolvimento de aplicações 

de gestão de processos integradas com a Gestão Documental em suporte 

eletrónico e com a informação georreferenciada constitui um dos pilares da 

estratégia de modernização administrativa e transformação digital” da CM 

Amadora.

Em paralelo, sob o desejo de uma Administração Pública de acesso online, 

com base na “desmaterialização municipal”, a equipa tem direcionado 

esforços para a criação e disponibilização de canais públicos de acesso a 

informação e a serviços prestados pela Câmara.

O responsável municipal garante que já foi atingido um interessante grau de 

integração e de controlo de gestão de informação. A partir dos eixos trans-

versais estratégicos Gestão Documental, Gestão de Entidades e Sistema de 

Informação Geográfica “já estão e deverão continuar a ser integradas todas 

as competências técnicas do município”, refere.

“A nível de infraestrutura física, lógica e funcional iremos reforçar recursos 

e facilidades SaaS na cloud, assim como fortalecer e melhorar a solução 

de virtualização existente”, reitera Ricardo Madeira Simões. Além disso, 

pretendem reforçar as facilidades e recursos do data center principal e do 

site disaster recovery da CM Amadora e monitorizar e reforçar a segurança 

dos sistemas” – o que já está em curso. 

CIO 2 CIO
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DECISÕES DE SUCESSO

Para o responsável da CM Amadora, o fator-chave que leva uma orga-

nização a ser bem-sucedida no seu processo de transformação digital é o 

“envolvimento e vontade da gestão de topo”. Reflete que, “sem esse apoio 

e envolvimento, qualquer estratégia nesta área, por muito boa que seja na 

teoria, terá pés de barro e um grande risco associado de insucesso promo-

vendo o desgaste e desmotivação dos envolvidos”. Afirma, contudo, que 

não é um problema que se reflete na Câmara Municipal.

Mas porque “não se fazem omeletes sem ovos”, são, também, essenciais 

para o sucesso, a existência de recursos financeiros e humanos capacitados. 

E finalmente, “deve ser aproveitada a aprendizagem, investimentos, equi-

pamentos e metodologias de trabalho advindas da obrigatoriedade do tele-

trabalho causadas pela pandemia”.

ANOS DIFÍCEIS, FUTURO INCERTO

Com uma guerra em andamento, uma economia global instável, e o rescaldo 

de uma pandemia aumentou o número de ataques cibernéticos com sucesso 

a particulares, organizações e empresas em Portugal – uma das princi-

pais preocupações da CM Amadora. “Apesar de estarmos protegidos com 

diversas ferramentas reconhecidamente seguras, o risco é elevado”, denota.

Por outro lado, a demora na entrega de equipamento informático devido 

à crise no mercado de semicondutores também desafia o município, assim 

como manter, evoluir e alargar o âmbito da certificação ISO 27001.

É do desejo de Ricardo Madeira Simões a introdução de “novas tecnolo-

gias mais efetivas” com o objetivo de “inovar e a otimizar a digitalização 

e desmaterialização de processos melhorando a resposta dos serviços quer 

internamente quer ao munícipe”. Num segundo plano, pretende “alargar 

o Wi-Fi público municipal” e “potenciar os dados contidos dos Sistemas 

de Informação da CM Amadora de forma a criar indicadores de gestão e 

de predição para ajuda à decisão, com algoritmos de inteligência artificial, 

sempre respeitando o RGPD”. 

O responsável municipal, que perspetiva financiamento do PRR para agilizar 

a transformação digital, ambiciona o envolvimento em projetos smart cities 

e “colocar em produção o Dossier Digital do Urbanismo”. Segundo explica 

Ricardo Madeira Simões, “iniciou-se o suporte ao DAU, para implementar 

a solução da ePaper Dossier Digital. O ePaper faz a receção, validação dos 

processos urbanísticos e a análise pelos técnicos, e está integrado com o 

URB-OBP da Medidata”. 

Adicionalmente, o responsável expressa a vontade de “desmaterializar 

a médio prazo o departamento de habitação”, reforçar a “aplicação de 

senhas de refeição via intranet, com desconto direto no vencimento do 

trabalhador”, e seguir, continuamente, num caminho de digitalização dos 

serviços e processos do município.   

CIO 2 CIO
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TRANSFORM

“O NOSSO OBJETIVO É TER TODOS OS 
DADOS DA EMPRESA NESTA VERSÃO 

ÚNICA DA VERDADE”
Coube à BI4All o desenvolvimento de uma solução de data analytics para a Algeco, empresa especialista em 
construção modular, para consolidar a informação do grupo num único sistema, tendo em vista uma visão 

ampla do negócio.
MARIA BEATRIZ FERNANDES

O PROJETO QUE LIGA a BI4All e a Algeco viu a luz do dia em 2018, sob 

a mão de Carlos Cruz, Diretor de IT ENSE, que procurava uma empresa de 

consultoria em Business Intelligence (BI) com uma forte especialização em 

tecnologia Microsoft. Foi quando o projeto passou de uma escala de unidade 

de negócio para uma de grupo, que a BI4All “foi capaz de demonstrar a 

sua capacidade e flexibilidade para fornecer rapidamente recursos qualifi-

cados, apoiados por uma estrutura forte que permite aos novos membros da 

equipa do projeto uma rápida expansão e entrega”, diz Jean-Marc Varnet, 

IT Director Europe da Algeco.

DESAFIO

A Algeco já tinha serviços de BI em plataformas com proprietários diferentes 

e em diversos países, o que “originava dispersão de dados e pouca eficiência”, 

explica José Oliveira, CEO da BI4ALL. Por outro lado, a especialista em 

construção modular pretendia “alterar a forma de pensar de colaboradores 

de algumas funções, que até à data estavam a produzir relatórios em vez de 

estarem focados na análise de negócio”. 

O desafio era “envolver todos os países e construir uma solução que pudesse 

garantir o mesmo nível de satisfação e resposta às necessidades que tinham 
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com as diferentes plataformas de BI”, reitera o 

responsável da Algeco. Segundo conta, havia 11 

países na unidade de negócios ENSE com sistemas 

diferente, pelo que “o contexto era muito diverso” 

e “havia falta de harmonização entre os sistemas 

e os processos de negócio”. Foi, então, impor-

tante “consolidar os dados de vários países num 

novo data warehouse” criado para essa unidade 

estratégica.

SOLUÇÃO

Contudo, “estas questões foram rapidamente 

ultrapassadas com a implementação do iAnaly-

tics, solução que veio consolidar a informação 

do grupo num único sistema, proporcionado 

uma visão ampla do negócio que vem suportar 

a melhoria na tomada de decisões, tornando-as 

mais ágeis e assertivas” a nível global, afirma o 

CEO da BIAll.

TRANSFORM

– A Algeco apresenta uma gama de instalações modulares, para aluguer ou venda e para vários tipos de utilizações –
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A solução composta por tecnologias Microsoft, aconselhada pela BI4All à 

Algeco, tendo em conta as suas expetativas, permitiu integrar num só local 

os diferentes dados transacionais de vários ERP da Algeco. “É uma vantagem 

competitiva real poder calcular e usar as informações dos vários sistemas 

transacionais: tal permite-nos conhecer uma tendência de mercado, avaliar 

o desempenho geral das vendas e conseguir monitorizar a penetração dos 

produtos no mercado”, reflete o responsável da Algeco.

Para os decisores do grupo da Algeco era, ainda, muito importante obter 

a informação dos principais KPI das novas empresas adquiridas, para 

poderem acompanhar o negócio juntamente com todas as outras empresas 

do grupo, e “foi aí que esta solução fez a diferença”, conta José Oliveira 

(BI4All). Três a quatro meses após a aquisição, a solução de BI é capaz 

de fornecer informação relevante para os decisores, já alinhada com o 

universo do grupo.

RESULTADOS

“Aumentámos a nossa capacidade de reagir rapidamente na eventualidade 

de algo acontecer, em termos de qualidade dos serviços prestados ou preço, 

por exemplo”, reflete o responsável da Algeco. “O iAnalytics veio propor-

cionar à Algeco uma visão 360º do negócio, o que agilizou a tomada de 

decisão, permitiu identificar os problemas, e encontrar as ações corretivas 

necessárias rapidamente”, continua o CEO da BI4All. Da mesma forma, 

com a solução, o grupo foi “capaz de aumentar a eficiência da força de 

vendas e o valor acrescentado de Produtos & Serviços”.

O CEO da BI4All acredita que todas as empresas têm a ganhar com solu-

ções de analytics adaptadas às suas necessidades. “Obter de forma simples 

e rápida insights relevantes para o negócio traz competitividade, flexibili-

dade e maiores resultados. Trabalhamos de perto com cada um dos nossos 

clientes e estamos atentos aos desafios que enfrentam de forma a propor-

cionar soluções tecnológicas disruptivas que acrescem valor ao negócio, 

otimizem processos e tragam decisões mais ágeis e inteligentes”, afiança. 

Tendo em vista ter “todos os dados da nossa empresa nesta versão única da 

verdade, a nossa plataforma iAnalytics”, a Algeco está, continuamente, a 

melhorar o iAnalytics. O IT Director Europe da Algeco conta que a empresa 

quer integrar dados de outras organizações recém-adquiridas, alargar o data 

warehouse do grupo, e incorporar nova informação, como os dados dos 

colaboradores foram recentemente adicionados ou de operações em desen-

volvimento. “Até agora o iAnalytics é uma história de sucesso; o caminho 

ainda não chegou ao fim, mas estamos confiantes que a BI4All nos irá dar 

suporte por muito tempo”, conclui Jean-Marc Varnet. 

TRANSFORM
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