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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 
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START

SAM ALTMAN, fundador e CEO da OpenAI lamenta-

va-se, antes do anúncio da mais recente ronda de investi-

mento por parte da Microsoft, acerca da soma “de chorar” 

(palavras dele) que a empresa paga aos fornecedores de 

cloud. 

Sem dúvida que o referido investimento deve contemplar 

também muitas horas de tempo de computação, de uso de 

aceleradores gráficos e de armazenamento, para permitir 

que a OpenAI continue a atualizar os seus modelos e 

disponibilizar um nível de serviço conveniente ao elevado 

número de utilizadores que a eles acedem. É impossível 

pensar no aparecimento de algo que atinge rapidamente 

tal grau de popularidade sem a associar à escalabilidade 

da cloud atual. 

De certa forma, e caso a cloud precisasse ainda de um 

serviço emblemático, de um porta-estandarte, IA poderá ser 

o mais emblemático e demonstrativo até hoje. Sem cloud, 

HENRIQUE CARREIRO

A IA esperava pela 
maturidade da cloud 

para se revelar em pleno

isto é, apenas com recurso a infraestruturas próprias, 

seria inteiramente inviável a uma startup, ainda que com 

financiadores com bolsos fundos, lançar um serviço que 

atingisse tal divulgação no escasso espaço de semanas. 

Mas não se trata apenas da escalabilidade, ou do treino 

dos modelos. Trata-se antes de uma conjugação de 

fatores que inclui a integração de atualizações rápidas 

que, mais uma vez, a cloud possibilita a entidades ainda 

em fase emergente. Os caminhos percorridos pelos 

chatbots avançados são tão sujeitos a escrutínio, poten-

cialmente tão destruidores de reputações, que apenas 

uma capacidade de mudar rapidamente de agulha 

permite evitar males maiores (vejam-se os avanços e 

recuos da Microsoft com o Bing).

Não há casamentos eternos – e, decerto, a conjugação 

da IA com a cloud não o será também – mas há pelo 

menos, neste caso, um ponto de partida identificado. 

Sem cloud, o ChatGPT e seus sucessores seriam apenas 

produtos de utilização laboratorial. Ora essa visão 

de IA, que sempre existiu como promessa adiada, já 

tardava em mudar de estado. Mudou finalmente, e não 

será exagero dizer que, doravante, nada se assemelhará 

ao antes. 

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


https://hardsecure.com/
https://hardsecure.com/
https://hardsecure.com/services
mailto:geral%40hardsecure.com?subject=
https://www.facebook.com/hardsecure/
https://www.linkedin.com/company/hardsecure
https://twitter.com/HardSecure
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FLASH

A Schneider Electric lançou o 

white paper “How Modern DCIM 

Addresses CIO Management 

Challenges within Distributed, 

Hybrid IT Environments” que 

demonstra como o sucesso de um CIO 

está alicerçado, em última instância, 

numa base sólida de conseguir manter as operações de IT resilientes, seguras 

e sustentáveis. Num ambiente de IT híbrida altamente distribuída, este 

objetivo é mais difícil de atingir.

No documento de 16 páginas, a empresa descreve a evolução dos portfó-

lios empresariais de IT e explora os desafios de gestão que deles resultam, 

e também explica como o software de DCIM moderno evoluiu e está mais 

otimizado para ambientes cada vez mais distribuídos. A IT distribuída faz 

da segurança uma das principais preocupações, juntamente com a necessi-

dade de resiliência melhorada e acompanhamento e geração de relatórios 

sobre o impacto ambiental da operação de IT. 

Os CFO têm planos ambiciosos para 

alcançar um estado de financiamento 

autónomo nos próximos três a seis 

anos, o que vai exigir uma remo-

delação significativa das estruturas 

das equipas financeiras, em mais de 

40% das funções, afirma a Gartner. 

O financiamento autónomo é um modelo operacional-alvo que os CFO 

procuram para fornecer capacidades financeiras através de processos e 

atividades que são parcialmente governados, e a maioria operada por 

agentes de software de autoaprendizagem que otimizam as operações de 

front, middle e backoffice.

O financiamento do IT, por exemplo, já é uma das maiores áreas de cres-

cimento da função. Os especialistas da Gartner esperam que estas funções 

cresçam cinco vezes até 2025 para abordar o impacto da arquitetura 

empresarial composable na compliance com os relatórios financeiros, data 

mining and management, e na coordenação de apoio à decisão. 

SUCESSO DO CIO TEM POR BASE OPERAÇÕES DE 
IT RESILIENTES

TECNOLOGIA REFORMULA FUNÇÕES DAS 
EQUIPAS FINANCEIRAS NAS ORGANIZAÇÕES

Schneider Electric afirma que o sucesso de um CIO se 
alicerça numa base sólida de operações de IT resilientes, 
seguras e sustentáveis.

Em causa estão os planos dos CFO para alcançar um 
estado de financiamento autónomo nos próximos três a 
seis anos.



Serviços de monitorização
prestados por equipas

multidisciplinares IT / OT

Clique aqui para ser
contactado por um

especialista em SOC OT

Cibersegurança OT no risco 
para o negócio. Alinhamento 
com a Mitre ATT&CK para ICS. 

Monitorização  unificada de 
ambientes IT / OT. 

Intelligence acionável da 
S21sec. 

Serviço de  monitorização e 
resposta  24x7x365.

https://www.s21sec.com/pt/ciberseguranca-industrial-pt/
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FLASH

Novos dados da IDC indicam 

que a soberania e compliance 

de dados são agora um fator 

importante na formação de 

decisões de seleção e design 

de IT. 48% dos inquiridos do 

Cloud Pulse 2022 afirmam 

que a soberania e compliance de dados têm sido altamente tidos em 

conta nas discussões sobre as suas futuras arquiteturas de IT. Por outro 

lado, apenas 4% dos inquiridos acreditam que as suas organizações de 

IT não serão afetadas por considerações de soberania e compliance de 

dados.

Entre as organizações que esperam que os seus orçamentos de IT 

aumentem no próximo ano, a grande maioria acredita que a soberania 

de dados e as considerações de compliance da indústria vão influenciar 

fortemente as decisões de seleção dos prestadores de serviços e as deci-

sões sobre os seus principais ambientes de data center. 

As empresas estão a usar, em 

média, mais de mil aplicações, 

mas apenas 29% delas estão 

integradas.

Esta é a conclusão de um rela-

tório anual – o ‘Connectivity 

Benchmark Report’ – divul-

gado pela MuleSoft e que 

contou com a participação de mais de 1.050 CIO e decisores de IT.

Com o objetivo de compreender os desafios e oportunidades das empresas 

no que toca à transformação digital, o relatório revela que as empresas estão 

a criar experiências conectadas e a colocar mais expectativas nas equipas 

de IT de forma a concluírem os projetos.

48% das equipas de IT diz ter concluído todos os projetos em 2021, quando 

comparado com 44% em 2022. Relativamente à execução dos projetos, 

mais de metade das organizações considera que a infraestrutura de IT é um 

obstáculo às alterações a um sistema ou aplicação. 

SOBERANIA E COMPLIANCE DE DADOS MOLDAM 
DECISÕES DO IT

EMPRESAS USAM MAIS DE MIL APLICAÇÕES, MAS 
SÓ 29% É QUE ESTÃO INTEGRADAS

Segundo a IDC, 48% dos inquiridos afirmam que a 
soberania e compliance de dados tem influenciado altamente 
as arquiteturas de IT.

Os projetos de IT aumentaram 41% face a 2021, com 69% 
das organizações a afirmarem estar um passo à frente da 
transformação digital esperada.



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/pt/products-overview
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FLASH

As empresas que implemen-

taram modelos de gestão da 

mudança baseada em dados 

são mais bem-sucedidas nos 

processos de transformação  

do que aquelas que não 

o fizeram. O sucesso dos 

processos de mudança aumentou 27% nas empresas com elevado nível 

de maturidade dos dados, em 23% por causa da liderança/gestão apoiada 

nos dados, e em 26% das organizações como resultado de uma cultura 

baseada nos dados.

As organizações que apoiam as decisões de gestão da mudança nos 

dados também beneficiam de níveis acrescidos de transparência, de mais 

oportunidades de participação dos seus colaboradores que, além disso, 

acham que os processos de mudança são mais controlados. Estas são as 

principais conclusões do novo estudo da Capgemini Invent, intitulado 

“Data Driven Organizations: Boosting change success with data”. 

A NATO Data and Artificial 

Intelligence Review Board 

(DARB) começou o desen-

volvimento de um standard 

de certificação para utili-

zação responsável e user-

-friendly de inteligência  

artificial. O objetivo é  

ajudar a indústria e as insti-

tuições da aliança a desenvolver novos projetos de dados e inteligência arti-

ficial de acordo com a lei internacional, assim como os valores da NATO.

O standard – que deverá estar terminado no fim de 2023 – também se aplica 

à exploração de dados e inclui controlos de qualidade. O objetivo passa por 

traduzir os princípios de utilização responsável da NATO – aprovados em 

outubro de 2021 como parte da primeira estratégia de inteligência artificial 

da NATO – em planos concretos, principalmente em termos de governabi-

lidade, rastreabilidade e fiabilidade. 

SUCESSO DA MUDANÇA NAS EMPRESAS 
DEPENDE DA GESTÃO BASEADA EM DADOS

NATO TRABALHA EM STANDARD DE CERTIFICAÇÃO 
DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Estudo indica que o sucesso dos processos de 
transformação digital é sobretudo impulsionado pelos 
fatores humanos e pelo nível de maturidade dos dados.

A NATO começou a trabalhar num standard de certificação 
para o desenvolvimento de inteligência artificial responsável 
e user-friendly.



http://www.bitdefender.pt/
http://www.bitdefender.pt/
https://www.bitdefender.pt/business/
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FLASH

Disponibilizar as condi-

ções necessárias às PME e às  

startups para teste, desenvol-

vimento e experimentação de 

novos produtos e serviços, 

enquanto garantem a segu-

rança e eficácia das novas 

tecnologias, são alguns dos 

objetivos das 30 test beds para já selecionadas para constituir a Rede 

Nacional destes consórcios de inovação.

A Secretaria de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa 

anunciou que a Rede Nacional de test beds conta com uma dotação total 

de cerca de 150 milhões de euros, através do Plano de Recuperação e 

Resiliência. A ambição é que os 30 consórcios de inovação selecionados 

desenvolvam, até ao terceiro trimestre de 2025, um total de 2.415 produ-

tos-piloto, numa iniciativa que vai fornecer uma plataforma valiosa para 

PME e startups avaliarem e fortalecerem as suas criações. 

A IBM Security divulgou 

o relatório anual X-Force  

Threat Intelligence Index,  

que, sobre Portugal, destaca 

que o país foi um dos que  

mais foram afetados por 

ataques informáticos dete-

tados pela IBM na Europa 

em 2022, com 9% do total, a 

seguir ao Reino Unido (43%) e à Alemanha (14%). A implementação de 

backdoors representou a maior parte dos ataques a que a X-Force respondeu 

em Portugal, representando 18% dos ataques.

Os atacantes tiraram partido dos serviços remotos externos e utilizaram 

hardware adicionado em proporções iguais para obter acesso inicial às 

redes das vítimas. Os dois impactos mais comuns, empatados em 33%, 

foram o roubo e a fuga de dados, seguidos da extorsão e botnets, cada um 

com 17% dos casos. Por fim, os serviços profissionais, empresariais e de 

consumo foram os mais atingidos, com cerca de 60% dos casos. 

REDE NACIONAL DE TEST BEDS CONTA COM 
TRINTA CONSÓRCIOS DE INOVAÇÃO

IBM COLOCA PORTUGAL ENTRE OS PAÍSES 
EUROPEUS MAIS AFETADOS POR CIBERATAQUES

Secretaria de Estado da Digitalização e Modernização 
Administrativa anunciou que foram selecionadas 30 test beds 
para constituir a rede nacional.

O relatório indica que Portugal foi o terceiro país europeu 
mais afetado por ciberataques.



https://www.visionware.pt/
https://www.visionware.pt/
https://twitter.com/visionwaresi
https://www.facebook.com/visionwaresi
https://www.linkedin.com/company/visionwaresi/
mailto:geral%40visionware.pt?subject=
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BRANDED CONTENT

5 TENDÊNCIAS DE SEGURANÇA DE DADOS 
AS EMPRESAS DEVEM ESTAR NO TOPO EM 2023

Os dados são o novo petróleo e o sangue vital do seu negócio. Sem acesso a dados e sistemas críticos, a sua empresa 
ficará paralisada, portanto a melhor forma é manter-se atualizado sobre as últimas ameaças e as ferramentas que 

pode utilizar para os proteger.

AQUI ESTÃO CINCO TENDÊNCIAS que influen-

ciam a forma como as organizações protegem os 

seus dados em 2023: 

1. UMA PARAGEM DE APLICAÇÕES SAAS 

SERVIRÁ DE ALERTA

Cada vez mais as empresas estão a consumir software 

como um serviço. Agora imagine que um serviço 

como o Microsoft 365 tem uma grande paragem. 

E depois, o que é que acontece? É que os fornece-

dores SaaS como a Microsoft garantem o seu serviço, 

mas não garantem a segurança dos seus dados, cuja 

responsabilidade é, em última linha, da empresa que 

adquiriu o SaaS e não, do fornecedor. E é por isso que 

precisa de ter software de terceiros para sobreviver 

a uma interrupção e salvaguardar os seus dados a 

longo prazo.

É também crucial que adote a estratégia de proteção 

de dados 3-2-1-1. Esta estratégia assenta em ter 

três cópias dos seus dados em dois suportes dife-

rentes, com uma dessas cópias localizada fora da 

empresa para recuperação de desastres. O último 

1 nesta equação é o armazenamento imutável de 

objetos: uma ferramenta de segurança de dados de 

última geração que salvaguarda e que, em qualquer 

situação, poderá recuperar os seus dados para o 

estado em que se encontravam, antes de terem sido 

apagados ou corrompidos.

2. REDUZIR OS CUSTOS CAUSARÁ MAIS 

DANOS QUE BENEFÍCIOS

Com a subida dos preços da energia e a inflação 

desenfreada, todas as empresas irão otimizar os 

custos em 2023. Porém devem acautelar que cortes 

na proteção, armazenamento e backup dos seus 

dados acarretarão custos mais elevados, no futuro. 

O mais recente estudo da IBM sobre o custo de uma 

quebra de dados revelou que o custo médio de uma 

brecha para uma empresa americana em 2022 foi 

de 9,44 milhões de dólares. Em 2023, será essencial 

reconhecer a importância dos seus dados e assegurar 

que cortes no seu orçamento tenham um impacto 

mínimo nas suas operações.

https://www.ibm.com/reports/data-breach
http://www.arcserve.com/
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BRANDED CONTENT | ARCSERVE

3. AS EMPRESAS TERÃO DE ALOCAR OS 

SEUS ORÇAMENTOS DE SEGURANÇA DE 

FORMA SENSATA

Dito isto, muitas empresas irão fazer alguns ajustes 

de custos em segurança. As que o fazem devem estar 

conscientes de que os cibercriminosos estão sempre 

à procura de explorar vulnerabilidades e atacam 

quando as guardas estão em baixo!

Atualmente, a maioria das empresas investe no básico 

como firewalls, antivírus, e soluções de deteção de 

intrusão. Mas saiba que os hackers conseguirão 

passar inevitavelmente por essas defesas pelo menos 

uma vez. Por cada euro gasto em prevenção, deverá 

gastar outro euro em soluções que o ajudem a fazer 

cópias de segurança e a recuperar os seus dados rapi-

damente no rescaldo de um ataque cibernético.

4. AS EMPRESAS PRECISARÃO DE 

SOLUÇÕES QUE PROTEJAM OS DADOS 

DOS COLABORADORES REMOTOS

A maioria das organizações implementou com 

sucesso programas de trabalho remoto e de trabalho 

híbrido durante a pandemia. Muitas continuarão 

estas políticas em 2023 porque sabem que prote-

gerão a saúde financeira das suas empresas enquanto 

mantêm os colaboradores mais felizes, empenhados 

e produtivos. 

Mas saiba que quando os seus trabalhadores estão 

em trabalho remoto, os seus dados ficam ainda mais 

fragmentados e vulneráveis. Considerando que o 

trabalho híbrido veio para ficar, as empresas terão 

em 2023 de procurar soluções simples e de baixo 

custo que possam efetivamente fazer o backup e 

proteger os dados nos seus ambientes remotos.

5. AS EMPRESAS QUE USAM SERVIÇOS DE 

BACKUP E RECUPERAÇÃO NA CLOUD IRÃO 

PROCURAR PARCEIROS QUE REPORTEM 

COM PRECISÃO O SEU ÂMBITO 3 DE 

EMISSÕES

Em muitos países, pede-se às grandes empresas que 

comuniquem as suas emissões de CO2 e que façam 

a sua parte para abrandar as alterações climáticas. 

Como não existem normas globais cada empresa 

mede as suas emissões de forma diferente e a maioria 

reporta apenas as emissões diretas - ditas de âmbitos 

1 e 2 – que são apenas uma fração do total.

A maioria das emissões estão no âmbito 3, produ-

zidas pela atividade de todos os participantes na 

cadeia de abastecimento de uma empresa. Em 

2023, a pressão recairá sobre as empresas para que 

rastreiem com precisão as suas emissões de âmbito 3 

ou corram o risco de greenwashing. E as organizações 

que utilizam serviços de backup e recuperação na 

cloud irão procurar parceiros que o façam adequa-

damente, para que possam afirmar-se net-zero e ser 

bons cidadãos empresariais.

O VEREDITO FINAL

A proteção de dados é um desafio empresarial cada 

vez mais difícil de endereçar. As empresas que em 

2023 o fizerem com sucesso manter-se-ão no topo 

das tendências e implementarão as ferramentas e 

estratégias inovadoras de que necessitam para salva-

guardar os seus dados e avançar com competência 

e confiança. 

http://www.arcserve.com/
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ROUND TABLE | CIBERSEGURANÇA

O PRESENTE 
(E O FUTURO) DA CIBERSEGURANÇA
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HOJE, A CIBERSEGURANÇA é o mercado dentro do IT com o maior 

crescimento e dos que mais inovações tem. A escassez de talentos para 

integrar equipas, a velocidade do desenvolvimento tecnológico e a diversi-

ficação e sofisticação das ameaças são alguns dos desafios que se impõem 

às organizações.

Por estas razões, muitas organizações precisam de ter acesso a novas tecno-

logias que enfrentem os desafios que vão aparecendo quase diariamente, 

sejam apenas novos métodos de ataque ou novas tecnologias que ajudam 

quem ataca. 

Ter acesso às mais recentes tecnologias é uma necessidade para qualquer organização que queira 
mitigar – tanto quanto possível – as ciberameaças que diariamente aparecem. Bitdefender, 
Claranet, HardSecure, Huawei, Logicalis, Noesis, S21sec e VisionWare partilham a sua visão 
sobre o presente e o futuro da cibersegurança.

RUI DAMIÃO

ROUND TABLE | CIBERSEGURANÇA

PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM

https://www.youtube.com/watch?v=dMbCyWlTsKM
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- Nuno Teodoro, Huawei -

COMO CONSIDERAM QUE ESTÃO A EVOLUIR AS CIBERAMEAÇAS? COMO SE 
ESTÁ A PROCESSAR A MUDANÇA DOS VETORES DE ATAQUE?

NUNO TEODORO, CYBER SECURITY AND PRIVACY OFFICER, HUAWEI: “Continuamos a ver 

que os principais vetores de ataque se focam em temas como engenharia social, más configurações – 

como em serviços de cloud –, ransomware e malware, ameaças internas nas organizações e, sobretudo, 

ataques através do supply chain. Continuamos a ver uma tendência de que não são os novos e mais 

disruptivos vetores de ataque os mais impactantes na segurança das organizações, mas coisas básicas 

como falta de patching”

QUANDO OLHAMOS PARA O PANORAMA EUROPEU, É ÓBVIO 
QUE GRANDE PARTE DAS PESSOAS OUVE FALAR DA NIS 2, 
MAS (...) ESTAMOS A FALAR DE UM CONJUNTO DE INICIATIVAS 
QUE FORAM POSTAS EM PRÁTICA”

NUNO TEODORO, CYBER SECURITY AND PRIVACY OFFICER, HUAWEI

RICARDO MARQUES, HEAD OF CONSULTING, S21SEC: “O que vemos é que há um conjunto de ataques que vão continuar e vão ser mais sofisti-

cados. O phishing continua a ser um vetor de entrada para depois atacar uma empresa – quer seja por ransomware ou roubo de credenciais – para fazer 

estragos e destruir alguns sistemas. Vemos casos de ataques de phishing contra utilizadores onde é instalado malware e se acaba por roubar credenciais 

de administradores de cloud”

https://www.linkedin.com/in/nunoteodoro/
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BRUNO CASTRO, FOUNDER & CEO, VISIONWARE: “O fator humano continua a ser um ponto 

importante; diria que até já foi mais, mas ainda continua a ser importante. Temos algo que está a 

aparecer de forma mais surpreendente que é termos grupos de cibercriminosos que se estão a espe-

cializar por setor e pelas soluções que suportam esse setor. Por exemplo, na educação, focam-se em 

plataformas de e-learning e cada vez que há uma falha near zero-day já estão a robotizar e a procurar 

alvos”

GERMAN ESCUELA, RENEWALS & RETENTION REPRESENTATIVE, BITDEFENDER: “Os vetores 

não mudaram muito; o que mudou foi a complexidade. A engenharia social, por exemplo, está a 

evoluir a um passo acelerado. A cibersegurança não é estática. Antes não existiam ataques através 

dos telefones porque eram analógicos. À medida que vamos introduzir mais computação na nossa 

vida, obviamente que abrimos muito mais portas para os atacantes”

QUANDO AS ORGANIZAÇÕES EXTERNALIZAM A SUA CIBERSEGURANÇA 
TÊM DE OLHAR PARA DUAS COISAS: PARA A SOLUÇÃO E, SEGUNDO, O 
NÍVEL DE CIBERSEGURANÇA QUE TEM ESSA EMPRESA A QUEM SE ESTÁ A 
CONTRATAR SERVIÇOS DE CIBERSEGURANÇA”

GERMAN ESCUELA, RENEWALS & RETENTION REPRESENTATIVE, BITDEFENDER

- German Escuela, BitDefender -

https://www.linkedin.com/in/german-escuela/
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- David Grave,Claranet -

MIGUEL AZEVEDO, IT SPECIALIST, NOESIS: “Mais do que a evolução dos vetores de ataque, o que evoluiu foi a eficácia e a sofisticação. A sensibili-

zação dos utilizadores continua a ser bastante importante, até para terem uma noção do risco e do impacto que determinados tipos de ações podem ter 

e continua a ser uma vulnerabilidade nas organizações a quem nem sempre se dá a devida atenção”

DAVID GRAVE, CYBERSECURITY DIRECTOR, CLARANET: “Nos últimos dois anos, mais de 60% 

das organizações iniciaram um processo de transformação digital acelerada com a migração dos seus 

workloads para a cloud e 70% destas organizações dizem que vão adotar estratégias multicloud. O 

que não acompanhou esta evolução na cloud foram os técnicos; continuamos a suportar em cima 

das mesmas pessoas que tinham que administrar o on-premises a administração da cloud. 80% dos 

vetores de ataque que estamos a ver – e na cloud – são os mesmos vetores de ataque”

DEVEMOS TER UMA PERSPETIVA DO COLABORADOR NÃO 
COMO ELO MAIS FRACO, MAS COMO ASSETT; A ORGANIZAÇÃO 
TEM DE FORMAR PARA QUE O COLABORADOR SEJA UMA 
PARTE INTEGRANTE DA LINHA DE DEFESA”

DAVID GRAVE, CYBERSECURITY DIRECTOR, CLARANET

A SEGURANÇA DA CLOUD É FUNDAMENTAL À MEDIDA QUE AS ORGANIZAÇÕES 
AVANÇAM NA SUA JORNADA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL. COMO É QUE AS 
EMPRESAS PODEM MITIGAR AS AMEAÇAS CONTRA OS SERVIÇOS CLOUD?

https://www.linkedin.com/in/davidgrave/
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FÁBIO MESTRE, HEAD OF PENTEST & CYBER THREAT INTELLIGENCE, HARDSECURE: “Os 

vetores continuam a ser os mesmos. Nos ambientes cloud aumentou-se a resiliência, a disponibilidade 

dos sistemas, mas o fator humano continua a ser um dos vetores mais utilizados para comprometer 

estes serviços e problemas de configuração. Quem fazia a gestão do on-prem começou a fazer a gestão 

da cloud e não atualizou o seu know-how para perceber como é que um serviço na cloud difere de 

um serviço on-premises, que tipos de configurações é que têm de ser feitas”

NUNO TEODORO, HUAWEI: “Quando se fala de cloud – já para não falar das empresas que acham 

que mover sistemas de data center para cloud é fazer uma digitalização –, a capacitação dos profis-

sionais quando embarcam nesta jornada do que são ambientes cloud fica sempre a meio gás. Quando 

é que foi a última vez que estas empresas ficaram, de facto, a avaliar como é uma arquitetura bem 

conseguida de cloud – híbrida ou não – que estão a implementar na organização?”

É PRECISO SEGREGAR OS ATIVOS UNS DOS OUTROS E DAS CONEXÕES 
PARA O EXTERIOR, MAS PRESERVAR EVIDÊNCIAS PARA PERCEBER A 
ANATOMIA DE UM ATAQUE E COMO É QUE ELE COMEÇOU E FAZER UMA 
ANÁLISE FORENSE” FÁBIO MESTRE, HEAD OF PENTEST & CYBER THREAT INTELLIGENCE, HARDSECURE

- Fábio Mestre, HardSecure -

https://www.linkedin.com/in/f%C3%A1bio-m-75308594/
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OS ATAQUES DE ENGENHARIA SOCIAL SÃO CADA VEZ MAIS DIRECIONADOS. COMO 
É QUE AS ORGANIZAÇÕES SE PODEM PROTEGER CONTRA ESTE TIPO DE ATAQUES?

HÁ UM CONJUNTO DE SETORES QUE JÁ ESTÃO BEM REGULAMENTADOS 
– COMO A BANCA E AS TELCO – E O QUE ESTAMOS A VER É QUE, CADA 
VEZ MAIS, A CIBERSEGURANÇA VAI SER REGULAMENTADA”

RICARDO MARQUES, HEAD OF CONSULTING, S21SEC

- Ricardo Marques, S21sec -

RICARDO MARQUES, S21SEC: “A engenharia social vai continuar a acontecer e vai ser muito mais 

sofisticada. Aqueles emails que víamos há uns anos com erros de português e com uma linguagem 

muito estranha deixaram de ser uma realidade; hoje, com a inteligência artificial, já é possível criar 

um ataque de phishing, por exemplo, muito realista, sem erros de português e direcionado a uma 

empresa. Além disso, os atacantes, cada vez mais, se querem atacar uma empresa específica vão estu-

dá-la antes, ver quem são os colaboradores e vão atacar”

LUÍS LANÇA, CTO, LOGICALIS: “Existe um padrão na componente de ataque de engenharia social 

que é cada vez mais sofisticado e direcionado e é uma das principais ameaças que as organizações 

enfrentam. Há uma tática psicológica para persuadir ou enganar os utilizadores a divulgar informa-

ções críticas, ou até instalar malware nos seus dispositivos. Combinando isto com a evolução tecno-

lógica, as possibilidades de ataque em tempo real com automação – como o deep fake – acabam por 

se tornar imprevisíveis”

https://www.linkedin.com/in/ricmam/
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DAVID GRAVE, CLARANET: “Devemos ter uma perspetiva do colaborador não como elo mais fraco, mas como asset; a organização tem de formar para 

que o colaborador seja uma parte integrante da linha de defesa. Ouvimos vezes sem conta que o colaborador é o elo mais fraco; não é justo. As pessoas 

estão a agir na maioria das vezes na melhor das suas intenções. Vamos ter de as ajudar a que as decisões que vão tomar sejam as melhores”

COMO É QUE SE REAGE APÓS UM ATAQUE? QUAL É O PLAYBOOK DE BOAS E MÁS PRÁTICAS QUE SE DEVE 
TER EM CONSIDERAÇÃO?
FÁBIO MESTRE, HARDSECURE: “Os ciberataques são todos diferentes. Antes de mais, o que é necessário é analisar a situação, tentar perceber o que 

foi comprometido, como foi, e muitas empresas têm a tendência de ‘atenção, há uma máquina infetada, temos ransomware, vamos desligar tudo’ e esse 

não é o caminho a seguir. É preciso segregar os ativos uns dos outros e das conexões para o exterior, mas preservar evidências para perceber a anatomia 

de um ataque e como é que ele começou e fazer uma análise forense”

- Miguel Azevedo, Noesis -

MIGUEL AZEVEDO, NOESIS: “Antes de acontecer, convém ter os processos bem definidos para que 

as primeiras linhas tenham uma linha condutora para saber como devem reagir e responder a todas as 

evidências. É preciso considerar que estes playbooks devem estar associados a processos de melhoria 

contínua porque todos os ataques são diferentes e readaptar o playbook para responder de forma 

eficaz a um futuro ataque”

OS EMAILS DE PHISHING SÃO CADA VEZ MAIS ASSERTIVOS; 
O CONTEÚDO A QUEM SE DIRECIONA TEM POR BASE 
INFORMAÇÃO QUE É RECOLHIDO SOBRE O UTILIZADOR”

MIGUEL AZEVEDO, IT SPECIALIST, NOESIS
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BRUNO CASTRO, VISIONWARE: “Temos feito continuamente processos de recuperação a desastre em que os ataques são altamente destrutivos. Quando 

descobrimos que fomos vítimas de um ciberataque, montamos uma sala de crise, temos o top management envolvido e equipas multidisciplinares dentro 

dessa sala. Cada vez que respondemos a uma recuperação de desastre, mudamos o nosso modelo; é um processo de aprendizagem contínuo. No terreno, 

temos uma equipa focada na investigação forense – só faz isso –; outra a fazer a contenção, mitigação e, em último caso, um blackout face ao ataque; e 

uma terceira equipa que está focada em recuperar sistemas num sistema higienizado”

AS COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA ENDEREÇAR O MERCADO DE CIBERSEGURANÇA CHOCAM COM 
A ESCASSEZ DE TALENTOS PARA INTEGRAR EQUIPAS PRÓPRIAS NAS ORGANIZAÇÕES. O QUE É QUE AS 
EMPRESAS DEVEM PROCURAR EXTERNAMENTE NA INDÚSTRIA DE SERVIÇOS DE CIBERSEGURANÇA, DE 
QUE MODO E QUANDO A SEGURANÇA COMO UM SERVIÇO DEVE SER ADOTADO?

LUÍS LANÇA, LOGICALIS: “A escassez de talento na área de cibersegurança é uma preocupação para todas as empresas. As empresas querem montar os 

seus serviços de SOC, aumentar as suas capacidades de awareness e temos vários desafios para ter elementos altamente qualificados para este contexto 

que vivemos e a aceleração que existe nos vetores de ataque. Quando procuramos um serviço é importante ver a especialização de cada uma das empresas, 

a experiência, o histórico de ações e a possibilidade de ter acesso a recursos”

GERMAN ESCUELA, BITDEFENDER: “A escassez de pessoal em cibersegurança é imensa. É difícil conseguir técnicos eficientes. Quando as organizações 

externalizam a sua cibersegurança têm de olhar para duas coisas: se estão a externalizar com alguém que não seja um fabricante, têm de olhar para a 

solução e, segundo, o nível de cibersegurança que tem essa empresa a quem se está a contratar serviços de cibersegurança”



28

ROUND TABLE | CIBERSEGURANÇA

FÁBIO MESTRE, HARDSECURE: “A falta de recursos é algo extremamente preocupante. São cada vez mais necessários mais recursos, mas também 

se nota no mercado querer os recursos com a máxima experiência possível, querer contratar serviços com pessoas que têm o maior número possível de 

certificações ou de clientes. A questão é que muitas destas empresas poderiam contratar recursos mais juniores e formá-los no seio das suas organizações, 

tentar incentivar o recrutamento de uma série de elementos mais novos que estão a ficar disponíveis para o mercado”

O FATOR HUMANO CONTINUA A SER UM PONTO 
IMPORTANTE; DIRIA QUE ATÉ JÁ FOI MAIS, MAS AINDA 
CONTINUA A SER IMPORTANTE”

BRUNO CASTRO, FOUNDER & CEO, VISIONWARE

BRUNO CASTRO, VISIONWARE: “A nível global, prevejo uma ligação entre homeland security – a 

ciberdefesa, o Estado – a encaixar-se no que é o ciberespaço. Vai ser exigido ao Estado e às infraes-

truturas que suportem o próprio Estado, a fazer os mesmos controlos e exigências em relação ao que 

o privado já é obrigado a cumprir. Temos consciência que há empresas privadas que têm um fator 

preponderante na estabilidade do Estado e no rumo de homeland security”

- Bruno Castro, VisionWare -

COMO ESTÁ A EVOLUIR O TEMA DA REGULAMENTAÇÃO NA ÁREA DE 
CIBERSEGURANÇA, TANTO A NÍVEL NACIONAL COMO DA UNIÃO EUROPEIA? 

https://www.linkedin.com/in/bruno-castro-3821a31/
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RICARDO MARQUES, S21SEC: “Há um conjunto de setores que já estão bem regulamentados – como a banca e as telco – e o que estamos a ver é que, 

cada vez mais, a cibersegurança vai ser regulamentada. Estão a aparecer novas regulamentações – como o DORA ou o NIS 2. Têm sido lançada novas 

regulamentações relacionadas com o pagamento de resgates de ransomware e há um conjunto de temas sempre a aparecer que vão ser uma realidade 

cada vez maior nas empresas”

NUNO TEODORO, HUAWEI: “A maioria das organizações ainda não percebeu o que aí vem. Quando olhamos para o panorama europeu, é óbvio que 

grande parte das pessoas ouve falar da NIS 2, mas não estamos a falar só da NIS 2: estamos a falar de um conjunto de iniciativas que foram postas em 

marcha ao abrigo da estratégia de segurança da Europa. Temos o código das transmissões eletrónicas já transposto em Portugal; temos o NIS 2 e o DORA 

que aí vem, sim, mas temos muitas outras iniciativas que vão tocar, principalmente, na parte da certificação”

LUÍS LANÇA, LOGICALIS: “O ponto principal é ver estas diferentes normativas que estão a sair e 

como é que as vamos agregar e simplificar para não existir tanta carga burocrática para as empresas. 

Na realidade, a cibersegurança é importante. No caso do decreto-lei 65/2021, o CNCS fez o enable-

ment e agora está um pouco mais rígido e poderá aplicar coimas para que se consiga garantir que os 

requisitos de segurança das redes e sistemas de informação são realmente implementados” - Luís Lança, Logicalis -

A ESCASSEZ DE TALENTO NA ÁREA DE CIBERSEGURANÇA 
É UMA PREOCUPAÇÃO. AS EMPRESAS QUEREM MONTAR 
OS SEUS SERVIÇOS DE SOC, AUMENTAR AS SUAS 
CAPACIDADES DE AWARENESS” LUÍS LANÇA, CTO, LOGICALIS

https://www.linkedin.com/in/luislanca/
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DEFENDE?
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MIGUEL AZEVEDO, NOESIS: “Na perspetiva de quem ataca, a inteligência artificial permite agilizar as ciberameaças mais eficazes e sofisticadas. Os 

emails de phishing são cada vez mais assertivos; o conteúdo a quem se direciona tem por base informação que é recolhida sobre o utilizador, seja por 

informação que o próprio utilizador partilha ou seja através de data leaks onde se recolhem outras informações sobre os alvos”

GERMAN ESCUELA, BITDEFENDER: “Isto é uma guerra e é preciso entendê-la como tal. É uma guerra onde quem defende tenta ter vantagem sobre 

quem ataca e onde quem ataca tenta ganhar vantagem sobre quem defende. A inteligência artificial ajuda a que os processos sejam muito mais rápidos. 

A inteligência artificial não é uma mente humana; são apenas parâmetros que respondem a uma programação humana. A inteligência pode simular algo, 

mas não pode criar nada”

DAVID GRAVE, CLARANET: “No lado de quem ataca, acredito que vamos ver cada vez mais a utilização de inteligência artificial; como estes senhores 

são altamente criativos, acredito que vamos ser surpreendidos. A inteligência artificial não vai criar nada do nada, mas vamos ver, por exemplo, o enca-

deamento de ataques mais sofisticados que já estão pré-programados de uma forma que não vemos até ao momento. São building blocks que, com a 

inteligência artificial, podem ser potenciados para lançar ataques mais sofisticados e de forma mais rápida” 



31

ROUND TABLE | BRANDED CONTENT

CIBERSEGURANÇA: 
AS PREVISÕES DA BITDEFENDER PARA 2023 

2022 não foi um ano pacífico para a cibersegurança.

O GRUPO CIBERCRIMINOSO de ransomware 

Conti ameaçou derrubar o governo da Costa Rica. 

Outro grupo cibercriminoso, Lapsus$, melhorou 

o ataque ao vetor e vitimizou a Microsoft, Nvidia, 

Uber, Globant, expondo dados confidenciais. 

Os grupos de Advanced Persistent Threat (APT) 

continuam a evoluir, desenvolvendo ferramentas 

sofisticadas feitas à medida capazes de superar as 

melhores defesas. 

Entre as muitas indústrias visadas, os hackers conti-

nuaram a aumentar os ataques aos providers de 

cuidados de saúde, afetando milhões de pacientes.

O ano culminou com a divulgação, por parte da 

LastPass, de detalhes adicionais de um earlier 

breach e com a confirmação de que os hackers 

copiaram os dados encriptados dos clientes, 

enquanto a Guardian, teve de encerrar os seus 

escritórios devido a um ataque de ransomware.

Sabia mais sobre as previsões da Bitdefender.

IoT: MAIS VULNERABILIDADES, MENOR 

MITIGAÇÃO

Os atacantes continuarão a tirar partido das  

vulnerabilidades disponíveis das plataformas e 

dispositivos IoT.

Autenticação defeituosa, transferência de dados 

sem proteção, má configuração da cloud, ataques 

de Remote Code Execution e de Command 

Injection, e questões de privacidade estão entre 

os problemas IoT mais comuns e persistentes que 

requerem cooperação entre a indústria de dispo-

sitivos IoT e a comunidade InfoSec.

Como um passo na direção certa, os fabricantes 

de smart devices começaram a adotar o protocolo 

Matter. 

No entanto, não se espera que a lenta mitigação 

atual melhore drasticamente até que os governos 

implementem vários regulamentos. 

https://businessinsights.bitdefender.com/deep-dive-into-a-backdoordiplomacy-attack-a-study-of-an-attackers-toolkit?hsLang=en-us
https://www.bitdefender.com/blog/hotforsecurity/outsmarting-connected-devices-a-brief-history-of-bitdefender-iot-research/
https://www.bitdefender.com/blog/labs/tag/iot-research/
https://www.bitdefender.com/content/dam/bitdefender/business/infographic/Bitdefender-2023-predictions.jpg
https://businessinsights.bitdefender.com/4-healthcare-cybersecurity-predictions-for-2023?hsLang=en-us
https://csa-iot.org/all-solutions/matter/
https://www.bitdefender.com/blog/hotforsecurity/conti-ransomware-gang-threatens-to-overthrow-the-new-government-of-costa-rica/
https://www.bitdefender.com/blog/hotforsecurity/lapsus-hacks-globant-70gb-of-data-leaked-from-it-firm/
https://techcrunch.com/2022/12/22/lastpass-customer-password-vaults-stolen/?guccounter=1
http://www.bitdefender.pt/
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DISPOSITIVOS MÓVEIS: MAIS MALWARE, 

MAIS PHISING

Os atacantes continuarão o malware através de 

links recebidos por SMS, como o FluBot. É tanto 

um spyware como um hacker – copia e espalha-se 

através dos contactos da vítima, roubando infor-

mação financeira armazenada no telefone. Este tipo 

de Android Trojan é difícil de conter e pode adap-

tar-se à atual situação social ou política. Um SMS 

pode notificar de uma entrega falhada, convidar para 

reduzir a conta de eletricidade, entre outros.

A mais recente tendência de aplicações falsas com 

spyware e malware, imitando aplicações da Google 

Play Store não irá diminuir. Utilizando métodos de 

engenharia social em evolução sobre vítimas ingé-

nuas através de mensagens, aplicações de redes 

sociais, e até chamadas de voz, os cibercriminosos 

continuarão a instalar malware destinado a obter 

acesso remoto ou a levar a cabo fraudes financeiras.

CIBERSEGURANÇA EM EVOLUÇÃO

2022 foi o ano em que o mercado de cyber insu-

rance começou a solidificar-se. Este ano, é expectável 

que o mercado continue a crescer, com os cyber insu-

rance providers a implementar sistemas de controlo 

mais adequados e a monitorizar capacidades. É por 

isso que, os serviços de MDR se estão a moldar como 

uma ferramenta chave para ajudar as organizações a 

aderirem a este serviço.

Numa tendência semelhante, cada vez mais as organiza-

ções mudarão dos mecanismos tradicionais de prevenção 

para uma prevenção, deteção e resposta mais holística. 

As equipas de cibersegurança continuarão a crescer, 

mas é provável que as preocupações orçamentais 

e de contratação levem as organizações a escolher 

soluções mais automatizadas. 

Apenas 18% dos inquiridos do estudo da Bitdefender 

têm pessoal dedicado à cibersegurança nos seus depar-

tamentos de IT, pois a grande maioria da cibersegu-

rança permanece uma das muitas tarefas de IT.

A maioria dos bancos, em todo o mundo, estão preo-

cupados com o aumento do custo de vida e os elevados 

riscos de recessão este ano, as preocupações sobre o 

orçamento continuarão a crescer a partir dos atuais 

48%, levando a maioria a procurar soluções integradas 

e parcialmente automatizadas de cibersegurança.

Saiba mais ao consultar o nosso webinar de  

previsões para 2023. 
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PERSISTÊNCIA DE RANSOMWARE, 

DRIVERS MALICIOSOS E 

BOOTLOADERS

O ransomware continuará, em particular, a 

atormentar os sistemas Microsoft Windows. 

Os malware worms espalham-se como fogo, 

enquanto os atacantes podem aproveitar 

os kits de Ransomware-as-a-Service (RaaS) 

para facilmente e, a um baixo custo, construir 

e implementar as suas próprias variantes. 

Em particular, o malware escrito em linguagem 

de programação não convencional (para os 

hackers) como Rust, Go, ou Swift, é provável 

que continue a aumentar. Isto permite que 

o ransomware atinja um maior número de 

utilizadores através de diferentes sistemas 

operativos.

Os cibercriminosos podem agora facilmente 

explorar os poderosos bootkits UEFI, tais como 

o BlackLotus. Potencialmente indetetáveis por 

software antivírus, estes bootloaders maliciosos 

foram associados a grupos de hackers expe-

rientes e grupos APT, mas estão agora disponí-

veis para venda a qualquer pessoa.

https://businessinsights.bitdefender.com/a-guide-to-cyber-insurance-for-2022?hsLang=en-us
https://www.bitdefender.com/blog/labs/android-sharkbot-droppers-on-google-play-underlines-platforms-security-needs/
https://thehackernews.com/2022/10/hackers-using-vishing-tactics-to-trick.html?m=1
https://businessinsights.bitdefender.com/what-is-raas-and-why-is-it-so-dangerous?hsLang=en-us
https://businessresources.bitdefender.com/hubfs/Bitdefender-Cybersecurity-Posture-Survey-2022-Executive-Summary.pdf?utm_campaign=cybersecurity-posture-survey-customers-2022&utm_medium=email&_hsmi=240231726&_hsenc=p2ANqtz--jwwf_RNV6Mk4itwo5BPO87Jh7Qamx5Crr1Qo3PByclPidNYPtLdY2FIhpz6rrg5luAAizfAdtx-WQ89tc7i7PDqGWFw&utm_content=239837158&utm_source=hs_email&hsLang=en-us
https://businessresources.bitdefender.com/predictions-2023
http://www.bitdefender.pt/
https://www.bitdefender.com/blog/hotforsecurity/new-blacklotus-uefi-bootkit-for-windows-sold-on-cybercrime-forums/
https://www.bitdefender.com/blog/hotforsecurity/what-is-flubot-and-why-you-need-to-start-taking-it-seriously-right-now/
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TRÊS MEDIDAS PARA CONSOLIDAR 
A CIBERSEGURANÇA

Do investimento em SOCs à aposta permanente em security awareness, as respostas à nova geração 
de ciberameaças passam pela consolidação de várias medidas de proteção.

À MEDIDA QUE DEPENDEMOS cada vez mais da tecnologia e da Internet para realizar as 

mais diversas atividades, também a cibersegurança vai ocupando cada vez mais espaço e rele-

vância no mundo atual. O que podemos assumir como verdade insofismável, no entanto, expõe 

de forma crescente pessoas e empresas a novos riscos de segurança, cuja complexidade, diversi-

dade - hackers, vírus e até mesmo fraudes - e capacidade de impacto obrigam a uma constante 

procura por novas respostas e defesas.   

A consolidação da cibersegurança surge como resposta fundamental para garantir a proteção 

das nossas informações pessoais e da nossa privacidade. É, por outro lado, importante também 

para as empresas, que precisam de proteger os seus dados e os seus sistemas para garantir a 

continuidade das suas atividades e evitar prejuízos financeiros.

Um dos principais desafios na área da cibersegurança é a falta de visibilidade, especialmente em 

empresas com múltiplas consolas de gestão. Isso pode obscurecer o panorama geral da segu-

rança e dificultar a deteção de ameaças, atrasando – ou mesmo inviabilizando – a sua solução.

POR DAVID GRAVE,
Cybersecurity Director, Claranet Portugal

- David Grave -
Cybersecurity Director, Claranet Portugal

https://www.linkedin.com/in/davidgrave/
https://www.claranet.pt/cybersecurity
https://www.claranet.pt/
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Neste contexto, a criação de centros de cibersegurança pode ser uma solução 

eficiente, pois estes permitem a agregação de informações para uma visão 

única, também designada por “single pane of glass”, da segurança da 

empresa.

Existem várias medidas que concretizam esta consolidação da cibersegu-

rança. Destaco, neste caso, três essenciais, que garantem complementaridade 

e transversalidade nos processos de proteção à nova geração de ameaças:

1. Criação de centros de cibersegurança - como Security Operation Centers 

(SOCs) -, compostos por equipas especializadas em monitorizar e proteger 

os sistemas e as redes de uma organização, detetando as ameaças ciberné-

ticas em tempo real.

2. Utilização de ferramentas de segurança avançadas - como serviços de 

Monitorização, Deteção e Resposta (MDR) e Deteção e Resposta Avançada 

(XDR) – capazes de monitorizar, detetar e responder a ciberameaças em 

tempo real, fornecendo informações precisas e rápidas para permitir respostas 

imediatas e eficientes.

3. Investimento em security awareness para os funcionários. É fundamental 

que os trabalhadores de uma organização estejam cientes das boas práticas 

de segurança da informação que devem seguir e saibam como proteger os 

ativos da empresa e as suas próprias informações pessoais. Isso pode ser feito 

por meio de campanhas de consciencialização – que ajudam a minimizar o 

risco de ameaças por meio de comportamentos inseguros – e de formação.

Numa altura em que a threat landscape está em constante evolução e temos 

cada vez mais ativos a proteger, a cibersegurança assume um papel cada vez 

mais importante. Mas, a partir do momento em que a crescente complexi-

dade das ameaças tende a diminuir a confiança que temos na segurança da 

informação e das infraestruturas, o único caminho é a adoção de soluções 

mais avançadas.

A consolidação da cibersegurança surge assim como esse caminho, como 

a resposta fundamental para garantir a proteção de informações pessoais 

e da privacidade, bem como para as empresas protegerem os seus dados e 

sistemas.

Algumas medidas que podem ser tomadas para consolidar a cibersegu-

rança, já se viu, incluem a utilização de serviços de MDR/XDR, a criação 

de centros de cibersegurança para agregação de informações e para uma 

visão única da segurança, bem como a sensibilização e formação em ciber-

segurança dos utilizadores.

À equação apenas falta adicionar um provider de serviços de cibersegurança 

com capacidade, experiência e uma abordagem holística que garantam essa 

consolidação, em relação ao qual as organizações deverão ter a confiança 

total para as ações necessárias. 

https://www.claranet.pt/cybersecurity/soc-as-a-service
https://www.claranet.pt/cybersecurity/security-testing/continuous-security-testing
https://www.claranet.pt/cybersecurity/training-and-empowerment
https://www.claranet.pt/cybersecurity
https://www.claranet.pt/
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IMPACTO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL UTILIZADA 
PARA FINS MALICIOSOS

A Inteligência Artificial está a tornar-se cada vez mais relevante na cibersegurança, tornando-se uma 
ferramenta valiosa para os profissionais de segurança da informação, especialmente em áreas como segurança 

ofensiva, que envolve a identificação e exploração de vulnerabilidades em sistemas e redes para entender as 
suas fraquezas e corrigi-las, e analistas de cibersegurança, cuja responsabilidade é a de proteger sistemas, 

redes e informação, de ameaças externas e internas através de monitorização e investigação.

EM NOVEMBRO DE 2022, a OpenAI disponibilizou publicamente o seu chatbot, o ChatGPT, um 

modelo de geração de linguagem pré-treinado baseado na família de modelos de linguagem GPT-3, 

que permite gerar respostas a questões em linguagem natural, similares às de um ser humano.

Em pouco mais de um mês conseguiu uma base acima de 100 milhões de utilizadores, sendo que passou 

a ser amplamente utilizado nos mais variados domínios de conhecimento, incluindo a cibersegurança. 

Apesar de nem sempre providenciar resultados fidedignos, carecendo de análise e validação por parte 

de quem utiliza o serviço, a capacidade de resposta do ChatGPT, aos mais variados pedidos, permitiu 

criar vantagens e facilitar o trabalho de analistas de cibersegurança e pentesters, bem como melhorar 

as capacidades ofensivas de atores maliciosos, sendo que já há indicações de que o ChatGPT poderá 

estar a ser utilizado por cibercriminosos para as mais variadas ações e campanhas.

POR FÁBIO MESTRE,
Head of Pentest & Cyber Threat Intelligence, 

Hardsecure

- Fábio Mestre -
Head of Pentest & Cyber Threat Intelligence na Hardsecure

https://www.hardsecure.com/
https://www.linkedin.com/in/f%C3%A1bio-m-75308594/
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Devido às suas capacidades, o ChatGPT permitiu automatizar e facilitar 

uma série de tarefas e ações levadas a cabo por cibercriminosos, como por 

exemplo:

• Gerar templates para ataques de phishing, sendo possível gerar texto que 

se assemelha a comunicação humana, de modo a elaborar emails e mensa-

gens que permitam passar despercebidas, facilitando assim os ataques de 

engenharia social. Isto permite criar campanhas de phishing mais rapida-

mente e evitar os erros ortográficos, conhecidos na maior parte dos ataques 

de phishing, que muitas vezes servem para facilitar a identificação deste 

vetor de ataque.

• Criar código em segundos, permitindo gerar provas de conceito, exploits 

e exemplos de malware. Apesar de não ser garantido que o código é livre 

de erros, ou que segue as melhores práticas no que diz respeito ao desen-

volvimento seguro, permite criar rapidamente scripts para determinadas 

tarefas, como fazer varrimentos de redes, manipular tráfego, gerar reverse 

shells em diversas linguagens de programação ou de scripting, gerar código 

para malware, programas para cifrar informação entre outras tarefas.

• Analisar código para detetar e identificar vulnerabilidades mais rapida-

mente e facilmente, o que facilita o trabalho de exploração por parte de 

atores maliciosos.

• Criar comandos e instruções de ferramentas e programas conhecidos, 

podendo dar exemplos de utilização de ferramentas como scanners de rede, 

ferramentas de brute force de diretorias e ferramentas de exploração de 

vulnerabilidades, permitindo assim uma rápida aprendizagem da utilização 

destas ferramentas, sem necessitar de ler manuais ou seguir tutoriais, o que 

facilita a formação de atores maliciosos nas respetivas atividades.

• Efetuar traduções nas mais diversas linguagens, o que facilita a passagem 

de conhecimento entre cibercriminosos de diferentes nacionalidades. Apesar 

de ser possível utilizar tradutores online, é possível pedir ao ChatGPT para 

gerar mensagens de phishing, comentários em código ou mesmo instruções 

de utilização de ferramentas nas mais diversas linguagens.

• Aumentar as capacidades de reconhecimento e obtenção de informação 

através de fontes OSINT e análise de dados, ao providenciar a capacidade 

de obter diversa informação das mais variadas fontes como websites, fóruns 

e redes sociais através da geração de código ou scripts para este efeito.

A Inteligência Artificial é uma ferramenta poderosa e valiosa na cibersegu-

rança, mas é cada vez mais utilizada por atores maliciosos para melhorar 

as suas capacidades ofensivas. É importante ter em consideração que a 

utilização deste tipo de ferramentas por atores maliciosos pode ter conse-

quências graves, incluindo a facilidade de criação de conteúdo malicioso, o 

aumento de rapidez de execução de ataques e a melhoria das capacidades 

de exploração de vulnerabilidades por parte destes atores. 

Desta forma, deve-se adotar medidas de segurança e proteção contra esses 

riscos como a formação e awareness, a utilização de Threat Intelligence, 

monitorização de atividade maliciosa, desenvolvimento de código seguro 

e utilização de práticas de cibersegurança robustas como a atualização de 

software e hardware, utilização de encriptação em dados sensíveis, imple-

mentação de firewalls e backups frequentes de informação. 

https://www.hardsecure.com/
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A SEGURANÇA COMO MOTOR PARA A 
ADAPTABILIDADE EMPRESARIAL

A segurança é, atualmente, um dos maiores desafios de uma organização. À medida que as empresas 
procuram adotar uma abordagem híbrida, a falta de um perímetro de rede definido como em outrora, 

poderá aumentar substancialmente o risco de ameaças e de ataques.

COM O AUMENTO do risco surge a necessidade de um maior controlo de um número cada vez maior 

de endpoints, de aplicações, e de plataformas acessíveis. Estudos de mercado mostram que 66% 

dos breaches demoram meses, ou mesmo anos a serem descobertos. Adicionalmente, o risco de erro 

humano e a crescente pressão sobre os recursos internos pode dificultar a criação de uma abordagem 

de segurança abrangente, que não só tenha em consideração a ameaça externa, como também seja 

fácil de gerir e de administrar internamente.

Assegurar uma workforce sem fronteiras, e contra um adversário por vezes impercetível, é um desafio 

particularmente difícil. As organizações precisam de repensar os sistemas de segurança tradicionais 

para melhor atribuir recursos e responder aos riscos e ataques de cibersegurança.

POR LUIS LANÇA,
CTO da Logicalis Portugal

- Luis Lança -
CTO da Logicalis Portugal

https://www.pt.logicalis.com/pt-pt
https://www.linkedin.com/in/luislanca/
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Precisamos de explorar, descobrir e conceber novas formas através das 

quais a tecnologia possa ajudar, removendo o elemento humano sempre 

que possível, e limitando rapidamente os danos causados quando ocorre 

um erro humano. Adicionalmente, precisamos de tirar partido do machine-

-learning e do software de artificial intelligence (AI) em constante melhora-

mento para ajudar a ampliar a capacidade humana.

As empresas precisam de trabalhar com especialistas que as possam ajudar a 

compreender a natureza das ameaças que enfrentam e os pontos fracos das 

suas defesas, que oferecem aos criminosos acesso fácil. Isto significa examinar 

de perto todos os aspetos da segurança de uma perspetiva de tecnologia, 

processos e pessoas, para identificar atuais e potenciais fraquezas. A partir 

destes ensinamentos, podem ser construídas arquiteturas e procedimentos 

de segurança robustos, práticos e adequados ao fim a que se destinam.

De acordo com Luís Lança, CTO da Logicalis Portugal: “Os cibercriminosos 

e as suas estratégias de ataque estão em constante evolução. Em resposta, 

as organizações devem evoluir continuamente para contrariar os ataques 

e minimizar qualquer perturbação. Fazê-lo de forma otimizada pode ser 

um desafio. As empresas devem considerar cuidadosamente o estabeleci-

mento de uma parceria com peritos de segurança e providers de serviços 

geridos experientes, que possam fornecer aconselhamento e orientação, 

independentemente da fase em que a empresa se encontre. Estes parceiros 

são capazes de fornecer um serviço holístico e integrado, oferecendo uma 

proteção contínua no futuro.”

Uma estratégia de segurança bem-sucedida é mais do que um produto ou 

serviço; é um processo. E, tal como os métodos de ataque, continuará sempre 

a evoluir. A única abordagem eficaz à segurança é uma abordagem holística 

- que seja de fácil gestão, adaptável, resistente e reativa.

Quando se passa para um regime híbrido, é fundamental para a empresa que 

a abordagem de segurança seja a correta. Os líderes empresariais precisam 

de considerar adotar uma abordagem holística da segurança para manter os 

colaboradores e clientes seguros, independentemente de onde se encontrem. 

A solução de segurança da Logicalis, Secure OnMesh, oferece uma plata-

forma escalável, com uma visão única dos sistemas de segurança, melhorada 

por AI e machine-learning. 

https://bit.ly/3Yt7HAw
https://www.pt.logicalis.com/pt-pt
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CIBERSEGURANÇA INDUSTRIAL: 
RISCOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO 

A digitalização acelerada dos sistemas de automação e controlo, o uso de tecnologias padrão e o aumento 
da conetividade com outros sistemas, expôs as organizações a riscos de cibersegurança para os quais não 

estavam preparadas.

COM A CHEGADA DA INDÚSTRIA 4.0, modificaram-se as formas de orga-

nização dos meios de produção e implementou-se um grande número de 

dispositivos para conseguir um maior controlo dos processos industriais. 

Tal número de dispositivos cria uma série de dados quase inatingíveis por 

algumas infraestruturas e é necessário o apoio em tecnologias como a cloud 

ou o Machine Learning. 

Assim, o maior risco é a gestão do novo equipamento, tanto em termos de 

volume como da sua forma de funcionamento. O equipamento usado em 

ambientes industriais foi projetado sem se ter em conta a cibersegurança, 

revelando grandes falhas de segurança que podem paralisar a produção 

a qualquer momento. Com esta mudança de paradigma, o modelo tradi-

cional de monitorização tem de se tornar mais ativo e intrusivo e deve ser 

https://www.s21sec.com/
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muito bem controlado para não interferir com a 

produção.

É importante referir que, apesar de estarem a ser 

feitos esforços para regular este novo modelo de 

geração de informação com base nestes dispo-

sitivos, as normas e regulamentos são lentos a 

chegar. Nos grupos de trabalho da norma IEC 

62443 já existe um foco em IoT e estão planeados 

novos documentos orientados para a segurança. 

No caso da S21sec, garantimos uma identificação 

adequada e uma gestão eficiente dos riscos de 

cibersegurança para as infraestruturas industriais. 

Contamos com boas práticas e regulamentações 

prestigiadas em metodologias e ferramentas líderes 

com a menor interferência possível nos processos 

industriais. Além disso, contamos com mais de 

10 anos de experiência em projetos de ciberse-

gurança industrial. Atualmente, a UE já pretende 

exigir controlos de segurança para todos os dispo-

sitivos IoT a serem aplicados pelos fornecedores 

para melhorar a segurança da indústria.

É de salientar que ter um inventário atualizado 

de ativos em ambientes industriais, ou fazer um 

do zero, é um dos maiores desafios que uma 

empresa industrial pode enfrentar. Estes inventá-

rios de ativos são complexos de gerir. Por outro 

lado, há que ter em conta que nem todos os 

ativos enviam frames ou pacotes para a rede e, 

portanto, algumas ferramentas não são capazes 

de os detetar. É importante ter em consideração o 

tipo de ambiente em que vamos realizar a deteção 

de dispositivos e o âmbito e metodologia a serem 

seguidos. 

Sobre as medidas a adotar, o cenário ideal será 

contar com uma equipa de especialistas em segu-

rança para os ajudar a proteger todos os seus 

dispositivos conectados. No nosso caso são consi-

derados 4 vetores nos nossos serviços de ciberse-

gurança OT:

1. Conheça os sistemas de automação e controlo 

melhor que o inimigo. Isto através de inventário 

de ativos OT básico/avançado, avaliação técnica 

de vulnerabilidades OT, teste de intrusão OT 

básico/avançado, GAP analysis e plano de ação de 

cibersegurança industrial, análise de risco e plano 

diretor de cibersegurança industrial;

2. Afaste os potenciais atacantes das suas instala-

ções industriais com redesenho da arquitetura de 

segurança, desenvolvimento de políticas e proce-

dimentos, implementação de soluções de segmen-

tação de rede, implementação de soluções de 

acesso remoto seguro, implementação de soluções 

de proteção de dispositivos removíveis, implemen-

tação de soluções anti-malware, curso de estraté-

gias de defesa contra ciberataques industriais e 

curso sobre firewalls e IDS / IPS Industriais;

3. Vigie o inimigo nos processos industriais com 

implementação de soluções de deteção de anoma-

lias, implementação de soluções de deception, 

implementação de soluções de SIEM e SOC OT;

4. Enfrente o inimigo nos processos industriais 

através de Red Team e Purple Team para OT, 

DFIR OT Pre Breach, implementação de soluções 

de backup e DFIR OT post breach (sob pedido);

Mais info em https://www.s21sec.com/pt/ciberse-

guranca-industrial-pt/  

https://www.s21sec.com/pt/ciberseguranca-industrial-pt/
https://www.s21sec.com/
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CIBERSEGURANÇA EM 2023: 
QUANDO O ATAQUE É A MELHOR DEFESA

POR BRUNO CASTRO,
Fundador & CEO da VisionWare

Muitos dizem que os penaltis são uma lotaria, contudo, no futebol, muitas vezes o ataque é a melhor 
defesa. Na cibersegurança também, e a forma mais económica e efetiva de reduzir o risco de uma invasão é 

precisamente através da simulação de um ataque idêntico ao que seria realizado por um grupo cibercriminoso.

- Bruno Castro -
Fundador & CEO da VisionWare

ESTA É A PRINCIPAL FUNÇÃO de um auditor que “joga como ponta de lança”. Se a sua empresa ainda não avaliou o nível 

de eficácia dos seus sistemas de segurança, através de auditorias de intrusão nas suas aplicações, redes e infraestruturas, 

tenha muita cautela: poderá estar a levar a sua empresa, dito “jogo”, para os indesejados penaltis.

QUAL É A PRIMEIRA COISA A FAZER APÓS SE PERCEBER QUE FOMOS VÍTIMAS DE UM CIBERATAQUE?

Esta é uma das questões que mais me têm colocado no último ano. Tipicamente, o que nós na VisionWare temos vindo a 

desenvolver em termos de metodologia numa ação de crise e de potencial resposta a desastre, por exemplo, face a um cibe-

rataque de ransomware, é estruturar uma operação em três frentes, com equipas de especialização distinta: 1) temos uma 

equipa dedicada à investigação forense, fundamental na resposta e mitigação do ciberataque, responsáveis por averiguar 

quem, quando e como; 2) a equipa que contém e anula o ciberataque, que, em caso drástico promove um blackout total, 

desligando-se do mundo até ser capaz de controlar o ciberataque; e 3) uma equipa que está dedicada a implementar uma 

https://www.visionware.pt/
https://www.linkedin.com/in/bruno-castro-3821a31/
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infraestrutura secundária, completamente “higienizada”, 

para no caso de não se conseguir recuperar a rede inicial, 

ter de se criar uma infraestrutura paralela para levantar o 

negócio. No geral, estas duas últimas equipas estão reféns 

da primeira, portanto, enquanto a equipa responsável pela 

investigação forense não der respostas concretas, não há 

ações de recuperação de serviço, isto é, acabamos por ter 

uma equipa multidisciplinar que trabalha em conjunto 

com as equipas internas do cliente num estado de crise que 

também envolve toda a camada de gestão, do top manage-

ment para baixo. Importa incluir ainda, a equipa jurídica, 

a qual se revela fundamental nestes casos, já que nos alerta 

para o cumprimento das obrigações com as Autoridades 

e os respetivos prazos de comunicação. Uma nota crucial, 

a recuperação rápida após ataques violentos, baseado em 

reposição de backups quase sempre, dá asneira. É preciso 

sempre garantir o conhecimento do que realmente acon-

teceu, a incorporação de medidas para que não volte a 

acontecer, e aí, sim, vem a reposição dos sistemas e dos 

serviços. 

QUANTO AO PAPEL DO ESTADO, O MESMO DEVIA SER MAIS INTERVENTIVO 

NO APOIO ÀS ENTIDADES PARA ESTAS SEREM MAIS “CIBER RESILIENTES”?

Esta tem sido igualmente uma das perguntas mais frequentes, e na minha opinião, julgo 

que o Estado tem a sua missão própria. Acho que deve conceder as guidelines, indicar 

os mínimos olímpicos, e, sobretudo, fiscalizar; e quando digo fiscalizar, refiro-me a uma 

fiscalização na verdadeira aceção da palavra, já que considero que em Portugal, essa fisca-

lização não existe, seja por falta de dimensão humana ou por falta de know-how. 

2023 será, sem dúvida, um ano desafiante. As consequências, para além da esperada 

recessão, já estão a tornar-se evidentes: uma transformação forçada da economia no 

sentido da descarbonização, bem como uma maior consciencialização do risco em todas 

as camadas da sociedade, reforçando a necessidade de resiliência social e económica, 

e não podia deixar de ser, cibernética. Atualmente, qualquer Empresa ou Organização 

pode ser alvo de um ciberataque bem-sucedido. Haja tempo e recursos, que os cibercri-

minosos irão conseguir contornar as defesas do seu alvo. Por isso, afirmo e acredito que 

a prevenção, baseada em ações contínuas de stress sobretudo que envolva segurança, 

aliada a uma constante monitorização interna, serão as principais medidas de resposta a 

este crescimento do cibercrime.  E porque um dia será a sua organização, é crítico que se 

comece a trabalhar antecipadamente o seu plano de resposta a incidentes de segurança, 

nomeadamente, no que respeita à sua capacidade de recuperação a desastre após um 

ciberataque de larga escala. 

https://www.visionware.pt/
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SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA: 
“LEVAR AS PAIXÕES AINDA MAIS ALÉM”



44

NO INÍCIO DE FEVEREIRO, a Samsung introduziu os seus novos topos de 

gama que, diz, “definem uma nova era na experiência de utilização” da sua 

principal série de smartphones e que procura levar “as paixões ainda mais 

além”.

O exclusivo processador Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy 

vem, segundo a empresa, desencadear experiências superiores, onde se inclui 

IA e um elevado desempenho em gaming a pensar nas especificações, cada 

vez mais exigentes, dos jogos do futuro suportados por grafismo de grande 

desempenho.

No Galaxy S23 Ultra, a S Pen integrada – um legado da linha Galaxy Note 

– oferece novas possibilidades de produtividade, tirar notas, desenhar e 

muito mais. Todas as inovações da série Galaxy S23 são acompanhadas de 

um design marcante que vem alavancar o compromisso de sustentabilidade 

da Samsung com a utilização de mais materiais reciclados do que qualquer 

outro smartphone Samsung Galaxy.

WISHLIST

Para além do Galaxy S23 e do Galaxy S23+, a Samsung introduziu o seu novo 
topo de gama – o Galaxy S23 Ultra – que conta com três versões.
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CÂMARA SUPERIOR

O Galaxy S23 Ultra torna mais fácil para qualquer nível de 

fotógrafo registar conteúdos com boa qualidade. O dispo-

sitivo oferece aquele que é o sistema de câmaras mais avan-

çado dos Samsung Galaxy, adaptável a quase todas as condi-

ções de iluminação e desenvolvido para tornar cada detalhe 

extremamente nítido.

As características melhoradas de Nightography  

transformam a forma como a série Galaxy S otimiza  

fotografias e vídeos num vasto leque de condições ambien-

tais. Filmar um concerto ao vivo, fazer um autorretrato num 

aquário ou uma fotografia de grupo num jantar de amigos 

deixou de ser um problema – agora os utilizadores podem 

obter imagens e vídeos mais nítidos. O ruído visual, ou grão, 

que normalmente arruína as imagens com pouca luz é corri-

gido por um novo algoritmo de processamento de sinal de 

imagem (ISP) baseado em IA que melhora os detalhes do 

objeto mantendo o seu tom de cor natural.

Pela primeira vez num Samsung Galaxy, o Galaxy S23 Ultra 

ostenta um sensor de Pixel Adaptativo com 200MP apto a 

captar momentos épicos com uma incrível precisão. Tirando 
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partido do agrupamento de pixéis (pixel binning) para assegurar múltiplos 

níveis de processamento em alta resolução de uma só vez.  E porque as 

câmaras de selfie são mais importantes do que nunca para a forma como 

comunicamos, a série Galaxy S23 introduz um novo autofoco ainda mais 

rápido e a primeira câmara de selfie Super HDR da Samsung, que passa 

dos 30fps para os 60fps, que permite registar imagens e vídeos visivelmente 

melhores a partir da câmara frontal.

ECRÃ REFORÇADO

Para antecipar o futuro do realismo digital, o Galaxy S23 Ultra vem prepa-

rado para suportar a tecnologia Ray Tracing em tempo real, presente já nos 

mais exigentes jogos móveis. Os utilizadores poderão desfrutar de cenários 

mais realistas, graças a esta tecnologia que simula e rastreia cada raio de 

luz. Além disso, a câmara de arrefecimento por vapor dos Samsung Galaxy, 

agora maior  e incluída em todos os modelos da série Galaxy S23, asse-

gurando assim a total imersão do utilizador numa maratona de jogos sem 

prejudicar a sua experiência.

Toda esta potência é exibida no expansivo ecrã do Galaxy S23 Ultra de 6,8 

polegadas com uma curvatura reduzida para criar uma superfície maior 

e mais plana para a melhor experiência visual num smartphone Samsung 

Galaxy. A característica única de maior conforto do Samsung Galaxy permite 

WISHLIST
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aos utilizadores ajustar os tons de cor e os níveis de contraste, diminuindo a 

tensão ocular durante a noite. O reforço do cuidado com a visão é possível 

ajustar através de níveis de iluminação para combater a luminosidade exces-

siva à noite e o encandeamento de iluminação externa durante o dia.

A nova série S é a primeira a integrar Corning Gorilla Glass Victus 2, acres-

centando durabilidade para utilização a longo prazo e concebida com uma 

média de 22% de conteúdo reciclado pré-consumo. Além disso, cada smart-

phone Galaxy S23 vem em caixas redesenhadas com papel 100% reciclado.

Para uma camada adicional de segurança, o Knox Vault, que foi introduzido 

pela primeira vez na série Galaxy S21, protege informação importante agora 

também na série Galaxy S23, isolando-a do resto do dispositivo – incluindo 

o SO –, para uma proteção adicional contra vários tipos de vulnerabilidades.

DISPONIBILIDADE

O Samsung Galaxy S23 Ultra está disponível desde 16 de fevereiro e conta 

com três versões: 256GB de armazenamento interno e 8GB de RAM (PVPR 

de 1.449 euros), 512 GB de armazenamento interno e 12GB de RAM (PVPR 

de 1.629 euros) e 1TB de armazenamento interno e 12GB de RAM (exclu-

sivo na loja online da Samsung e com um PVPR de 1.869 euros).

A linha Galaxy S23 fica completa com o Galaxy S23 (com um preço de 

venda ao público recomendado a começar nos 989 euros) e o Galaxy S23+ 

(a partir de 1.249 euros). 

WISHLIST
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HENRIQUE CARREIRO

Poucas são as organizações preparadas para tirar partido em pleno das capacidades 
atualmente disponibilizadas pelos principais fornecedores de serviços de cloud.

OS ATUAIS SERVIÇOS DE CLOUD EXIGEM NOVAS 
COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS

A TRANSIÇÃO DE SERVIÇOS on-premises para serviços cloud obriga a 

investimentos importantes por parte das organizações que a empreendem. 

Mas se não existem as competências para aproveitar o que está disponível, 

ou para otimizar os serviços migrados, as promessas da adoção da cloud 

podem ficar por cumprir, em parte ou no todo. Não sendo fácil a reversão 

por completo, não estará decerto fora de questão. A insatisfação com os 

resultados da mudança pode, pelo menos, levar a um repensar de estratégia, 

com redução dos serviços usados.

Todos os anos, a Amazon Web Services, o fornecedor de serviços de cloud 

com maior quota de mercado, realiza, entre o final de novembro e o princípio 

de dezembro, em Las Vegas, a sua conferência re:Invent. O passado ano de 

2022 não foi exceção e só na primeira das sessões gerais foram anunciados, 

por Adam Selipsky, CEO da companhia, dezassete novos serviços em AWS. 

Os anúncios não se ficaram por aí, e ao longo dos restantes dias outros 

anúncios foram feitos levando a um cômputo final de muitas dezenas de 

serviços lançados já no fim do ano passado. Mas evidentemente, e apesar 

da sua popularidade, a AWS é apenas uma de entre as muitas empresas de 

fornecimento de serviços de cloud. 

As boas práticas atuais em termos de adoção de serviços de cloud aconse-

lham a que se evitem situações de excessiva dependência de um só forne-

cedor, pelo que as estratégias de “multicloud” são, não apenas desejáveis, 

como muitas vezes necessárias. Mas, obviamente, em “multicloud” é neces-
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sário estarmos a par do que os respetivos fornecedores podem disponibi-

lizar. Não apenas isso, mas é indispensável também estarmos atentos a um 

outro fenómeno que acontece com os serviços de cloud e que sucedia em 

muito menor escala quando os sistemas de informação se baseavam, sobre-

tudo, em produtos on-premises. É que, em cloud, os fornecedores tendem a 

fazer mudanças de interfaces com menos reticências do que anteriormente. 

Não é inaudito, em serviços cloud, as interfaces aparecerem mudadas ou a 

forma de operação dos serviços ser alterada, amiúde com pouca informação 

associada à mudança. Por outras palavras, para além do aparecimento de 

novos serviços, a cloud acelera as mudanças nos próprios serviços. 

A não ser que as organizações estejam preparadas para absorver esta 

mudança constante – e muitas não estão – a pós-adoção pode ser desafiante 

no que se refere às competências necessárias para tirar o máximo partido 

desta panóplia de serviços. 

É necessário repensar planos de formação, de parcerias, de contingência, 

de evolução, por forma a tornar gerível tal ritmo de transformação. 

Mesmo que a estratégia de adoção passe, simplesmente, pelo que se conven-

ciona chamar “lift and shift”, ou seja, “embalar” e mudar o que existe 

on-premises, sem alterações de maior, para a cloud, ainda assim esse é 

normalmente apenas um primeiro passo. Não invalida que o que se segue 

obrigue a mudanças profundas na forma de trabalho na organização.

Sim, é possível pensar que se transicionam as aplicações atuais on-premises 

para a cloud por recurso a um qualquer dos muitos serviços de migração 

e que o trabalho seguinte é de manutenção de status quo. Mas o resultado 

mais provável de tal estratégia é desapontamento. A persistência da mudança 

para a cloud exige, para que dela se tirem os verdadeiros benefícios, que a 

cloud seja encarada não como mais um servidor de capacidades infindas, 

mas como uma nova forma de pensar a estratégia de sistemas de infor-

mação. Pensar incomoda como andar à chuva, afirmou Fernando Pessoa. 

No que à cloud diz respeito, as organizações precisam estar preparadas não 

apenas para a chuva mas para granizos, borrascas, ou mesmo, dilúvios. 
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Por esta altura, são poucas as empresas que ainda não começaram a sua jornada de 
transformação digital. Mas mais do que começar, importa é utilizar a cloud na sua 

plenitude e sempre que assim se justifica para a organização.

ACELERAR A JORNADA 
DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

IR PARA A CLOUD NÃO É O FIM; é só o início de uma jornada que pode 

trazer poupança de custos, escalabilidade e inovação para as organizações. 

Quem olha para a cloud como o fim do percurso está a cometer o primeiro 

erro.

Atualmente, a larga maioria das organizações já iniciou os seus processos 

de transformação digital. Neste momento, já não é uma questão de estar 

na cloud – independente da forma –, mas sim a rapidez com que se faz esse 

trajeto.

De uma maneira geral, a aceleração para a cloud ajuda as organizações que 

já estão na sua jornada de transformação digital a mais rapidamente e de 

forma eficiente alargar os benefícios da cloud e melhor suportar as necessi-

dades do seu negócio para a era digital.

RUI DAMIÃO
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TIRAR MAIS PARTIDO DA CLOUD

O momento de incerteza que o mundo viveu nos 

últimos anos veio reforçar o papel desempenhado 

pela tecnologia dentro das organizações, especial-

mente no que diz respeito à cloud. Suzana Curic, 

Head of Enterprise da AWS Iberia, afirma que “a 

transformação digital e a mudança para a cloud 

já não são opção para as empresas” porque, num 

mundo em mudança, “é fundamental ter tecno-

logia que lhes permitam ser flexíveis, ágeis, poupar 

custos e acelerar na inovação”.

Suzana Curic defende, também, que a “execução 

de uma estratégia de transformação bem-sucedida 

e com base na cloud tem um impacto positivo no 

negócio, por diversas razões, sendo as mais rele-

vantes: criar espaço para a melhoria do mercado; 

desenvolvimento de novos modelos de negócio; 

aceleração da inovação; e redução de custos”.

Pedro Rebelo, Cloud Services Director da Logicalis 

Portugal, refere que a “adoção de serviços cloud 

tem um papel fundamental na otimização da 

infraestrutura, redução de custos e transformação 

digital, sendo que esta jornada envolve alguns 

desafios, entre eles, a gestão de fornecedores, a 

convergência de soluções e escolha de parceiros. 

Um dos elementos centrais de uma estratégia de 

transformação digital é, sem dúvida, a otimização 

das operações e os serviços cloud nativos detêm 

um conjunto de workloads que respondem a este 

desafio”.

Joana Pinto Santos, Diretora da Unidade de 

Negócio de Azure da Microsoft Portugal, indica 

que as organizações que já iniciaram a sua jornada 

de implementação de cloud devem continuar a 

acelerar a inovação através de estratégias que 

otimizem os recursos e potenciam ainda mais as 

capacidades de escalabilidade, flexibilidade, auto-

mação e inteligência artificial.

No entanto, explica Joana Pinto Santos, ao migrar 

para a cloud, as organizações também podem 

reduzir o consumo energético. “Ao migrar para a 

cloud as empresas reduzem a sua necessidade de 

hardware, o que leva à diminuição do consumo 

energético, enquanto ajudam o ambiente por 

optarem por uma solução de IT mais susten-

tável. Num outro ângulo, não menos relevante, a 

migração para a cloud garante às empresas uma 

melhor postura de segurança”, diz.

- Suzana Curic, AWS Iberia -

https://www.linkedin.com/in/curic/
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MELHORAR A PRODUTIVIDADE

Para Pedro Rebelo, a produtividade dos colabora-

dores através dos serviços na cloud responde a um 

conceito fundamental: colaboração em tempo real 

e a partir de qualquer dispositivo. “A adoção destes 

serviços enquadra-se cada vez mais nos desafios 

que caraterizam os dias de hoje: descentralização 

do local de trabalho, equipas multidisciplinares e 

necessidade de rapidez de resposta. A utilização 

destes serviços é sem dúvida uma mais-valia para 

as organizações e equipas que visam acrescentar 

valor num mundo cada vez mais acelerado”, diz.

Joana Pinto Santos relembra que a cloud funciona 

“como uma plataforma integrada para colabo-

ração, comunicação e produtividade, permitindo 

que os colaboradores tenham uma experiência de 

trabalho mais eficiente e colaborativa”. Nestes 

ambientes de trabalho digitais, “os colaboradores 

conseguem aceder e partilhar mais facilmente a 

dados e aplicações da empresa, a partir de qual-

quer lugar e dispositivo, o que aumenta a flexibi-

lidade, a conveniência e a satisfação dos colabo-

radores, bem como reduz os custos de hardware 

para as empresas”.

Ao mesmo tempo, indica a representante da 

Microsoft, “outra vantagem da cloud é o facto 

de reduzir o tempo de inatividade causado por 

problemas de TI graças a sistemas de backups 

automáticos e redundância dos dados. Isto reduz 

o tempo de inatividade causado por falhas no 

sistema que podem afetar negativamente a produ-

tividade dos colaboradores”.

A Head of Enterprise da AWS Iberia dá como 

exemplo o período pandémico, onde a cloud 

permitiu que os colaboradores continuassem a 

operar remotamente, assim como o lançamento 

de novos serviços que respondiam às exigências 

do momento. A natureza da cloud proporcionou 

“uma plataforma tecnológica que deu aos clientes 

a flexibilidade, escalabilidade e inovação neces-

sárias para responderem de forma ágil e rápida à 

necessidade de mudança”.

A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E A MUDANÇA PARA A CLOUD JÁ NÃO SÃO OPÇÃO PARA 
AS EMPRESAS” PORQUE, NUM MUNDO EM MUDANÇA, “É FUNDAMENTAL TER TECNOLOGIA 
QUE LHES PERMITA SER FLEXÍVEIS, ÁGEIS, POUPAR CUSTOS E ACELERAR NA INOVAÇÃO”.”

SUZANA CURIC, HEAD OF ENTERPRISE DA AWS IBERIA
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O PASSO SEGUINTE

Segurança, analítica e serviços de Inteligência 

Artificial (IA) são alguns dos serviços utilizados 

pelas organizações como o passo seguinte quando 

começam a utilizar a cloud. Para Joana Pinto 

Santos, o próximo passo “depende sempre” das 

“necessidades específicas” dos clientes. A IA 

pode ajudar a automatizar várias tarefas de segu-

rança, agilizar o processo de mitigação de riscos e 

criar proteções mais eficazes, partilha a Diretora 

da Unidade de Negócio de Azure da Microsoft 

Portugal.

Suzana Coric refere que os seus clientes estão a 

adotar tendências e tecnologias na cloud como 

machine learning e IA. “Embora muitas empresas 

tenham começado a utilizar machine learning, 

esta tecnologia ainda está a ser inventada e rein-

ventada. Acreditamos que, com o tempo, quase 

todas as organizações irão utilizar capacidades de 

machine learning/IA”. Ao mesmo tempo, afirma, 

os data lakes e a análise de dados são soluções 

cada vez mais procuradas, até porque, “ao longo 

- Pedro Rebelo, Logicalis Portugal -

A ADOÇÃO DESTES SERVIÇOS 
ENQUADRA-SE CADA VEZ 
MAIS NOS DESAFIOS QUE 
CARATERIZAM OS DIAS DE 
HOJE: DESCENTRALIZAÇÃO 
DO LOCAL DE TRABALHO, 
EQUIPAS MULTIDISCIPLINARES 
E NECESSIDADE DE RAPIDEZ 
DE RESPOSTA. A UTILIZAÇÃO 
DESTES SERVIÇOS É SEM 
DÚVIDA UMA MAIS-VALIA PARA 
AS ORGANIZAÇÕES E EQUIPAS 
QUE VISAM ACRESCENTAR 
VALOR NUM MUNDO CADA VEZ 
MAIS ACELERADO”

PEDRO REBELO, CLOUD SERVICES DIRECTOR DA 
LOGICALIS PORTUGAL

dos anos, os clientes têm acumulado muitos dados, 

que coexistem em sistemas diferentes. Cada vez 

mais clientes reúnem esses dados em data lakes, 

para os analisar, gerar inteligência empresarial 

e tomar melhores e mais informadas decisões 

empresariais”.

Pedro Rebelo diz que a segurança, a analítica e os 

serviços de inteligência artificial já “são o passo 

atual das organizações que querem tirar partido 

da cloud” e que “é aqui que as organizações 

https://www.linkedin.com/in/pedrocrebelo/
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devem e podem retirar o seu verdadeiro valor. 

Estes serviços são sem dúvida uma mais-valia até 

porque na nossa opinião, não são comparáveis a 

outros modelos. A rapidez e qualidade dos mesmos 

obriga a uma análise profunda da sua utilização e 

as vantagens dessa utilização tornam quase obri-

gatória a sua adoção. Trata-se de dotar as organi-

zações de capacidades que antes não detinham ou 

não era possível, seja pela dificuldade de imple-

mentação e configuração, seja pela inexistência 

de algo comparável”. 

AS SOLUÇÕES MAIS PROCURADAS

“Inicialmente, os clientes procuravam soluções de 

computação e armazenamento”, assevera Suzana 

Curic, que ressalva que, “ao longo dos anos, as 

necessidades dos clientes têm vindo a mudar”. 

Agora, é possível ter acesso a uma série de solu-

ções baseadas na cloud para bases de dados, redes, 

5G, análise de dados, machine learning, inteli-

gência artificial, IoT, segurança, realidade híbrida 

- Joana Pinto Santos, Microsoft Portugal -

/ virtual /aumentada, entre “muitos outros, que 

respondem às necessidades avançadas dos clientes 

em cloud computing”.

Joana Pinto Santos defende que “à medida que 

avançam na sua jornada de adoção na cloud, 

muitas organizações procuram soluções mais 

avançadas para melhorar a eficiência e produtivi-

dade das suas operações. Estas soluções podem ir 

desde ferramentas de gestão e monitorização de 

recursos cloud, até ferramentas de IA e big data que 

permitem a automatização de processos e análise 

de dados em escala que, em último caso, ajudam 

a melhorar a eficiência e tomada de decisão. À 

medida que a maturidade cloud das empresas 

aumenta, vemos uma procura maior por soluções 

multicloud”.

Para Pedro Rebelo, é claro que o início da 

jornada da cloud na maior parte das organiza-

ções começou pelo SaaS, como plataformas de 

produtividade, CRM ou ERP, entre outros. “De 

seguida, verificou-se uma adoção de modelos 

IaaS, em que algumas organizações tomaram a 

decisão, em momento de renovação de infraes-

trutura por exemplo, de migrar estes workloads 

para máquinas virtuais na cloud. O movimento 

seguinte que presenciamos é uma transição de 

modelo IaaS para modelos PaaS. Cada vez mais, 

o negócio comanda esta jornada de adoção, e a 

necessidade de serviços mais rápidos, inteligentes 

e automatizados faz com que os serviços PaaS 

sejam o caminho a seguir”, diz.

https://www.linkedin.com/in/joana-santos-79323922/
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O QUE FAZER

Depois de iniciarem o seu processo, as organizações devem procurar acelerar 

essa adoção à medida que as necessidades aumentam. Para Joana Pinto 

Santos, as empresas devem ter um grande foco no desenvolvimento de 

competências. Para simplificar o processo de adoção de cloud, a Microsoft 

dispõe de uma framework de adoção cloud que reúne as melhores práticas 

de adoção na cloud, aliadas a desenhos de arquiteturas testados e assentes 

no que melhor se faz no mercado.

Pedro Rebelo, da Logicalis, relembra que acelerar para a cloud “é tirar o 

máximo partido destas tecnologias e das capacidades que detêm. De forma 

a garantir que a jornada de adoção cloud é profícua e rentável, torna-se 

fundamental a escolha de um parceiro com as competências, capacidades 

e pessoas certas para acompanhar as organizações nesta viagem. Qualquer 

viagem se torna mais interessante e consistente quando realizada com o 

acompanhamento certo e esta não é exceção. Quando estamos a trabalhar 

em modelos cloud transformamos também a experiência de ligação entre 

entidades”.

Suzana Curic diz, por seu lado, que “os maiores desafios resultantes da 

mudança, por parte das grandes organizações, para a cloud não são técnicos, 

mas estão sim relacionados com as pessoas e a cultura”.

Para a representante da AWS, as maiores diferenças entre as organiza-

ções que querem mudar para a cloud e as que efetivamente o fazem resu-

mem-se, geralmente, à equipa sénior estar alinhada e verdadeiramente 

empenhada na mudança para a cloud; à apresentação de objetivos top 

down agressivos, que obriga as estruturas a readaptarem-se mais rapi-

damente do que se a mudança tivesse ocorrido de forma meramente 

orgânica; ao treino para trabalhar na cloud e estarem confortáveis não 

só como o conceito, como com todo o processo; e, por último, às orga-

nizações poderem ficar paralisadas se não souberem como se mover em 

todos os processos. 

À MEDIDA QUE AVANÇAM NA SUA JORNADA DE ADOÇÃO NA CLOUD, MUITAS 
ORGANIZAÇÕES PROCURAM SOLUÇÕES MAIS AVANÇADAS PARA MELHORAR A EFICIÊNCIA E 
PRODUTIVIDADE DAS SUAS OPERAÇÕES”

JOANA PINTO SANTOS, DIRETORA DA UNIDADE DE NEGÓCIO DE AZURE DA MICROSOFT PORTUGAL
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A MUDANÇA DE UM ERP PARA A CLOUD QUE BENEFICIA 
OS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

Cristina Francisco, Head of Product Marketing Sage Iberia, fala sobre 
a cloud como meio de gestão eficiente para as empresas

Como é que as empresas podem tirar o máximo partido da cloud para os seus negócios?

 Nos dias de hoje a mudança é uma constante e a capacidade de adaptação das empresas uma neces-

sidade básica. Quer para empresas globais ou locais, as necessidades dos seus Clientes mudam rapi-

damente e as empresas têm de conseguir responder em tempo útil ou ficam fora do mercado. 

A adaptabilidade é a resposta para este novo paradigma, a cloud permite adaptar rapidamente os 

modelos de negócio às solicitações de mercado, com processos de implementação mais rápidos e 

mais eficientes aplicados a toda a cadeia de fornecimento.

A cloud é um meio para as organizações atingirem uma gestão eficaz?

Sim, sem dúvida. A cloud permite às organizações uma redução de custos com impacto imediato. 

Deixa de existir a necessidade de avultados investimentos em infraestruturas de IT e recursos, licen-

ciamento, longos processos de implementação e passamos a uma modelo ágil, com capacidade de 

escalar ou reduzir recursos sempre que necessário. - Cristina Francisco, Head of Product Marketing Iberia -

https://www.linkedin.com/in/cristina-francisco-2a1a0b34/
https://www.sage.com/pt-pt/
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Qual é a oferta da Sage na área de cloud?

A Sage tem oferta cloud para empresas de todas as dimensões e necessidades: 

Sage One para empresas com necessidades básicas de faturação, Sage 50cloud 

para empresas com alguma complexidade no seu negócio, mas que podem 

optar por uma solução standard e Sage X3 para empresas que necessitam 

de uma solução que se adapte aos seus processos de negócio, com vertica-

lização para vários setores de forma a servir da forma mais eficiente cada 

negócio. Dispõe ainda do Sage XRT para empresas com alguma dimensão 

que necessitem de uma gestão de tesouraria.

A solução Sage X3 permite realizar várias funções, nomeadamente a gestão, 

a automatização de processos e a gestão financeira. Onde é que a oferta da 

Sage pode dar um contributo mais valioso para as organizações?

O ERP Sage X3 permite gerir todos os processos de negócio, da gestão 

financeira à gestão produção ou da cadeia de distribuição com verti-

calização por setores de atividade e complementada sempre que neces-

sário por soluções terceiras para um ajuste total às necessidades de cada 

empresa. O facto de se ajustar perfeitamente a cada negócio permite que 

os insights reflitam a total realidade do negócio e permitam identificar 

qualquer desvio ao plano de negócio da empresa e ainda potenciar áreas 

de negócio com desempenho acima do planeado. A flexibilidade do Sage 

X3 permite também ajustar a solução se algum processo de negócio mudar 

para refletir essa nova realidade.

Porque é que as organizações devem mudar o seu ERP para a cloud?

A dúvida permanece para muitas empresas, mas não deveria. As vantagens 

são inequívocas – acesso à informação em tempo real a partir de qualquer 

lugar quer para tarefas rotineiras como para tomada de informação e a 

facilidade de comunicação entre todas as equipas quer estejam fisicamente 

presentes, em trabalho remoto ou em países distintos.

A segurança de dados é cada vez mais um tema sensível, conhecemos bem 

os riscos de não ter uma política de segurança bem definida e implemen-

tada. Uma solução na cloud inclui já a implementação de uma política de 

segurança, validada e com níveis de serviço em que o risco é quase inexis-

tente, importa referir que devemos sempre validar as políticas de segurança 

propostas.

A mudança de um ERP para a cloud é ainda uma oportunidade de melhoria 

de todos os processos que já estão identificados como não funcionais ou 

com potencial de melhoria, possibilidade de desenhar um workflow eficiente 

que se ajuste à realidade da organização. 

BRANDED CONTENT | SAGE

https://www.sage.com/pt-pt/
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“A TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL TEM DE SER 
ACOMPANHADA DA 

TRANSFORMAÇÃO DOS 
PROCESSOS INTERNOS”

JOSÉ MANUEL PARAÍSO, COUNTRY MANAGER DA KYNDRYL
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Como surgiu a Kyndryl, a nível global e em Portugal? Qual é o vosso âmbito 

e enquadramento?

Atualmente, a Kyndryl é uma empresa com uma dimensão importante, com 

90 mil colaboradores em todo o mundo, e cerca de mil em Portugal. Fez 

um ano em novembro de 2022 e surge de um spin-off daquilo que eram os 

infraestructure services da IBM. Em Portugal, não tem nada de diferente de 

outros países do mundo, apenas algumas diferenças enquanto operação. 

Gosto de dizer que a Kyndryl é uma startup; tem pouco mais de um ano, mas 

tem uma experiência de mais de 20 anos, daquilo que a IBM já tinha neste 

negócio. A decisão foi tomada em outubro de 2020, nessa altura ainda nos 

chamávamos NewCo dentro da IBM, ainda não tínhamos nome, e depois 

começámos a fazer um trabalho enorme em variadíssimas coisas. 

Entretanto, algures em 2021, foi dado o nome e em novembro foi cotada 

na Bolsa de Wall Street, no índice Dow Jones, e a sua atividade começou 

aí. Tivemos três grandes tarefas, que foram o meu foco total e absoluto. 

Primeiro, criar os processos e toda a organização para que a Kyndryl pudesse 

funcionar; parece fácil, mas não é, e foi um processo mundial. Depois, os 

dois grandes focos foram a transferência das pessoas, aquelas que a IBM 

decidiu que passariam para a Kyndryl, e a transferência dos contratos dos 

clientes. Foi obviamente um processo difícil, sem dúvida, mas que correu 

muito bem. Passámos todas as pessoas que estavam em scope, e também 

todos os contratos de clientes, alguns muito grandes, com clientes que estão 

dentro de mercados regulados, e tiveram de cumprir o seu compliance, tudo 

isso foi muito complicado com uma empresa que estava a aparecer e que, 

mesmo com o legado que tem, não deixava de ser uma empresa nova. 

A missão é fazer a operação, a gestão e a modernização das infraestruturas 

tecnológicas críticas de clientes. É esse o nosso foco. Anunciámos mais recen-

temente a Kyndryl Consult, que é algo também muito importante e uma 

José Manuel Paraíso, Country Manager da Kyndryl, explica, em entrevista, como nasceu a 
empresa, os desafios que setores como a banca ou retalho têm do ponto de vista tecnológico 

e como os estão a ultrapassar.

HENRIQUE CARREIRO E RUI DAMIÃO

FACE 2 FACE
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não esteja disponível a qualquer hora do dia acedermos a qualquer serviço 

que precisamos, e, se não estiver, passamos para outro, isso é imediato. 

Garantir que todas estas infraestruturas estão disponíveis permanente-

mente, as aplicações, que assentam em infraestrutura, servidores, storage, é 

cada vez mais complexo porque parte destas infraestruturas estão em data 

evolução daquilo que já fazíamos em projetos tecnológicos, mas com um 

enquadramento mais estratégico, de assessoria para os clientes, no sentido 

de os aconselhar naquilo que é a sua transição do ponto de vista de infraes-

truturas tecnológicas para suportar a transformação digital. Isto é complexo. 

Se fosse fazer uma empresa nova, era muito fácil, ligava-me à cloud. As 

empresas mais antigas e grandes têm o seu legacy, que é complexo e muito 

valioso. Acho que às vezes quando se fala do legacy parece que estamos 

a falar de algo que é penoso, mas é supervalioso o que lá está. Tem, em 

muitos casos, um valor acumulado de muitos anos de inteligência, diferen-

ciou claramente o negócio das empresas e é preciso cuidar dele de um ponto 

de vista estratégico muito importante e ver como é que ele pode evoluir. São 

aplicações que têm muito valor de negócio acumulado e as infraestruturas 

têm de acompanhar essa transformação e essa renovação e é a isso que nos 

dedicamos.

Quando falamos em infraestruturas críticas estamos a falar basicamente do 

quê?

Estamos a falar de servidores aplicacionais, de dados, de storage dos dados, 

de networking, de toda a infraestrutura que permite que as aplicações 

funcionem a todo o momento. Atualmente, não nos passa pela cabeça que 

https://www.linkedin.com/in/jose-manuel-laginha-para%C3%ADso-a9128719/
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centers, outra parte em clouds públicas, e isto 

tudo tem de funcionar de uma forma interligada, 

que seja absolutamente transparente para quem 

usa. Podemos pensar em todos os serviços que 

enquanto consumidores acedemos e que têm de 

funcionar sempre, e o não funcionamento pode 

causar uma disrupção muito grande na economia, 

não é só na vida das pessoas.

Existe alguma alteração de prioridades nas orga-

nizações e empresas relativamente a esse tipo de 

serviços?

Trabalho nisto há 40 anos e ao longo do tempo 

senti muitas alterações de prioridades, mas  

focando no mais recente, penso que o mais 

disruptivo foi durante a pandemia. Nessa altura, 

as prioridades do IT mudaram radicalmente de 

um dia para o outro. A grande prioridade foi dar 

devices às pessoas para que pudessem trabalhar 

a partir de casa e garantir que as redes de comu-

nicação estavam disponíveis para isso. Ajudámos 

muitas empresas a fazê-lo. E depois a segurança. 

Foi uma prioridade que de repente apareceu. Foi 

um choque, uma disrupção que aconteceu, e de 

repente mudaram completamente as prioridades 

do ponto de vista do IT. Mas de uma forma mais 

continuada, sim, nota-se perfeitamente.

Se for um pouco mais atrás, o IT, ao longo dos 

anos, deixou de ser o suporte ao negócio para ser 

o negócio, basta pensar em muitos serviços aos 

quais acedemos exclusivamente através do IT. Isto 

faz com que o paradigma de abordagem ao IT 

seja muito diferente, nomeadamente do ponto de 

vista estratégico. Qualquer empresa, seja qual for 

o setor de mercado, procura diferenciação face aos 

demais, é um aspeto absolutamente fundamental, 

e o IT está precisamente no centro disso, com a 

necessidade do time-to-market de disponibilizar 

aos clientes de forma cada vez mais rápida. Isto 

faz com que as prioridades do IT sejam diferentes, 

nomeadamente a sua disponibilidade. Vê-se a alte-

ração das prioridades, um posicionamento muito 

mais estratégico. Isso passa-se praticamente em 

todo o lado. Depois, a transformação digital, que 

é uma grande buzzword, mas que de facto está a 

acontecer. Isso significa disponibilizar os serviços 

de forma digital através dos canais e sempre em 

permanência. 
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QUALQUER EMPRESA, SEJA QUAL FOR O SETOR DE MERCADO, PROCURA DIFERENCIAÇÃO 
FACE AOS DEMAIS (...) E O IT ESTÁ PRECISAMENTE NO CENTRO DISSO”
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externalização porque há outros que o podem fazer melhor do que eles, 

de uma forma otimizada e modernizando também todo o IT, que está aí 

envolvido.

Depois, há áreas claramente estratégias, que me diferenciam dos outros, 

onde normalmente as empresas não fazem outsourcing, são aquilo que 

é o seu desenho, evolução. Dividiria estas duas áreas. O que é extrema-

mente importante, mas não diferencia, pode ser outsourced, mas de forma 

a garantir a possibilidade de ter o seu governance, para garantir que está 

sempre a funcionar. Qualquer uma destas áreas têm infraestruturas abso-

lutamente críticas, que têm de funcionar em qualquer momento. Quando 

uma empresa consegue fazer este mapeamento, diria que está num caminho 

para ser melhor do que os outros. 

Na sua experiência, como estamos em Portugal nesses mapeamentos de 

transformação?

Vou-lhe dar uma opinião aberta e transparente. Trabalho há muitos anos 

em Portugal, mas também já trabalhei no estrangeiro, estive três anos em 

Madrid e contactava com pessoas do mundo inteiro. A perceção que tenho 

é que Portugal, do ponto de vista de adoção da tecnologia, está ao nível de 

qualquer país desenvolvido. É verdade, também, que não se pode dissociar 

aquilo que são os investimentos em tecnologia daquilo que é o crescimento 

e bem-estar da economia, o bom funcionamento.

Houve uma altura em que sobretudo as grandes empresas estabeleceram 

estratégias de outsourcing em que disseram que o IT era uma commodity. 

Este mindset mantém-se ou alterou-se?

Aperfeiçoou-se, claramente. Quando falamos do IT, estamos a falar de uma 

coisa muito genérica e eu gosto de distinguir aquilo que é muito impor-

tante do que é diferenciador. Se falhar, eu tenho um problema disruptivo 

no negócio, mas não me diferencia porque todos os outros também fazem 

igual. Estas são as áreas que eu aconselho as empresas a pensarem na sua 
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Houve um período em que senti que, em Portugal, os decisores das empresas 

estavam muito mais focados em poupanças do que em diferenciação estra-

tégica. Se comparar com outros países, sentia que havia uma maior preo-

cupação em criar valor através do IT. Isso aconteceu durante um tempo e, 

se olharmos para a economia portuguesa ao longo dos anos, não cresceu, 

enquanto noutros países cresceu bastante e eu penso que uma coisa está rela-

cionada com a outra. Mas também é verdade que essa preocupação levou 

a uma otimização muito grande do ponto de vista do IT, que depois mais 

tarde veio permitir que houvesse investimentos na transformação digital e 

no posicionamento mais estratégico. Comparando com aquilo que conheci, 

não temos nada a dever a qualquer outro país do ponto de vista da evolução.

Obviamente, há sempre situações particulares, mas há setores muito desen-

volvidos do ponto de vista das tecnologias da informação. Um setor impor-

tantíssimo para nós é a banca. Creio que a temos ajudado numa otimização 

dos seus sistemas, na sua modernização e posicionamento. A banca teve 

períodos de enorme investimento em IT, sobretudo quando começaram 

a aparecer as plataformas multicanal, que foi disruptivo e transformou 

completamente a banca. Passaram de um modelo de negócio que assen-

tava fundamentalmente em balcões, para as plataformas multicanal que 

passaram a ser extremamente exigentes, primeiro com os sites, que depois 

exigiram os helpdesks, e de repente existem as apps. A banca em Portugal 

é extremamente desenvolvida, compara bem com qualquer outro país e 

nunca teve uma visão de silos, sempre de cliente único; noutros sítios não 

era assim. Mas a banca também teve as suas crises e isso ressentiu-se no 

desenvolvimento das tecnologias da informação e da inovação.

O retalho também se desenvolveu muito; começou mais tarde, mas depois 

teve um avanço muito grande. Outro setor muito interessante é o dos seguros. 

No início atrasou-se, mas hoje há uma oferta digital enorme.

A BANCA EM PORTUGAL É EXTREMAMENTE DESENVOLVIDA, COMPARA BEM 
COM QUALQUER OUTRA PAÍS E NUNCA TEVE UMA VISÃO DE SILOS, SEMPRE DE 
CLIENTE ÚNICO”
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Apontou a banca, o retalho e os seguros como exemplo de setores que estão 

a inovar com o IT. O que podem outros setores aprender com estes três?

Imenso. Antes de mais, na otimização, porque há uma consolidação. A 

dispersão do IT não ajuda nada à inovação. A consolidação permite ter escala, 

e a partir daí consegue-se otimizar e inovar. Não estou a dizer isto porque 

são buzzwords; são coisas pelas quais eu passei, que vi acontecer e que de 

facto são assim. A consolidação permite até um conjunto de poupanças que 

depois são reinvestidas em inovação; consegue-se ter inovação sem aumentar 

os orçamentos, porque se poupou. Isso é uma aprendizagem muito grande 

que se pode fazer, por exemplo, com a banca.

Há um aspeto também muito importante que é que a transformação digital 

tem de ser acompanhada da transformação dos processos internos, porque, 

se não o for, aquilo que se muda é a forma de aceder aos serviços, mas os 

processos de decisão por trás são exatamente iguais, isso acaba por provocar 

nos consumidores dos serviços uma frustração ainda maior, porque ficam 

com a sensação de que as coisas realmente são mais fáceis, quando não o 

são. Esta transformação também nos processos de decisão, naquilo que é 

o backoffice dos processos, é uma aprendizagem que devem seguir. Nos 

serviços públicos, por exemplo, houve um grande investimento, mas depois 

não houve uma grande alteração nos processos e, por isso, a burocracia 

continua muito similar aquilo que era antes. 

Relativamente aos seguros, há a ideia de que o cenário atual resulta de 

consolidações sucessivas. Esse é um setor precursor?

Passei por vários processos de consolidação de empresas e, desde logo, as 

infraestruturas têm um aspeto fundamental nisso, até diria que é a parte 

mais fácil de consolidar, o que é um pouco traiçoeiro, porque o primeiro 

passo de consolidar infraestruturas parece muito simples.

Temos muita experiência na movimentação de infraestruturas de um data 

center para outro, justamente pelos processos de consolidação que exis-

tiram em Portugal. Esta aprendizagem é tremendamente importante porque 

de facto este passo faz-se, mas isso, em si mesmo, acaba por não conseguir 

captar poupanças. Portanto, o passo seguinte é muito mais difícil, que é a 

funcionalidade começar a ser homogénea para as várias empresas que estão 

a ser consolidadas e isso implica começar a alterar as aplicações, sendo que, 

no caso dos seguros, são funções aplicacionais, porque os produtos em si 

não são físicos.

Passei por processos de fusões de grandes empresas a nível europeu em que 

a oferta de uma empresa num país era completamente diferente da oferta 

noutro. É preciso tomar decisões estratégias para passar desta primeira fase 

e realmente consolidar as infraestruturas. Se há uma aprendizagem que 

tenho na minha passagem por estes processos é que quando isso se faz não 

é um projeto técnico; é também um projeto técnico, mas sobretudo estraté-
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gico. Se isto falhar há que fazer decisões mais dramáticas, como abandonar 

operações em determinados países.

Acredita que está numa fase de estabilização ou já encontrou desencanto 

com a cloud?

Acho que não estamos num processo estabilizado ainda, mas do ponto de 

vista de conceitos, vamos estabilizando naquilo que é a ideia correta do 

que há para fazer. Penso que hoje há uma consciência que é aquela que 

defendo: há que trabalhar com cloud híbridas e com um conjunto híbrido 

de infraestruturas e aplicações que funcionam em diversos tipos de infraes-

truturas. Desde logo, há aplicações mais antigas, mas extremamente impor-

tantes para o negócio que exigem um servidor dedicado, com um software 

dedicado, com um storage e política de backups dedicado e não há nada a 

fazer, a única coisa que há a fazer é substituir as aplicações, mas o foco não 

está aí, está mais naquilo que é estratégico, que é visível para os clientes e 

público em geral. Depois, há a possibilidade de criar uma cloud privada, 

que é toda uma arquitetura que se monta do ponto de vista de infraestru-

tura, de software, de provisioning – um tema extremamente importante.

Atualmente, há uma consciência de que as aplicações e o IT vão estar nestes 

três grandes tipos de infraestruturas, a que chamamos de clouds híbridas. 

Houve uma ideia errada, na minha opinião, de que se no início usar uma 

cloud pública vou poupar muito no meu IT; não é e não tem de ser assim. 

A utilização de uma cloud pública deve ser feita pelo tipo de serviços que 

disponibiliza e que de outra forma não teriam acesso a eles, ou aos quais 

teria acesso de uma forma muito mais cara. Por exemplo, a inteligência 

artificial. Não posso ter um computador de inteligência artificial dedicado 

a mim, não faz sentido; vou utilizar funções de inteligência artificial que 

estão disponíveis nas clouds públicas oferecidas pelos diferentes providers. 

Mas também não preciso de ter uma cloud pública para fazer correr deter-

minadas aplicações, que consigo fazer correr num data center mais perto 
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A UTILIZAÇÃO DE CLOUDS PÚBLICAS CONTINUA A CRESCER E VAI CONTINUAR, NÃO HÁ 
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de mim, de uma forma até mais económica, e geridas de uma forma mais 

simples.

A utilização de clouds públicas continua a crescer e vai continuar, não há 

dúvida. Muitas das aplicações novas que estão a ser desenvolvidas e que 

pensam estrategicamente para a oferta e serviços para o público em geral, 

são aplicações que utilizam muito os dados e IA. Segundo dizem os analistas, 

de uma forma geral, e em Portugal não é diferente, a utilização de clouds 

públicas está apenas a 20% ou a 25% daquilo que é o IT. Creio que não 

vai ser nunca a 100%, mas vai continuar a crescer.

A IA não é um tema novo, mas assistimos a um um grande hype. Já sentem 

alguma procura de soluções que têm um motor de IA por trás? Em que 

cenários é que têm visto isto a acontecer? 

Antes de mais, nós próprios. A estratégia da Kyndryl é muito simples. O 

nosso CEO, Martin J. Schroeter, fala de uma estratégia muito simples que 

é a dos três ‘A’: accounts, o foco nas contas, no sentido da satisfação dos 

nossos clientes e da sua rentabilidade; alliance, onde a IBM, só por si, era um 

ecossistema e tivemos de criar um ecossistema muito rapidamente, fazendo 

acordos com os hyperscallers; e advanced delivery, muito focado naquilo 

que é a entrega do nosso serviço.

Temos um serviço muito grande de operação de sistemas e temos diaria-

mente milhares de alertas dos servidores, dos discos, do networking, e, hoje, 
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está tudo completamente automatizado. Já não temos operadores a tratar 

destes alertas, são robôs. Mas esta implementação só faz sentido com algo-

ritmos de IA, porque se o robô só reagir quando isso já está a acontecer, já 

tive um incidente, portanto tem de saber prever que aquilo vai acontecer.

Isto é um exemplo da utilização dos dados e da inteligência sob os dados 

para melhorar e disponibilizar um serviço, não só de uma forma muito mais 

económica, como o próprio serviço é muito melhor, está automatizado, não 

há erros humanos.
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A Kyndryl tem uma brand que é a Kyndryl Bridge que significa precisamente 

um serviço automatizado ou progressivamente automatizado, robotizado, com 

base naquilo que são os dados históricos e na IA para fazer os seus próprios 

serviços, somos um grande utilizador daquilo que é a robotização e IA. É uma 

utilização muitíssimo grande e que vai ser crescente da IA e dos dados.

Uma das previsões nas quais acredito é que vai haver uma tendência muito 

grande para que falemos com as empresas que nos prestam serviços, ou 

seja, em vez de estar a escrever, falo. Se puder falar com uma app – e isso 

já está a acontecer – tudo se torna mais inclusivo. Há muitos exemplos da 

utilização da IA e creio que vai haver muitos mais.

Fiz uma apresentação há uns tempos para explicar a criticidade das infraes-

truturas tecnológicas e um dos exemplos que dei foi a autonomia das coisas, 

nomeadamente dos carros. À medida que tudo isto avança, cada vez mais 

a disponibilidade permanente de todas as infraestruturas que o suportam 

e o governance – ele próprio começa a ser automático e inteligente – tudo 

isso passa a ser cada vez mais crítico.

Enquanto gestor, se tivesse de apontar prioridades para quem tem uma visão 

360 graus, quais é podem ser os principais pontos de foco para este ano?

Diria que claramente a IA. A sua utilização vai dar uma diferenciação muito 

grande às empresas e transformar de facto o valor dos dados em informação 

de negócio, é algo que se está a fazer, não é nada de novo. Estamos é longe 

do pico da utilização da capacidade máxima desse tipo de tecnologia e 

funções, não sei se alguma vez estaremos perto.

A robotização não vai tirar emprego às pessoas, vai transformar o emprego 

das pessoas, não tenho dúvidas sobre o que estou a dizer. Vi uma apresen-

tação extremamente interessante de um colega meu norte-americano que 

mostrou a evolução do desemprego com dados, salvo erro, desde 1950, e 

mostrava que a partir do momento em que começou o evento da roboti-

zação e da utilização da IA, o desemprego baixou. É uma correlação que 

tem outros fatores também, mas é uma correlação que não funciona no 

sentido de diminuir o emprego, pelo contrário, transforma-o.

Acho que com a utilização da IA, dos dados, da robotização e da conver-

gência de uma série de tecnologias que estão a acontecer de telecomuni-

cações com IT, estamos perante uma disrupção, como aquelas que foram 

nas outras revoluções industriais e, se observarmos o que aconteceu nesses 

períodos, a curva de produção dos economistas dá um salto discriminado, 

e isso cria maior emprego, maior bem-estar, e não tem nada de mal, é muito 

positivo. O que acontece é que os empregos se transformam e há que cuidar 

daqueles que perdem este comboio de alguma maneira. A IA, a automação, 

a robotização, e, no meio disto, a cibersegurança que é uma preocupação 

enormíssima, sem dúvida. Cibersegurança e resiliência, continuidade de 

negócio, disaster recovery, todo o tipo de técnicas que existem e que podem 

ser usadas desde que o investimento tenha sido feito. 

FACE 2 FACE
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TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL DO INSTITUTO 
DA CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA E FLORESTAS 
ESTÁ A SER FEITA 

“COM AS PESSOAS 
E PARA AS PESSOAS”

MARIA BEATRIZ FERNANDES

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


70

CIO 2 CIO

É NO ÂMBITO DA VALORIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO dos recursos flores-

tais e da natureza e biodiversidade, assim como da preservação do bem-estar 

animal que o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) 

atua. Criada em 2012, a entidade pública estende-se a todo o território 

nacional, é constituída por cerca de 1.500 pessoas e é pautada pelo seu 

próprio passo. “Dinâmica ICNF” é como Luís Engrossa, Head of Information 

Systems Division do ICNF, descreve a combinação de um ritmo de trabalho 

acelerado com um ambiente “aliciante e agradável”.

Chegou à entidade em meados de 2019, mas, na sequência de uma reestru-

turação dos serviços, subiu ao cargo em maio de 2022. “As áreas de conhe-

cimento do ICNF, muitas delas desconhecidas para mim antes, obrigam-me 

a um processo de constante aprendizagem e enriquecimento pessoal”, que 

o responsável muito preza, particularmente porque se “respira profundo 

conhecimento”.

TRANSFORMAR PARA MELHOR SERVIR OS CIDADÃOS

A transformação digital da organização está a ser feita “com as pessoas 

e para as pessoas”, afirma o responsável, e a sua estratégia nasceu de um 

propósito do atual Conselho Diretivo de avançar com um plano plurianual. 

A estratégia é definida por uma “transformação gradual e consertada das 

formas de trabalho” – dos métodos de trabalho das pessoas, explica.

“Tem sido nosso entendimento que um processo destes não tem tanto a ver 

com a tecnologia em si, mas essencialmente com os recursos humanos”. Foi 

aí que a organização começou; com ações de formação transversais, que, 

contudo, envolveram ferramentas digitais. Apesar do impacto da pandemia, 

que criou novas e extraordinárias circunstâncias, a entidade já teria iniciado 

o processo de digitalização antes, conseguindo adaptar-se à nova forma 

de trabalho e prestação de serviço, “sem colocar em causa questões de 

segurança”.

À frente da divisão de sistemas de informação do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas desde 2022, 
Luís Engrossa diz que a implementação da estratégia de transformação da entidade pública, que se encarrega de 
garantir a preservação dos recursos naturais nacionais e do bem-estar animal, começou antes dos impactos da 

pandemia. Contudo, desde então, a desmaterialização concretizou-se.
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O impacto deu-se na adaptação do calendário da 

estratégia e respetivas iniciativas, redefinindo as 

prioridades, tendo em vista “garantir uma mais 

célere desmaterialização de alguns processos 

essenciais ao nosso funcionamento, sempre com 

o foco na manutenção da prestação de serviços 

aos cidadãos e empresas”. 

Luís Engrossa garante que “houve muito esforço 

e perseverança por parte de todos, sem exceção” e 

crê que foram “bem-sucedidos perante esse ines-

perado desafio”.

Mas para que o sucesso se materialize, há fatores-

-chave que orientam cada organização. O Head 

of Information Systems Division do ICNF destaca 

o incentivo da administração – com foco nas 

pessoas, na formação e no aumento da literacia 

digital –, aliado da disponibilização dos recursos 

e condições para desempenhar o trabalho “com o 

menor número possível de obstáculos”, nomea-

damente no que concerne a tecnologia e sistemas 

de informação.

Além disso, Luís Engrossa explica que o ICNF 

defende “uma lógica de incorporação dos  

processos de trabalho nas rotinas de funciona-

mento interno das aplicações, para que, perante 

uma solicitação, as pessoas a possam endereçar 

numa única aplicação”, que possui todas as ferra-

mentas, de forma integrada e independentemente 

da localização.

Neste âmbito, a organização tomou outra estra-

tégia para a adoção de metodologias ágeis de 

gestão de projeto, assim como do desenvolvi-

mento aplicacional com base numa plataforma 

de low-code, explica. Aqui, começaram a desen-

volver o Sistema de Informação Integrado do 

ICNF (SII-ICNF), ao qual chamaram RUBUS. O 

sistema pretende incorporar a maioria das aplica-

ções disponibilizadas, tanto internamente como 

externamente, algumas já disponíveis ao público. 

O ICNF DEFENDE “UMA LÓGICA DE INCORPORAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO 
NAS ROTINAS DE FUNCIONAMENTO INTERNO DAS APLICAÇÕES, PARA QUE, PERANTE 
UMA SOLICITAÇÃO, AS PESSOAS A POSSAM ENDEREÇAR NUMA ÚNICA APLICAÇÃO”
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PRESERVAR O PASSADO DE OLHOS POSTOS NO FUTURO, 

ASSEGURANDO O PRESENTE

São vários os desejos e projetos do responsável pela divisão de sistemas de 

informação do instituto:

• Prosseguir com a implementação do Plano de Transformação Digital, 

dentro do calendário definido – tendo em conta as inevitáveis alterações 

fruto da pandemia;

• “Concretizar um projeto de obtenção e exploração analítica de dados, 

que culmina na disponibilização, de forma estruturada, de conjuntos de 

dados relevantes no contexto das áreas de atuação do ICNF, sem colocar 

em causa o enorme manancial de dados que o ICNF já produz e disponi-

biliza regulamente, em áreas como os incêndios” e matérias relacionadas 

com representação de dados geográficos, onde Luís Engrossa afirma que 

o desenvolvimento de soluções e partilha de dados com outras entidades, 

sejam elas públicas ou privadas, tem um “historial notório”;

• Prosseguir com o desenvolvimento de soluções no sistema RUBUS, 

através da adição de módulos aplicacionais e da introdução de melhorias 

nos módulos existentes ou em produção, que considera “essencial para a 

proteção desses investimentos”;

• Endereçar e aprofundar temáticas no âmbito da segurança dos sistemas 

de informação e dos dados que albergam, num contexto de crescentes preo-

cupações e de uma maior exploração de soluções tecnológicas baseadas em 

serviços cloud.

Luís Engrossa ressalva, por fim, a relevância do papel do ICNF, enquanto 

“guardião de uma memória coletiva que é de todos nós, ao ter a responsa-

bilidade de preservar um repositório histórico inestimável de dados”, em 

parte “baseado em sistemas de informação analógicos”, “porque os sistemas 

de informação não são apenas digitais”, afirma.

Enquanto procura preservar um “legado coletivo único e inestimável”, o 

responsável diz que a entidade “ambiciona estar na frente da inovação, em 

lugar destacado, entre as entidades públicas que mais inovam no nosso país”. 

Assim, “aqui nos encontramos, a preservar o passado, mas sempre com os 

olhos postos no futuro e nas tecnologias emergentes, ao mesmo tempo que 

procuramos assegurar o presente”. 

O ICNF AMBICIONA ESTAR NA FRENTE DA INOVAÇÃO, EM LUGAR DESTACADO, 
ENTRE AS ENTIDADES PÚBLICAS QUE MAIS INOVAM NO NOSSO PAÍS”
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IDC FUTURESCAPE 2023:  
NOVOS PARADIGMAS OBRIGAM A MUDANÇAS MAIS 

DISRUPTIVAS NAS ORGANIZAÇÕES

Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC, e Bruno Horta Soares, Executive Senior 
Advisor da IDC, apresentaram as previsões sobre a realidade da transformação digital das organizações.

OS ÚLTIMOS ANOS foram marcados pela resiliência e pela aceleração 

da transformação digital, provocadas em grande parte pela pandemia da 

COVID-19.

A edição de 2023 do IDC FutureScape concentrou-se em olhar para estas 

mudanças dos últimos anos, apresentando um conjunto de previsões sobre 

para onde caminha a tecnologia e a transformação dentro das organizações, 

com destaque para o clima empresarial português.

Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC, 

acredita que 2020 trouxe um “novo paradigma económico e social”, com 

a tecnologia a assumir um papel relevante, numa área onde o investimento, 

MARTA  QUARESMA FERREIRA
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apesar do contexto, foi desproporcional à economia, uma vez que não parou 

de crescer. Esta realidade obrigou, por isso, a uma “mudança mais disrup-

tiva, mais rápida” das organizações. Na perspetiva de evolução do mercado, 

com fatores como a pandemia e a invasão da Ucrânia, “a aceleração e a 

velocidade de mudança e de volatilidade vai ser cada vez mais significativa”, 

obrigando as organizações a uma maior necessidade de disrupção.

Em 2021, o investimento em tecnologia cresceu quase 20%, um cresci-

mento de dois dígitos que não era visto há mais de duas décadas. Em 2022, 

a previsão aponta para um crescimento de 4,9%. Apesar das previsões de 

desaceleração, os investimentos significativos deverão continuar.

Para Bruno Horta Soares, Executive Senior Advisor da IDC, muitos dos 

investimentos que serão feitos nos próximos tempos “são simplesmente 

para as organizações se manterem à tona”.

Só na componente de transformação digital – as tecnologias da terceira plata-

forma em diante – o crescimento é oito vezes superior, ou seja, 2% da economia 

representa um crescimento de 16% nas novas tecnologias. Dois terços das 

organizações afirmam que vão investir mais em transformação digital.

PARA ONDE VAI O INVESTIMENTO?

A cloud registou um grande crescimento - o investimento nesta área deverá 

ainda crescer dois dígitos; outra das áreas com maior crescimento foi o IoT 

e a segurança, garantindo a resiliência da infraestrutura; e analytics, data e 

inteligência artificial, assim como o as-a-Service.

“Entrar na cloud foi uma preocupação que vimos nos últimos anos e começa 

a ser muito claro que a eficiência começa a ser a principal preocupação no 

que toca à utilização de plataformas de cloud”, explica Bruno Horta Soares, 



75

COVERAGE

justificando esta mudança de paradigma com as implicações provocadas 

também pela pandemia.

O Executive Senior Advisor da IDC considera que depois do movimento 

de recursos para a cloud e da flexibilidade que esta ferramenta ofereceu, 

“a cloud é verdadeiramente a ferramenta para alinhar a tecnologia com o 

negócio”. 

ACELERAÇÃO: DE QUE FORMA?

Com a ambição de continuarem a crescer e a criar valor, as organizações 

terão agora de acelerar o processo já iniciado. “Temos de avançar duas vezes 

mais rápido. Este é o sinal dos tempos”, sublinha Bruno Horta Soares. As 

grandes alterações que estão a decorrer estão ligadas à mudança de conceito 

– de acordo com a IDC, a transformação digital passará a ser definida como 

transformação do negócio - digital business.

Este novo conceito configura a terceira etapa da transformação digital, uma 

vez que a grande parte das organizações fez já esta mudança de transfor-

mação digital. As organizações devem questionar-se sobre qual a sua matu-

ridade, perceber onde estão e para onde querem caminhar. “Cada vez mais 

as organizações vão ser forçadas a mapear aquilo que são os investimentos 

digitais em digital revenue”, defende o Executive Senior Advisor da IDC.

Nos próximos anos, numa primeira fase, as organizações preveem que 40% 

das suas receitas terão origem a partir do digital, entre produtos, serviços e 

experiências.

A redefinição dos modelos de negócio é, por isso, uma das maiores previsões. 

As organizações estão já à procura de criar novos mercados com recurso 

à criação de espaços para que consigam obter mais receitas. Só o mercado 

do metaverso deverá, de acordo com a McKinsey, atingir os cinco biliões 

em 2030. 

Esta procura por novos mercados está assente, sobretudo, não numa lógica 

de arquitetura empresarial que suporte a tecnologia, mas “numa arquite-

tura de negócio”.

Para Bruno Horta Soares, as organizações que estão ainda muito preo-

cupadas com o “fazer” não conseguem construir “as capacidades que  

preparem a plataforma digital para que, no futuro, continuem em cima 

dessa plataforma, a desenvolver novos produtos”. 

O futuro das organizações passa pela aposta na implementação destas 

plataformas digitais que oferecem “uma probabilidade duas vezes maior 

[da organização] atingir crescimentos a dois dígitos”, ou seja, o desenvol-

vimento de arquiteturas de negócio está intrinsecamente ligado ao desen-

volvimento destas plataformas digitais.
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TECNOLOGIA AO SERVIÇO DA SUSTENTABILIDADE

A inovação e tecnologia são também elas ferramentas aliadas das 

organizações que pretendem apostas em estratégias mais sustentáveis, 

numa era em que “a tecnologia está a ser utilizada porque as pres-

sões dos outros parceiros, fornecedores, clientes, é cada vez maior”.

Os dados da IDC mostram que as organizações em Portugal ainda 

têm um longo caminho a percorrer nas iniciativas sustentáveis. Apesar 

de a tecnologia colocar-se ao serviço da sustentabilidade, quase 40% 

das empresas admite que ainda não está a aumentar o investimento 

nesta área.

COVERAGE

O PROBLEMA DA ESCASSEZ DE TALENTOS

Atualmente, a falta de talentos e recursos é uma das maiores preocupações das 

organizações, sendo já o fator número um para a rejeição/não realização de projetos 

na área da transformação digital. Bruno Horta Soares considera que este é um 

“problema em mãos” para as organizações – só na Europa 90% das organiza-

ções não está a avançar com projetos porque não tem talentos para os colocar 

em prática. Esta é também uma preocupação da realidade portuguesa – 81% das 

organizações inquiridas admite que a falta recursos tem sido uma limitação para a 

realização de projetos, o que, por si só, pode levar a constrangimentos na produção 

e, consequentemente, quebras nas receitas.
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A CONFIANÇA DAS ORGANIZAÇÕES

O tema da soberania é crítico e um desafio às empresas europeias. A preo-

cupação com a confiança está ainda muito dependente das administrações 

executivas. “Há cada vez mais uma preocupação dos CEO das organizações 

questionarem os investimentos e questionarem se estão a fazer os investi-

mentos certos”, frisa Bruno Horta Soares.

A TEMPESTADE PERFEITA

Os acontecimentos dos últimos anos provocaram uma “tempestade perfeita” 

para que as organizações dessem este primeiro passo para a mudança. A 

transformação digital passou de algo positivo para as empresas para uma 

necessidade de sobrevivência. Em muitas organizações, a aceleração digital 

teve origem na necessidade de passar as operações e serviços para o online 

durante a pandemia. E as exigências dos clientes acompanharam esta alte-

ração de paradigma para a experiência digital.

De acordo com dados da IDC, apresentados por Louisa Barker, Research 

Manager e Government Insights da IDC, e que envolveram mais de mil 

organizações, mais de 45% dos inquiridos considera que a pandemia foi 

um acelerador da digitalização. A cibersegurança tornou-se igualmente uma 

preocupação: nas previsões para 2023 esta área subiu da quinta para a 

terceira posição em termos de relevância para uma empresa, posicionando-se 

como a prioridade número dois em determinadas áreas como a indústria e 

o setor financeiro.

“Devido aos recentes eventos económicos e geopolíticos, até 2024, 45% 

dos governos nacionais vão considerar a soberania digital para proteger as 

infraestruturas críticas nacionais”, revelou Louisa Barker.

Até 2027, é expectável que 50% das indústrias aumentem o uso de IoT e 

soluções de cibersegurança OT no edge. 

COVERAGE
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ASSISTENTES VIRTUAIS DA IBM CONSULTING 
PORTUGAL CONTRIBUEM PARA TRANSFORMAÇÃO 

DIGITAL DO GRUPO BANKINTER
As assistentes Beatriz e Bia, uma das mais recentes soluções de serviços de atendimento a clientes, 

fomentam a gradual eficiência e eficácia do serviço prestado.

MARTA  QUARESMA FERREIRA

O DESAFIO

O Bankinter tinha a necessidade de ter uma  

solução evolutiva, escalável, que permitisse 

otimizar a operação da linha de apoio, melhorar 

o serviço ao cliente, assim como a sua experiência.

Desta forma, estabeleceu uma colaboração com a 

IBM Portugal com foco num conjunto de inicia-

tivas assentes na IBM Services for AI Processing – 

desenvolvida em Portugal pela IBM Consulting, 

com o objetivo de criar valor de forma acelerada 

e ágil.

A SOLUÇÃO

O grupo tem adotado a introdução de agentes 

virtuais no portfólio de serviços de atendimento 

a clientes. A Beatriz e a Bia são já capazes de 

classificar mais de duas mil formas de expressão 

dos clientes e com uma taxa de sucesso de cerca 

de 90%.

A colaboração com a IBM Consulting Portugal 

permitiu ao Bankinter acelerar o processo de 

transformação digital com as assistentes virtuais, 

uma solução escolhida “por ser a mais adequada, 

estando em linha com aquelas que foram as neces-

sidades apresentadas pelo Bankinter e sendo a 

mais adequada para os objetivos a atingir”, revela 

à IT Insight Luís Simões, Diretor da Área de  

Canais Diretos do Bankinter Portugal.

Antes da implementação da assistente virtual Bia, 

o Bankinter contava apenas com um IVR que 

identificava os grandes temas chave assinalados 

pelos clientes. Neste caso, eram alocados opera-

dores especializados de acordo com as temáticas 

e tendo em conta a urgência do assunto.
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Esta solução tem permitido um aumento gradual 

da eficiência e da eficácia do serviço de atendi-

mento dos clientes do Grupo Bankinter, permitindo 

acelerar a criação de valor, “com o desenvolvi-

mento e orquestração de um conjunto de compo-

nentes tecnológicas, que dão resposta às necessi-

dades concretas dos nossos clientes”, como explica 

António Pedro Cerejeira, Managing Consultant, 

Automation Service Line, da IBM Portugal.

Entre as principais dimensões apresentadas por 

esta solução, destaque para o tempo de desenvol-

vimento, uma vez que apresenta já um conjunto de 

casos de uso pré-configurado, que ajuda a reduzir 

o tempo de disponibilização ao cliente final; a 

escalabilidade, que traz uma capacidade “ilimi-

tada” à capacidade de resposta da solução; e trans-

versalidade e alcance com o uso de Automação 

Inteligente de Processos e Automação de Testes. 

OS RESULTADOS

A implementação das assistentes virtuais permitiu 

melhorar o fluxo de trabalho, uma vez que dire-

ciona os clientes para determinado departamento, 

- Luís Simões, Bankinter Portugal - - António Pedro Cerejeira, IBM Portugal -

o que se traduz numa resposta mais eficiente e na 

melhoria da experiência.

“Neste momento, o serviço de atendimento 

a clientes do Grupo Bankinter é prestado por 

equipas híbridas, onde a convivência entre Agentes 

Humanos e Agentes Virtuais é um excelente 

exemplo de como a tecnologia atual pode poten-

ciar os serviços de atendimento a cliente, promo-

vendo uma melhor experiência para as equipas 

operacionais e para o Cliente final, simultanea-

mente”, frisa António Pedro Cerejeira.

Para o Bankinter, esta implementação permitiu 

ter um horário mais alargado para as funcio-

nalidades já disponíveis; um atendimento mais 

rápido e garantido, com a multiplicação da BIA 

e 40% dos casos resolvidos sem a necessidade de 

recorrer ao operador; e a possibilidade de fazer 

a passagem para um operador com o contexto 

do cliente.

“As taxas de sucesso verificadas e já partilhadas 

sobre as iniciativas do Grupo Bankinter confirmam 

as excelentes performances que a solução da IBM 

Consulting está a atingir nos vários contextos 

em que está a ser utilizada”, revela o Managing 

Consultant da IBM, que atribui à evolução desta 

solução as implementações já realizadas. 

https://www.linkedin.com/in/luis-sim%C3%B5es-28a51696/
https://www.linkedin.com/in/ant%C3%B3nio-pedro-cerejeira-6036b721/
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