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START

DEZEMBRO não é apenas o último mês do ano. Para 

muitas empresas é também, paradoxalmente, o mais 

importante mês para os negócios, um mês cujos resulta-

dos são fundamentais para um fecho de ano que atinja, 

ou supere, objetivos e expetativas. Ao mesmo tempo é, 

também, o mês em que se ultimam os orçamentos para 

o ano que vai entrar, ainda com as incertezas em torno 

do fecho deste. Não é o mais fácil dos meses, no ciclo 

do negócio empresarial. É, contudo, um mês de espe-

rança, um mês que antecipa as grandes transformações, 

os projetos maiores, as alterações de estratégia.

Ao terminar 2016, um ano particularmente atípico a 

nível de grandes eventos internacionais, é difícil não ter 

a sensação de que estamos a assistir ao dealbar de uma 

época de grandes transformações e em que essas trans-

formações assentam todas, de uma forma ou de outra, 

nas tecnologias da informação. Enquanto que aquilo 

que até há bem pouco tempo estava ainda no ciclo de 

“hype”, como a cloud ou a Internet das Coisas, se tor-

nam comuns, tecnologias até há pouco tempo confina-

das aos laboratórios académicos e a algumas empresas 

de nicho, temas como a inteligência artificial 

tornaram-se dos mais quentes dos atuais sis-

temas de informação, com o número de pro-

fissionais existentes muito inferior à procura. 

Dois mil e dezassete será um ano pivot na área 

dos sistemas de informação – a entrada de sis-

temas dotados de grande inteligência está já, 

por exemplo, a revolucionar a área da saúde, 

como auxiliares de diagnóstico para os espe-

cialistas em casos de doenças particularmente 

complexas. O reconhecimento da linguagem 

natural transformará a nossa interação com 

estes sistemas e, sobretudo, as suas áreas de 

aplicabilidade. O ano que vai entrar não será 

um tempo de retrair investimentos em siste-

mas de informação, não será uma altura para 

parar para ver: o comboio avança tão depres-

sa que basta um hesitação e já passou, é im-

possível voltar a agarrar. O caminho começa 

a estar tão cheio de empresas que hesitaram 

só para serem suplantadas pelas que seguiram 

em frente que o exemplo é demasiado pre-

mente para ser ignorado. 

HENRIQUE CARREIRO

As revoluções à porta
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Saiba como um Software Integrado de Gestão 
pode fazer crescer o seu negócio!
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FLASH

AS SOLUÇÕES que decorrerão deste 

programa prometem níveis de computa-

ção sem precedentes. O Atos Quantum 

irá centrar-se no desenvolvimento de 

uma plataforma de simulação quântica, 

de algoritmos e de programação (sobre-

tudo para as áreas de Big Data, inteli-

gência artificial, computação intensiva e 

cibersegurança), de arquiteturas compu-

tacionais inovadoras, e de algoritmos de 

criptografia resistentes aos novos cibera-

taques quânticos. 

A computação quântica baseia-se na 

utilização de qubits em vez de bits, que 

podem aumentar de forma exponencial 

a capacidade de processamento dos com-

putadores: um computador quântico de 

30 qubits terá uma capacidade de pro-

cessamento equivalente à de um proces-

sador convencional de 10 teraflops (10 

O SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION promete 

99,9% de eficiên-

cia, com um baixo 

nível de falsos po-

sitivos e uma re-

dução de 70% do 

espaço ocupado 

em comparação com a versão anterior, devido às novas 

capacidades avançadas de consulta na cloud. Baseada em 

inteligência artificial endpoint e na cloud, é a primeira so-

lução da indústria que combina as tecnologias essenciais 

endpoint com machine learning avançado e a mitigação 

de exploits de memória num único agente. Esta solução 

oferece multicamadas capazes de parar ameaças avança-

das e de responder no endpoint, independentemente da 

forma como foi lançado o ataque

A nova versão permite integração com a infraestrutura 

existente através de APIs publicadas e permite a gestão 

dos milhares de endpoints em vários locais e em diferen-

tes sistemas operacionais e plataformas.

Em 2015, a Symantec relatou mais de 430 milhões de no-

vos malwares e prevê que o número cresça este ano.

ATOS IMPULSIONA PRIMEIRO PROGRAMA DE 
COMPUTAÇÃO QUÂNTICA NA EUROPA

NOVO SYMANTEC ENDPOINT 
PROTECTION SUPORTADO POR 
MACHINE LEARNING

O programa global “Atos Quantum” pretende desenvolver e 
comercializar soluções de computação e de cibersegurança quânticas

milhares de milhões de operações de pon-

to flutuante). Os atuais trabalham na or-

dem dos gigaflops (das dezenas de milha-

res de operações).

Espera-se que a computação quântica res-

ponda aos desafios da explosão dos dados 

gerada pelo Big Data e pela IoT. Deverá, 

ainda, permitir novos avanços e aprofun-

damento dos atuais, nomeadamente ao ní-

vel da inteligência artificial. Para este fim, 

a Atos irá colaborar com centros de inves-

tigação e universidades de todo o mundo.
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FUJITSU FORUM 2016: DISRUPÇÃO DIGITAL É UM TEMA DE NEGÓCIO

A edição de 2016 do Fujitsu Forum teve lugar em 
Munique, na Alemanha, a 16 e 17 de novembro

FLASH

que não tornará o papel do IT menos significativo. Será, segundo 

Joseph Reger, “diferente” porque o negócio ditará com maior fre-

quência quais as suas expetativas. Para o CTO, os departamentos 

de IT “têm de reconhecer que existe o IT tradicional e o Fast IT”. 

PAPEL DO CIO MUDOU “DRASTICAMENTE”

Existem agora duas dimensões empresariais: conversações “IT to 

IT”, onde o CIO e todo o departamento de IT estão envolvidos, 

e “IT to business”, onde estão envolvidos os líderes de negócio. 

“Alguns CIOs estão a tornar-se também Chief Digital Officers, fi-

cando responsáveis pela inovação e pelas mudanças do negócio, 

mas alguns estão ainda concentrados na parte do IT e, se o fizerem 

apenas no sentido de implementação, estarão a desempenhar um 

papel menos importante”. 

APOSTA NA CIBERSEGURANÇA

A Fujitsu anunciou o seu novo negócio de cibersegurança na 

EMEIA, que integra ferramentas de analytics e de AI e com o qual 

visa suportar a continuidade do negócio, através da monitorização 

permanente do sistema para fortalecer a resiliência contra qualquer 

tipo de ataque ou ameaça online.

PARA A FUJITSU, a transformação digital não é uma questão 

tecnológica mas de negócio, que apela à reinvenção de modelos e 

processos. “A migração para o digital envolve tecnologias como a 

Internet of Things, protocolos de comunicação, cloud computing, 

business analytics e outras. Mas estas tecnologias devem ser ante-

cedidas por uma estratégia de negócio”, explicou, em declarações à 

IT Insight Joseph Reger, CTO da Fujitsu. 

Para serem competitivas, a implementação de projetos de IT tem 

de ocorrer em períodos de tempo menores. Para a Fujitsu, o Fast 

IT ultrapassará o Robust IT, pois tudo terá de ser mais rápido, o 





9ITInsight

INSIGHT

NEGÓCIOS QUE LEVANTAM VOO

NUM DOS PALCOS paralelos da Web Summit, John Chambers, 

chairman da Cisco, e Jonathan Downey, CEO da Airware, star-

tup norte-americana que desenvolveu um sistema operativo para 

drones comerciais, anteviram o papel que estes terão na transfor-

mação digital das empresas e no aumento da sua competitividade.  

Chambers foi peremptório: “Os drones são o melhor exemplo do 

que significa a digitalização: são cloud, robótica, segurança”. São 

também, segundo o líder da Cisco, “o aspeto físico da digitaliza-

ção”, com inúmeras aplicações possíveis. O ano de 2017 será o 

“turning point” para a utilização dos drones por parte das empre-

sas, alertou. As organizações devem começar a adotar esta tecnolo-

gia, dado que a sua implementação pode levar mais de um ano e a 

própria indústria dos drones está a consolidar-se. “Nos próximos 

cinco anos vamos olhar para trás e pensar como trabalhávamos 

sem drones”, assegurou Downey.

Os drones serão uma das maiores vantagens competitivas a curto prazo, com o potencial de 
revolucionar a recolha de dados e os processos de negócio

Vânia Penedo

DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AOS DADOS

O mercado dos drones deverá valer 20 mil milhões de dólares em 

2020, à medida que os custos dos seus componentes diminuem, 
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que os processos regulatórios são definidos e que as suas capa-

cidades se integram com a recolha e análise de dados em tempo 

real. É por esta via que os drones prometem revolucionar (e di-

gitalizar) os processos de negócio. Os seus sensores conseguem 

captar com uma precisão inigualável quantidades consideráveis 

de dados, a um custo inferior ao dos meios atuais (como os he-

licópteros e os satélites, por exemplo). 

UM NOVO NÍVEL DE ANALÍTICA 

Esta democratização implicará mudanças nas estratégias em-

presariais de recolha de informação, o que conduzirá a poupan-

ças consideráveis e a uma analítica melhorada.

Assim, a adoção de drones como fonte de informação – prin-

cipal ou complementar – exigirá das organizações o desenvol-

vimento de novas competências internas ao nível de analítica 

e Big Data, de modo a extraírem real proveito da informação a 

que irão aceder, pelo que contratar data scientists será mais prio-

ritário do que nunca. 

INSIGHT

SETORES QUE JÁ ESTÃO A UTILIZAR DRONES
Petrolífero

Esta indústria está a recorrer a informação recolhida por drones, 

através de imagens térmicas e sensores farejadores para inspecionar 

gasodutos e poços de petróleo em poucos dias, ao invés de semanas.

Transportes e Logística

A DHL tornou-se este ano no primeiro operador de logística do 

mundo a incluir drones na cadeia de distribuição (Parcelcopter), para 

proporcionar entregas totalmente automatizadas aos seus clientes, 

por agora apenas em algumas regiões da Alemanha. 

Também a Amazon está, como não podia deixar de ser, a implemen-

tar a utilização de drones para um serviço de entregas expresso, o 

Prime Air Service. A empresa pretende, nos EUA, entregar encomen-

das com menos de 2 Kg em apenas 90 minutos.

Companhias aéreas como a Easyjet e a Lufthansa estão a adotar 

drones para inspecionar as suas aeronaves, por exemplo, e poupar 

em tempo e custos.

OS SENSORES DOS DRONES CONSEGUEM CAPTAR COM UMA PRECISÃO 
INIGUALÁVEL QUANTIDADES CONSIDERÁVEIS DE DADOS, A UM CUSTO INFERIOR
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INSIGHT

Em França, a SNFC, operador de caminhos ferroviários, tem um pro-

grama interno de drones para aumentar a segurança e a manutenção 

das ferrovias através de uma rede de vigilância.  

  

Retalho 

A maior cadeia de retalho do mundo, a Walmart, está a testar drones 

que ajudam a gerir os inventários dos seus armazéns. Já em 2017 o re-

talhista pretende recorrer a esta tecnologia para captar em 30 frames 

por segundo os produtos presentes nas prateleiras dos seus armazéns. 

A informação pode ser utilizada para determinar que itens estão nos 

sítios errados ou em falta. Este é um processo que, manualmente, de-

mora um mês a ser concluído e que, com os drones, poderá ser redu-

zido a apenas um dia.  

Agricultura

A oportunidade é tremenda, porque permite identificar desde cedo as 

plantações deficitárias e manter um inventário das colheitas. Os dro-

nes podem ainda ser utilizados para mapear e estudar os terrenos e os 

sistemas de irrigação. Estes dispositivos também podem pulverizar os 

pesticidas, fertilizantes e água sobre as colheitas, com menores custos. 

Na pecuária, também permitem monitorizar os animais e reunir rapi-

damente informação, seja do ponto de vista reprodutivo/populacio-

nal como do seu estado de saúde. A portuguesa Sugal, produtora de 

concentrado de tomate com operação no Ribatejo, iniciou recente-

mente a última fase do seu projeto de implementação de um sistema 

de drones, com a SkyEye, para acompanhar todo o processo de pro-

dução e manter um maior controlo de qualidade através de vídeos e 

fotografias de alta resolução - desde a plantação até à transformação 

em pasta de tomate. 
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- OS DADOS SÃO O NEGÓCIO -

A integração entre dispositivos móveis, aplicações e dados está a alterar a forma como as empresas se 
relacionam com os clientes e se mantêm competitivas

INSIGHT

A TERCEIRA EDIÇÃO do Mobile Edge, organizada pela Fundação Portugue-

sa das Comunicações e pela Carbon, centro de competências da BOLD In-

ternational, juntou alguns dos principais decisores de mercado e developers 

Vânia Penedo

com o objetivo de debater estratégias de negócio para 

a transformação digital. Kevin Benedict, analista sénior 

para a transformação digital e mobilidade empresarial 

da Cognizant, frisou a importância de todas as empre-

sas embarcarem no digital. “Os dados são o negócio”, 

disse, e permitem “elevar o seu valor”. O norte-ameri-

cano diferenciou os líderes – os que estão conscientes 

do impacto que as tecnologias digitais terão nos seus 

negócios a longo prazo – dos que não acham que a tec-

nologia os afete (os laggards). 

40 MESES PARA ADOTAR O DIGITAL

A este propósito, traçou uma linha temporal: os deciso-

res têm 40 meses para começar a implementar a digita-

lização – este é o período ao longo do qual se antecipam 

grandes benefícios, oriundos do investimento em novas 
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tecnologias. A conclusão foi retirada de um in-

quérito realizado pela Cognizant junto de dois 

mil executivos em 18 países. “Quem não tiver 

apostado no digital nos próximos três a qua-

tro anos ficará atrás da concorrência”, disse-

-nos. Benedict não podia ter sido mais claro: 

“As empresas têm 40 meses para decidir o fu-

turo dos seus negócios”.

 

TECNOLOGIAS PRIORITÁRIAS

A Cognizant identificou três eras de transfor-

mação digital: disruptiva (relativa a 2016),  

hiper digital (até 2020) e ubíqua (de 2020 em 

diante). Esta distinção decorre igualmente da 

perceção dos decisores face às tecnologias mais 

relevantes para os seus negócios. Em cada uma 

das três eras os lugares cimeiros são ocupa-

dos pelo Big Data/analytics e cibersegurança,  

mobile, Internet of Things e cloud. 

INSIGHT

CIOs: POR ONDE COMEÇAR?

Kevin Benedict sublinhou que os responsáveis de IT 

das empresas devem ter em conta dois aspetos, no 

momento de delinear uma estratégia digital: rapidez 

e reconhecimento da importância dos dados na nova 

economia. “Rapidez porque quanto maior a agilida-

de necessária para interagir com os clientes através de 

dispositivos móveis, mais rápida tem de ser a aplica-

ção móvel”, indicou. Assim, “os decisores têm de fa-

zer tudo o que estiver ao seu alcance para tornar esta 

infraestrutura numa infraestrutura real time”, que os 

ajude a criar experiências móveis “ contextualmente 

relevantes e personalizadas”. A única forma das em-

presas o conseguirem, alertou, “passa por terem sis-

temas rápidos, que reconheçam quem é o utilizador e 

lhes permitam mudar a aplicação móvel sem demoras 

sempre que necessário”. Por outro lado, o movimento 

dos dados “tem de ocorrer em milésimos de segundo”, 

de modo a que a informação esteja acessível “ao mes-

mo ritmo a que o negócio acontece”.

- Kevin Benedict -
Analista Senior para a 

Transformação Digital e 
Mobilidade Empresarial da 

Cognizant
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INSIGHT

IMPACTO DO MOBILE NO NEGÓCIO CRESCERÁ 105%

Segundo a Cognizant Center for the Future of Work, os executivos 

apontaram 328.7 mil milhões de dólares em receitas decorrentes 

do deployment de tecnologias digitais, em 2015, antecipando que 

em 2016 o valor se situe nos 480 mil milhões de dólares. E se, hoje, 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, O PRÓXIMO PASSO 
É cada vez mais necessário que nós, humanos, ampliemos digital-

mente as nossas capacidades para lidar com volumes crescentes de 

dados. A resposta está na inteligência artificial (artificial intelligen-

ce, AI), sob a forma de robôs de software que automatizam proces-

sos. “A inteligência artificial, para processar todos os dados, é uma 

das maiores apostas das indústrias”, realçou Kevin Benedict. Isto 

porque “o próximo passo é a antecipação” das nossas intenções 

e ações. Se em 2016 só 18% dos líderes digitais reportam auto-

mação inteligente de processos com recurso a robôs de software 

como uma tecnologia com muito impacto para o negócio, em 2020 

deverão ser 41%. Mais: 46% dos executivos preveem que, dentro 

de quatro anos, a inteligência artificial seja a tecnologia com mais 

impacto nas suas atividades. “A tecnologia tradicional de bases de 

dados está a desaparecer muito depressa, porque os robôs de soft-

ware que recorrem à AI e que interagem connosco são o futuro”, 

o impacto da mobilidade no negócio é de 19%, em 2020 deverá 

ser de 39%, devido à procura crescente por parte de consumidores 

móveis e às suas elevadas expetativas, o que depositará sobre o IT 

tradicional “stress sem precedentes”, frisou Benedict. 

confidenciou-nos. “A Amazon anunciou recentemente que irá evo-

luir a sua aplicação móvel através da integração de recursos de AI”, 

exemplificou, dizendo que esta evolução significa passar do pata-

mar em que nós, seres humanos, damos as instruções para um em 

que a app antecipa os nossos pedidos. 
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PORTUGAL E O COMBATE AO CIBERCRIME 
As últimas semanas trouxerem novidades na forma como o Estado português se apetrecha na luta cada 

vez mais premente contra o cibercrime 

INSIGHT

COMBATER O CIBERCRIME implica uma forma de organização 

das polícias de investigação criminal totalmente diferente da que 

ocorre no mundo “físico”. Por um lado, existe a necessidade de 

competências técnicas em sistemas de informação de elevada com-

plexidade. Por outro, o espaço do cibercrime não conhece frontei-

ras nem se compadece com os lentos e burocráticos processos de 

colaboração entre as agências nacionais de investigação. 

Nas últimas semanas foram conhecidas duas iniciativas de relevo. 

O Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que cria finalmente 

na Polícia Judiciária (PJ) a UNC3T, a Unidade Nacional de Com-

bate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica. Esta unidade 

receberá cerca de 50 inspetores provenientes da secção do crime 

informático da PJ de Lisboa e da secção que investiga as fraudes 

com cartões de crédito na Unidade Nacional de Combate à Cor-

rupção, e poderá ainda integrar até mais 50 elementos para atingir 

a dimensão que a PJ considerou necessária para a sua plena opera-

cionalização. 

A outra iniciativa relevante da nossa polícia de investigação é a sua 

integração no âmbito do European Cybercrime Centre (#EC3Eu-

ropol), a task force de luta contra o malware, especialmente o ran-

somware (desencriptação de ficheiros a troco do pagamento de um 

resgate). 

Esta equipa é composta essencialmente por agências de eLaw en-

forcement europeias e pela indústria de segurança informática, o 

que proporciona à nossa força nacional não só o acesso ao mais 

recente know-how na luta contra estas formas de crime, como a 

possibilidade de internacionalmente aportar o valor da comunida-

de tecnológica portuguesa. 

www.nomoreransom.org



“PRETENDEMOS 
DISPONIBILIZAR 

A MESMA 
FACILIDADE E 

BENEFÍCIOS DA 
CLOUD PÚBLICA NA 

CLOUD PRIVADA”
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CARLOS LEITE, DIRETOR-GERAL DA HPE PARA PORTUGAL

FACE 2 FACE

A Hewlett Packard Enterprise (HPE) comemorou em novembro um ano de existência, após a 
separação da tecnológica norte-americana em duas empresas distintas. Carlos Leite, diretor-geral para 
Portugal, identifica as áreas estratégicas, desvenda as prioridades para os próximos tempos e reflete 
sobre as mudanças atualmente exigidas às organizações e aos seus líderes tecnológicos

Henrique Carreiro e Vânia Penedo

IT Insight - Qual é, atualmente, o posicionamento da 

Hewlett Packard Enterprise (HPE)?

Carlos Leite – A génese da HPE é ajudar os clientes a 

transformarem-se dentro desta revolução digital. Enten-

demos que todos somos digital, e cada vez mais. Esta exi-

gência da nossa vida pessoal também se reflete no meio 

empresarial e aumenta consideravelmente a pressão jun-

to das equipas que gerem os ambientes tecnológicos e os 

sistemas de informação. A nossa missão é ajudar a nossa 

ampla base instalada de clientes – temos 52% de quota 

de mercado em servidores, segundo a IDC, e tocamos 

muitas empresas, desde as grandes organizações às PME. 

Pretendemos ajudar o tecido empresarial a transformar-

-se e a disponibilizar novas experiências de utilizador 

aos seus clientes. 
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FACE 2 FACE

Quais as principais áreas de aposta?

O data center, juntamente com a conetividade, devido à aquisição 

da Aruba Networks, e com a Internet of Things (IoT). É inevitável 

a obtenção de dados provenientes de um conjunto de dispositivos 

aos quais, outrora, não ligávamos tanto. Hoje, em qualquer indús-

tria ou setor, a IoT está cada vez mais presente. 

Qual a oferta da HPE para a IoT?

Temos uma plataforma que permite tratar este volume grande de 

dados e transformá-los em informação relevante. Existem outras 

utilizações possíveis para estes dados, que requerem um sistema 

computacional e uma analítica próximos dos sensores. Estamos, 

por isso, a apostar fortemente no edge computing. O nosso port-

fólio contempla, inclusive, produtos para ambientes hostis, para 

a componente de smart cities, por exemplo, com a capacidade de 

interpretar diferentes protocolos de comunicações, tendo built-in 

uma analítica que disponibiliza informação online, atempadamen-

te, para uma tomada de decisão mais rápida. Nos carros autóno-

mos, por exemplo, isto é um requisito. 

A aquisição da Aruba Networks trouxe-nos valor acrescentado adi-

cional, do ponto de vista dos  access points e também dos beacons. 

As nossas soluções são convergentes, integram processamento, ar-

mazenamento e redes, com alguma analítica. 

Como veem, atualmente, a transformação do data center?

No data center, entendemos que o IT é híbrido. Há aplicações 

legacy que, numa ótica de custo-benefício, não faz sentido que 

deixem de correr nas plataformas atuais. Há no entanto determi-

nados processos e workloads para os quais, pelas automatizações 

e repetição de processos que requerem, a cloud privada pode ser 

a solução, criando maior agilidade na disponibilização de servi-

ço. A cloud privada é uma tendência e em Portugal temos bons 

exemplos. 

A nossa missão é providenciar diferentes modelos de consumo aos 

nossos clientes, e não queremos que se constituam mais silos do que 

aqueles que já existem. Estamos por isso a construir modelos de ges-

tão que nos permitem olhar para esta infraestrutura híbrida de uma 

forma holística. Independentemente dos workloads estarem no data 

A NOSSA APOSTA ESTÁ EM CONSTRUIR MEIOS QUE FACILITEM A OPERAÇÃO 
DO DATA CENTER, PARA FACILITAR A GESTÃO DOS AMBIENTES HÍBRIDOS
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A RELEVÂNCIA DOS 
ELEMENTOS DA ESTRUTURA DE IT 
DENTRO DAS ORGANIZAÇÕES SERÁ 
CADA VEZ MAIOR, SOBRETUDO SE 
ESTAS PESSOAS ESTIVEREM MAIS 
PRÓXIMAS DO NEGÓCIO

FACE 2 FACE
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center, na cloud pública ou privada, as em-

presas querem ter uma visão unificada. 

Como o estão a fazer?

A nossa aposta está em construir meios 

que facilitem a operação do data center, 

para facilitar a gestão dos ambientes hí-

bridos. Estamos a desenvolver soluções 

software-defined e queremos incorporar 

no hardware uma camada de inteligência, 

de software, agnóstica. Estamos também 

fortemente empenhados em soluções de 

composable infrastructure, que integram 

computação, armazenamento, rede e ges-

tão. Estas soluções, de uma forma dinâ-

mica e inteligente, autoconstroem-se e 

providenciam os serviços em função dos requisitos solicitados pela 

aplicações. O modelo tradicional de computação não está ajustado 

ao grande volume de dados que se começa a verificar. Mesmo do 

ponto de vista financeiro, porque exigiria um incremento substan-

cial constante dos orçamentos, incomportável para as empresas. 

Na HPE estamos, neste campo, a empreen-

der uma disrupção tecnológica. Dentro de 

um ano devemos disponibilizar uma nova 

arquitetura computacional para data cen-

ter, intitulada “The Machine”. Será revo-

lucionária porque baseia-se em fibra e é 

muito escalável. É uma forma totalmente 

distinta de construir os sistemas compu-

tacionais completamente. É uma solução 

mais ajustada à gestão do grande volume 

de dados que os data centers dos clientes 

começam a ter. 

Terá um modelo diferente de comerciali-

zação?

Estamos a construir modelos de consumo que 

permitem que os benefícios reconhecidos na cloud pública – o pay per 

use, a flexibilidade, o poder retirar e acrescentar serviços – existam na 

cloud privada. Pretendemos disponibilizar aos nossos clientes a mesma 

facilidade e benefícios da cloud pública na cloud privada. Hoje já temos o  

Flexible Capacity, um modelo integrado de prestação de serviços, 

FACE 2 FACE
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com SLAs associados, que permite traduzir os benefícios da cloud 

pública na utilização da cloud privada. Os equipamentos são nossos, 

o cliente paga uma parte das infraestruturas e, se precisar de crescer 

com rapidez ou de uma provisão célere de serviços, consegue aceder 

no momento a essa capacidade instalada. É uma área na qual esta-

mos a apostar fortemente em Portugal, havendo um grande interes-

se. Este modelo, OPEX, tem sido muito bem recebido mas há, no 

entanto, empresas para as quais o CAPEX continua a ser referencial. 

Como avalia a maturidade das empresas portuguesas na transição 

para o digital? 

Portugal é early adopter e estamos ao nível dos outros países no 

que diz respeito à implementação de novas tecnologias. Para o co-

mum dos utilizadores, é pouco visível o benefício da implementa-

ção destas novas tecnologias. O IT é relevante do ponto de vista do 

controlo de custos e de disponibilização mais rápida de serviços, 

mas não é tão visível para o cliente final. Estamos, nesse sentido, 

a concentrar-nos verdadeiramente nas alterações dos processos de 

negócio. Estamos empenhados em transformá-los de forma a que 

entreguem uma melhor experiência de utilização aos clientes das 

empresas e para que resultem numa melhoria dos seus negócios. 

Conseguimos fazê-lo porque temos um portfólio que cobre as ne-

cessidades tecnológicas do data center, um conjunto de recursos 

humanos que nos permitem prestar serviços de consultoria e a ca-

pacidade de transformar e de apoiar a operação. 

Quais as barreiras, em Portugal, à alteração dos modelos de negócio?

Ainda há uma grande preocupação em manter os atuais sistemas a 

funcionar e, em simultâneo, ter a capacidade de inovar. Para que tal 

aconteça não necessários perfis distintos de recursos humanos. Encon-

trar este equilíbrio tem sido a principal barreira. As empresas enfren-

tam uma grande pressão para que os sistemas não falhem. No entan-

to, também tem de haver alguém que veja mais além e a maioria das 

empresas portuguesas ainda não conseguiram encontrar a solução.

As que já a encontram, o que fizeram de diferente? 

Passa por identificar recursos das diferentes áreas de negócio e 

por aliar alguns dos stakeholders do modelo tradicional a novos e 

FACE 2 FACE

DENTRO DE UM ANO DEVEMOS DISPONIBILIZAR UMA NOVA 
ARQUITETURA COMPUTACIONAL PARA DATA CENTER, INTITULADA 
‘THE MACHINE’, QUE SERÁ REVOLUCIONÁRIA
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mais dinâmicos recursos humanos. As pessoas não querem projetos 

de um ou dois anos, pretendem quick wins, daí que o efeito dos  

DevOps funcione na plenitude. Essas empresas têm pessoas das 

áreas de negócio que aportam know-how sobre os processos. 

É então necessário identificar alguns stakeholders, e não são mui-

tos, para criar uma task force reduzida, com três a quatro pessoas, 

que devem ser alocadas a um projeto concreto, com um outcome 

definido a três meses. Isto é importante para que se mostre à ges-

tão que este é o caminho. É também necessário encontrar solu-

ções e áreas aplicacionais que tenham relevância na relação com 

o cliente.  

Que mensagem deixaria a um CIO?

Cada vez mais a função do CIO é extremamente relevante. Requer, 

no entanto, alguma alteração na forma de promover as competên-

cias da digitalização no seio empresarial. Cada vez mais a aproxi-

mação do CIO ao CEO, como elemento ativo, é imperativa. O CIO 

tem de estar mais próximo do negócio e entender melhor as suas 

necessidades para, posteriormente, poder aportar benefícios, atra-

vés das soluções tecnológicas. E isso ainda não acontece, porque 

vemos muitos CIOs a reportar ao CFO.

Ainda é entendido como centro de custo e não como driver de  

negócio...

Relaciona-se com a própria postura do CIO. A revolução digital 

está a acontecer e a relevância dos elementos da estrutura de IT 

dentro das organizações será cada vez maior, sobretudo se estas 

pessoas estiverem mais próximas do negócio. Porque é o IT que 

proporciona rapidez e agilidade no lançamento de novos produtos 

e serviços. As barreiras não são tecnológicas, dizem respeito às pes-

soas e aos processos.  

FACE 2 FACE
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IN DEEP

2017: O IT COMO MOTOR 
DO NEGÓCIO
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IN DEEP

A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL não pressupõe apenas que os sis-

temas e tecnologias de informação tomem um lugar fronteiro no 

desenvolvimento de novos caminhos para o negócio das empresas: 

deve levar também a que os executivos de topo se aproximem da 

linguagem digital.

Os dois mundos, o da condução do negócio e o das tecnologias 

de informação, têm, mais do que nunca, que quebrar a barreira 

da linguagem. As empresas mais inovadoras e melhor sucedidas da 

atualidade são aquelas que ultrapassaram, com sucesso, os entra-

ves à comunicação sobre as temáticas digitais. Não se imagina uma 

Amazon sem que Jeff Bezos fale e entenda fluentemente o mundo 

digital. Não se imagina a Tesla sem um profundo conhecedor da 

tecnologia, como Elon Musk. Não se concebe uma estrela emergen-

te na conservadora área da moda de luxo, como a Farfetch, sem um 

extenso entendimento do mundo digital por parte dos seus funda-

Os dois mundos, o da condução do negócio e o das tecnologias de informação, têm, mais do que 
nunca, que quebrar a barreira da linguagem

HENRIQUE CARREIRO

dores. Não se imagina até o futuro da área financeira sem que os 

respetivos executivos entendam as ameaças e oportunidades colo-

cadas pelas novas fintech. Retalho, indústria automóvel ou serviços 

financeiros estão entre os setores de negócio em fase de disrupção 

acelerada pelo digital. Nenhuma área parece hoje a salvo do que 

muitos já chamam uberização (da transformação causada por em-

presas com modelos disruptivos, como a Uber).

 

COLOCAR AS QUESTÕES CERTAS

Um tema recorrente nas discussões em torno do valor do IT para as 

organizações é a premente necessidade dos profissionais, em parti-

cular os responsáveis pelas tecnologias de informação organizacio-

nais, se aproximarem do negócio, falarem a respetiva linguagem.

Mas alguns executivos de topo continuam pouco cientes de que a 

sua própria transformação é, também ela, necessária. Não é funda-

UMA IMPRESCINDÍVEL APROXIMAÇÃO DE 
MUNDOS EM 2017
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IN DEEP

mental compreender a tecnologia, dizem, para 

entender o negócio. Insistem que os especialistas 

de IT nas respetivas companhias apresentarão 

os casos de negócio necessários para a mudança 

- e que a companhia reagirá em resposta a esses 

casos de negócio.

Mas, frequentemente, as pessoas da área das 

tecnologias da informação não sabem quando 

e como apresentar o caso. Se os executivos não 

entendem a tecnologia, não podem apreciar as 

suas implicações estratégicas – e decisões de ne-

gócio baseadas nesse entendimento incompleto 

têm a possibilidade de ser de vistas curtas ou 

pior ainda.

De acordo com o Global CIO Advisory Pulse 

Survey, da consultora KPMG, a falta de capaci-

dade para colocar as questões certas é o maior 

obstáculo que os executivos enfrentam no que 

se refere à competição digital.

Charlene Li, autora de The Engaged Leader: A 

Strategy for Your Digital Transformation, afir-

ma-o desta forma: “Muitos líderes estão com-

pletamente ausentes dos canais digitais e sociais 

frequentados pelos seus clientes e funcionários. 

Não estão envolvidos de todo. Sentem a neces-

sidade de estar, mas não sabem como fazê-lo. 

Estão até aterrorizados por isso”.

As tecnologias digitais podem parecer particu-

larmente avassaladoras devido à aceleração do 

ritmo de mudança. “As tecnologias existentes, 

e aquilo de que os clientes necessitam, está a 

mudar mais rapidamente do que, digamos, há 

15 ou 20 anos”, afirma Michael Useem, profes-

sor de gestão, diretor do Wharton Center for 

Leadership and Change Management, e autor 

de The Leader’s Checklist: 15 Mission-Critical 

Principles.

 

OS VETORES DA MUDANÇA

No seu núcleo, o que chamamos de transforma-

ção digital começa com a visão de qual se pre-

tende que seja a direção da companhia. Como 

irão as ferramentas digitais ajudar a crescer o 

negócio ou a torná-lo mais eficiente? Certamen-

NÃO SE IMAGINA 
UMA AMAZON SEM 
QUE JEFF BEZOS 
FALE E ENTENDA 
FLUENTEMENTE O 
MUNDO DIGITAL
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te, existe uma panóplia de tecnologias digitais por onde escolher e 

é necessário escolher aquelas que são críticas para o negócio – mas 

como, quando o número de opções parece ser tão confuso?

Num estudo efetuado em 2015 pela PwC a mais de 1.300 CEOs 

em 77 países, as tecnologias móveis para envolvimento dos clientes 

foram consideradas as mais estratégicas para a transformação digi-

tal. Essa categoria capturou 81% das preferências, seguida de data 

mining e área analítica (80%), cibersegurança (78%), Internet of 

Things (65%), processos de negócio com capacitação social (61%) 

e cloud computing (60%).

O maior benefício que os CEO veem na transformação digital é a 

eficiência operacional que conduz a poupanças de custos. “A trans-

formação das estruturas de custos é um sintoma da transformação 

digital pela qual as companhias estão a passar”, afirma o relatório 

do inquérito.

Para mudar um negócio com sucesso, afirma o relatório, uma com-

panhia deve ter duas coisas: uma visão clara de como a tecnologia 

poderá conceder uma vantagem competitiva – e um plano bem es-

tabelecido que inclua medidas bem definidas de sucesso.

Segundo o survey da PwC, 54 % dos CEO dizem que entraram, 

ou consideram entrar, num novo mercado nos últimos três anos 

devido à transformação digital, enquanto que 56% dizem que irão 

competir em novas indústrias nos próximos três anos por essa ra-

zão. Estas oportunidades para expansão não eram apenas para as 

grandes empresas. Nada menos do que 51% das empresas mais 

pequenas, com receitas abaixo dos 100 milhões de dólares, entra-

ram ou consideraram novos mercados em anos recentes devido à 

transformação digital, segundo o inquérito.

Ou seja, há uma dupla oportunidade identificada por parte de mui-

tos executivos de topo de que uma estratégia digital é crítica para o 

crescimento do negócio e para o sucesso competitivo. Mas também 

dos responsáveis pelas áreas de sistemas de informação que aspi-

ram, naturalmente, a liderar a revolução, tomar o papel dianteiro e 

não apenas do de suporte ao negócio, com que são na maioria dos 

casos conotadas. Mas é fundamental o estabelecimento da lingua-

gem comum – com esforço de ambos os lados. As empresas de su-

cesso no ano que agora se avizinha serão, indiscutivelmente, aque-

las em que os executivos de topo e os responsáveis de sistemas de 

informação acordem numa linguagem comum e a falem fluente e 

constantemente. O que está em jogo é demasiado importante para 

que este entendimento passe mais um ano sem acontecer. 
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
NA LINHA DA FRENTE DO NEGÓCIO

Primavera, Sage e SAS revelam como estão os sistemas de informação (SI) a ajudar os negócios 
a prosperar 

FAÇA DESTES OS SEUS ARGUMENTOS no momento de conven-

cer a gestão de que o IT não pode ser entendido como um custo, sen-

do, mais do que nunca, sinónimo de eficiência e retorno financeiro. 

“OS SI ALAVANCAM A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL ATRAVÉS 

DE UMA MUDANÇA ESTRUTURAL PARA SISTEMAS ONLINE”

Ana Ribeiro,  New Business Director da Sage

À medida que os negócios vão evoluindo e a sua gestão se vai pro-

fissionalizando, torna-se evidente a necessidade de soluções tecno-

lógicas e de gestão que potenciem o crescimento ano após ano. O 

rigor com o aumento da produtividade, o foco na eficiência e me-

lhoria contínua, a disponibilidade e a qualidade da informação para 

apoio à decisão são fatores de sucesso críticos e incontornáveis. 

Estamos a falar de coisas tão simples como a redução dos tempos 

de produção/prestação de um serviço e a visualização da perfor-

mance em tempo real, com alertas de 

desvios que exigem ações de recupe-

ração ou otimização. Ou, por exem-

plo, ter uma visão consolidada da 

disponibilidade financeira da orga-

nização com identificação dos riscos 

associados ao ciclo de tesouraria e a 

capacidade de fundamentar decisões 

que possam exigir ações corretivas e/

ou a definição de novas estratégias. 

E qual o empresário que não idealiza 

controlar de forma exemplar o seu 

ciclo de aprovisionamento, garantin-

do que compra o melhor produto ao 

fornecedor, que oferece a melhor re-

- Ana Ribeiro -
New Business Director 

da Sage
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lação qualidade/preço e que vai ter o produto em 

stock o menor tempo possível? 

A maioria da atividade dos negócios desenvolve-se 

na esfera digital: é lá que se procuram e encontram 

os potenciais clientes, onde se desenvolvem os prin-

cipais processos e onde colaboram os novos talentos.

Os sistemas de informação alavancam esta trans-

formação através de uma mudança estrutural para 

sistemas online que permitam a mobilidade e aces-

sibilidade permanentes em qualquer lugar e através 

de qualquer dispositivo: computador, tablet ou tele-

móvel. 

Esta realidade pode concretizar-se também em pro-

jetos específicos de dinamização de negócio, como 

a criação de uma loja online que permita escalar as 

vendas e chegar a novos públicos e localizações. Ou 

ainda para promoção do negócio (notoriedade) e 

monitorização de clientes nos canais sociais (gerir 

os clientes com base no seu perfil digital e social), 

novas abordagens que, com investimentos margi-

nais, têm impacto de grande escala no crescimento 

do negócio e na transformação das organizações.

- David Afonso -
Vice-Presidente 

da Primavera

“O NEGÓCIO E A PRÓPRIA TECNOLOGIA 

CONFUNDEM-SE”

David Afonso, Vice-Presidente da Primavera

É indiscutível que as TI têm hoje um papel central 

no negócio e, em muitos casos, o negócio e a própria 

tecnologia confundem-se. Em todo o caso, dividiria 

o papel do IT em três patamares, no que ao impacto 

no negócio diz respeito. Num primeiro temos o IT en-

quanto motor para a melhoria da eficiência, eficácia 

e agilidade. Nestes casos, mais do que a transforma-

ção do negócio, a sua contribuição está mais centrada 

no domínio da melhoria da competitividade da orga-

nização que, não sendo facilmente mensurável, tem 

sem dúvida impacto no negócio. Seja através do preço 

(mais competitivo), da qualidade do produto e/ou do 

serviço.

Num segundo patamar, incluiria as iniciativas de IT 

que visam explorar novos canais de venda. A evo-

lução através da abertura de novos canais digitais 

tem um impacto direto no negócio, abrindo a opor-

tunidade de chegar a novos clientes e mercados. Se, 

nalguns casos, o impacto é facilmente mensurável, 

- Ricardo Ponce -
Industry Executive Account, 

Banking no SAS Portugal
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outros há em que a “conta” não é tão imediata.

Num último patamar, incluem-se as empresas 

cujo modelo de negócio e a tecnologia são indis-

sociáveis. Uber e Airbnb são dois bons exemplos. 

Nestes casos, o negócio e a tecnologia são duas 

faces da mesma moeda, sendo muito difícil dis-

tinguir o que é tecnologia e modelo de negócio. 

Alicerçada em tecnologia está a surgir toda uma 

nova economia – a economia de partilha. Nestes 

casos, o impacto do IT no negócio é total e, a 

ritmo muito acelerado, está a transformar a eco-

nomia em setores considerados “tradicionais” e 

muito conservadores.

 Em qualquer dos casos, o IT é hoje é determinan-

te para o sucesso de qualquer organização. Ao 

contrário do que acontecia há uma década, em 

que as preocupações de um CIO estavam muito 

relacionadas com as infraestruturas (servidores, 

redes, etc.), hoje estão centradas no negócio e em 

como a tecnologia pode ser um enabler. E isso diz 

tudo sobre a importância do IT para o negócio.

IN DEEP

“NAS EMPRESAS QUE JÁ AGARRARAM A OPORTUNIDADE DIGITAL, O 

NOVO IT PARTILHA O ESPAÇO COM O GRUPO DOS NOVOS CXOs”

Ricardo Ponce, Industry Executive Account, Banking no SAS Portugal

Há um novo exército de líderes de IT que não discutem mais qual o valor que estão a 

dar ao negócio. Pelo contrário, eles são os verdadeiros enablers da estratégia do negócio. 

O IT dos sistemas que transacionam e gravam operações, criado em torno de processos 

departamentais, organizados em bases de dados e interpretados através de relatórios 

BI e analytics, é um IT que nunca capta realmente o que fazemos ou como o fazemos.

O novo IT digital, da época de consumo, comunicações e conteúdo em dispositivos 

móveis omnipresentes está a reestruturar as relações comerciais, políticas e culturais. 

O primeiro IT é essencial para a empresa funcionar de forma eficaz e eficiente e o 

segundo para sobreviver. 

A disrupção digital varre todas as indústrias com sistemas que registam tudo o que 

fazemos e com recursos de computação acessíveis, que nos permitem analisar padrões 

e insights. O fantástico mundo do novo IT é o enabler por detrás da identificação das 

pegadas digitais deixadas pelos prospects e clientes na relação com a empresa, desde 

os sistemas de monitorização de dispositivos de saúde e de veículos até à proteção 

contra ciberataques. 

Nas empresas que já agarraram a oportunidade digital, o novo IT partilha o espaço 

com o grupo dos novos CXOs – chief analytics officer, chief data officers, chief cus-

tomer officer e chief digital officer. 
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— A NOVA SEGURANÇA — 
ORGANIZACIONAL DIGITAL

As organizações que sintam a necessidade crescente de atender às necessidades de segurança 
dos ativos da OT (Operational Technology) e da IoT (Internet of Things) devem considerar 

alguns princípios básicos

AS TECNOLOGIAS de informação já 

não são o que eram. Até certo ponto, 

estivemos focados num determinado 

e estável conjunto de infraestrutura e 

software - computadores mainframe, 

computadores mid-range, servidores, 

desktops e portáteis e o seu respetivo 

software. Ao longo do tempo também 

nos fomos familiarizando com as impli-

cações dos dispositivos móveis para o 

IT e aceitámo-las como parte da infraestrutura.  

O software também se foi transformando através de diferentes 

métodos de entrega, como a cloud, e 

todos nos acostumámos às implica-

ções de design inerentes à criação de 

uma infraestrutura desta natureza. E 

não nos podemos esquecer das redes. 

No início, passámos de dispositivos 

de conexão simples, como os modems, 

para bridges, routers e switches. Pro-

gressivamente, tornámo-nos especia-

listas em design de redes de área alar-

gada, metropolitanas e locais, porque também estas passaram a 

estar sob a alçada do IT. 

POR EARL PERKINS
Research Vice Presidente da equipa de Segurança e Privacidade na Gartner   

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Artigo Original Gartner
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Este longo caminho também foi percorrido pelas infraestruturas e 

serviços de segurança que o suportam, desde firewalls e ferramentas 

de gestão de ameaças avançadas a diferentes programas de softwa-

re que endereçam a prevenção, deteção, resposta, acesso e proteção 

de dados. A natureza das próprias ameaças impulsionou diferentes 

abordagens à medida que evoluímos para técnicas ainda mais avan-

çadas na tentativa de proteger as fundações do IT. No meio de toda 

esta tecnologia, tivemos ainda de desenvolver organizações que con-

seguissem arquitetar, desenhar, implementar, gerir e operar este am-

biente, do início ao fim. O que nos traz aos dias de hoje.

Estamos hoje a viver outro ponto de inflexão, semelhante àquele 

que tivemos de enfrentar quando a web, a mobilidade e as solu-

ções cloud apareceram nas nossas vidas. Estão a emergir tecnolo-

gias mais variadas, apesar de ainda menores, que estão conetadas 

a redes familiares e não familiares e a gerar e utilizar dados numa 

escala até ao momento nunca vista.

Do ponto de vista da segurança, já percebemos que esta nova in-

flexão não é completamente familiar ao IT, embora seja familiar à 

maioria da tecnologia operacional, ou OT.  Apenas sabemos que 

teremos de ter em conta quaisquer diferenças que esta nova vi-

ragem possa trazer à nossa estratégia de segurança. E tal começa 

com a segurança da organização.  A segurança dos ativos da OT 

e da IoT (Internet of Things) deve considerar alguns princípios 

básicos.

- A natureza da própria segurança da organização: o IT terá, agora, 

de implementar novas alterações, porque “one size does not fit all”. 

Teremos de coordenar mais os novos e adicionais fornecedores de 

serviços de segurança, serviços e capacidades, mesmo as maiores 

organizações de segurança de IT. Porque há um limite quanto ao 

conhecimento que quererá ter sobre a miríade de novos tipos de 

dispositivos e sistemas que lhe cabe proteger. Construir uma equipa 

de segurança especializada dotada das capacidades e da experiên-

cia adequadas será cada vez mais difícil. Considere a natureza da 

segurança da sua própria organização e o quão esta será efetiva-

mente “sua” no futuro, dependendo do nível de envolvimento neste 

mundo.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A SEGURANÇA DOS ATIVOS DA OT E DA IoT DEVE CONSIDERAR ALGUNS 
PRINCÍPIOS BÁSICOS
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- A hierarquia: a segurança de IT tem reportado tradicionalmente 

ao CIO na maioria das organizações. Primeiro, porque a missão dos 

Chief Information Security Officers (CISO) tem sido a proteção da 

informação. Essa missão não se altera, mas a forma como a infor-

mação é utilizada, juntamente com a natureza da função principal 

do CISO, será uma questão premente. Apesar da confidencialidade, 

integridade e disponibilidade dos dados ser a missão principal da 

segurança de IT, os sistemas e dispositivos de OT e IoT introduzem 

agora o mundo físico. Estes sistemas e dispositivos reportam a ní-

veis que são hoje da responsabilidade de engenheiros, especialistas 

de segurança física ou outros profissionais da indústria, não aos 

especialistas de segurança de IT. 

Proteger os ambientes físicos, de engenharia ou industriais não é 

uma nova missão em si mesma, apenas uma nova missão na qual 

a segurança de IT se envolve devido à tecnologia, software e cone-

tividade necessários a estes sistemas “não-IT”. Enquanto não há 

motivos para que engenheiros e segurança física integrem a segu-

rança de IT da organização, é importante que a natureza da relação 

entre o IT, a OT e a segurança física se altere de modo a melhor ali-

nhar arquitetura, estratégia e planeamento da segurança. No final 

de contas, se os dispositivos que podem mudar o mundo físico se 

tornarem progressivamente digitais e recorrerem a redes e software, 

a segurança de IT deverá começar a fazer parte desse mundo, inde-

pendentemente de o querer ou não.

- Risco, Fiabilidade e Regulamentação: com as interligações des-

critas, a forma de calcular o risco também deve mudar. Isolar cál-

culos de risco e criar silos (por exemplo, o risco de IT) para gerir 

risco dentro desse silo não irá captar o impacto das ameaças e dos 

perigos noutros ambientes, como o físico. Os regulamentos para 

a segurança serão agora uma parte das regulamentações para a 

cibersegurança se os meios pelos quais cada sistema foi desenha-

do, do ponto de vista da segurança, utilizam tecnologias digitais e 

conetadas. O conceito de system assurance, tornar sistemas de sis-

temas suficientemente resilientes, mesmo quando crescem em com-

plexidade e em interligações, é agora um papel dos especialistas de 

cibersegurança. Chamo-lhes especialistas de segurança digital, que 

captam as necessidades holísticas do risco a partir de vários silos 

e separações tradicionais nas organizações, porque acredito que as 

plataformas digitais das quais necessitaremos para os sistemas ló-

gicos e físicos necessitarão de uma abordagem comum à segurança. 

Está na hora de uma nova segurança organizacional digital. Está 

preparado? 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO



CLOUD 
PÚBLICA, PRIVADA OU HÍBRIDA?

33ITInsight

ROUND TABLE



34ITInsight

ROUND TABLE

Arrow ECS, Check Point, Claranet e Iten debatem o valor e as especificidades da cloud 
pública e privada. Porque o enabler chave do negócio é também um desafio para o IT do 

ponto de vista da sua gestão

DIFERENTES RITMOS DE ADOÇÃO

“A transformação digital tem conduzido a uma mudança dos mo-

delos de negócio. Acreditamos que em 2017 haverá um pulo na 

adoção de cloud”, preconizou Sónia Casaca, da Arrow ECS. Em 

2016 as empresas demonstraram mais vontade em evoluir para a 

cloud. Sobretudo nas pequenas organizações, a nuvem tem sido 

sinónimo de agilidade. “Não pensam em adotar o IT tradicional”, 

frisou Vasco Afonso. “Estamos a falar de uma geração que não con-

sidera instalar toda uma infraestrutura. São o oposto das médias e 

grandes empresas”. Nestas ainda impera “um tradicionalismo do 

IT”, que se explica pela elevada componente legacy: “Têm dezenas 

e centenas de aplicações internas que têm de ser suportadas e não 

correm nativamente na cloud”. 

As empresas maiores têm outro problema: aplicações novas que 

continuam a depender das legacy. “Transportar aplicações legacy 

para a cloud é muitas vezes complexo”, salientou Miguel Sousa. 

“Estamos por isso a implementar serviços paralelos, de Disaster re-

covery-as-a-Service e de Backup-as-a-Service para levar as empre-

sas para a cloud de uma forma mais gradual. Depois, então, come-

ça a aparecer a componente de Infrastructure-as-a-Service (IaaS)”. 

As pequenas empresas têm ainda tendência a ser multicloud, ou seja, 
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a recorrer a múltiplos prestadores de cloud pública e 

a soluções complementares. 

REALIDADE HÍBRIDA 

“Os indicadores apontam que 70% do mercado es-

tará on-premises, ou seja, fará parte de uma cloud 

privada ou híbrida”, destacou o responsável da Iten, 

que tem realizado projetos nos quais o “motivador 

de negócio” obriga a ter uma cloud privada, sobretu-

do pelo fator financeiro. “A cloud pública, do ponto 

de vista de IaaS, não é competitiva e para cenários 

específicos de aplicações não é flexível. Com a cloud 

privada conseguimos essa flexibilidade”, justificou. 

“Existem situações em que optamos pela cloud pú-

blica para colocar parte dos serviços, mas em deter-

minados momentos do negócio”. 

Vasco Afonso chamou a atenção para a existência 

de “um misto de IT interno, cloud privada e clouds 

públicas” no seio das empresas, até porque, do pon-

to de vista de compliance, há requisitos legais que 

obrigam as empresas a manterem os seus dados 

em Portugal. “Acreditamos que as clouds públicas, 

sozinhas, não respondem a 100% dos casos. Para 

que tal acontecesse, muitas das empresas teriam de 

transformar-se completamente. É aqui que as clouds 

privadas, e híbridas, entram”. 

O QUE FICA EM CADA CLOUD?

A agilidade e criticidade das aplicações e do negó-

cio ditam o que transita para a nuvem. “Para uma 

empresa o e-mail pode ser crítico e para outra não”, 

exemplificou Sónia Casaca, falando numa “trans-

formação faseada e coerente com o negócio”.

A Claranet tem observado que dentro de cada em-

presa existem várias velocidades. “Nas grandes em-

presas as componentes de desenvolvimento estão a 

ser exportadas para clouds públicas”, indicou Paulo 

Vieira. “Há empresas que utilizam frequentemente 

EXISTE UM MISTO DE IT INTERNO, CLOUD PRIVADA E CLOUD 
PÚBLICA NO SEIO DAS EMPRESAS

ROUND TABLE

- Miguel Sousa -
Senior Pre-Sales Consultant 

na Iten Soutions

- Sónia Casaca -
Business Unit Manager na 

Arrow ECS

“70% do mercado fará parte de 
uma cloud privada ou híbrida”

“Em 2017 haverá um pulo na 
adoção de cloud” 
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a cloud pública para os serviços online”, apontou Vasco Afonso, 

dando como exemplo a Niantic, responsável pelo fenómeno Poké-

mon Go, cujas necessidades de infraestrutura aumentaram 50 vezes 

em poucas semanas. “Se um serviço ou produto for lançado sobre 

uma cloud privada e registar elevada procura, não há capacidade 

para escalar rapidamente”, realçou. “Quando estamos a falar de 

plataformas para as quais sabemos que as capacidades de armaze-

namento e processamento são constantes, pode fazer sentido falar 

de clouds privadas. Quando estamos perante algo mutável ao lon-

go do tempo, a cloud pública encaixa melhor”.   

CLOUD PRIVADA É FINANCEIRAMENTE COMPETITIVA?

 “O que existe numa cloud pública, em termos de modelos financei-

ros e da respetiva escalabilidade, já começa a existir on-premises”, 

assegurou Miguel Sousa. O responsável da Iten referiu que existem 

exemplos de empresas que começaram na cloud pública e que, fi-

nanceiramente, “perceberam que conseguiam passar grande parte 

do negócio para on-premises”. 

Paulo Vieira chamou a atenção para o facto de, na cloud pública, 

os tempos de resposta serem superiores. “Não são bem os SLAs que 

as empresas têm nas suas próprias infraestruturas”. 

Para Vasco Afonso, no entanto, o debate cloud privada/pública 

“não se pode resumir a cenários financeiros” e relaciona-se, sobre-

tudo, “com a atividade da empresa e as suas necessidades”. Ainda 

assim, distinguiu quando uma é mais proveitosa do que a outra. “A 

cloud privada é mais vantajosa para organizações com mais de mil 

servidores. Sob o ponto de vista de IaaS, raramente a cloud pública 

é mais competitiva”, enfatizou. “É em todos os outros serviços, de 

Platform-as-a-Service e de Software-as-a-Service, que reside o seu 

verdadeiro potencial”. Assim, e como resumiu Paulo Vieira, o mais 

importante no momento de decidir o que fica em cada cloud “é o 

retorno para o negócio”. 

IT AINDA RESISTE

“O IT interno é um bloqueio à evolução para a cloud”, defendeu 

Vasco Afonso. “Sente que o seu posto de trabalho está a ser posto 

em causa. O problema são a falta de skills em cloud pública. Por 

um lado temos de ter os skills mais tradicionais e, por outro, apos-

ROUND TABLE

O MAIS IMPORTANTE NO MOMENTO DE DECIDIR O QUE FICA EM CADA CLOUD 
É O RETORNO PARA O NEGÓCIO
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tar em plataformas de cloud multidisciplinares”.

Miguel Sousa colocou o ‘dedo na ferida’: “Nota-se 

muito que o IT é, em grande parte das empresas, um 

silo, ou seja, está completamente desalinhado com o 

negócio. Quando as empresas perceberem que o IT 

é parte integrante deste, o caminho será mais fácil”. 

Neste cenário, os fabricantes também têm uma im-

portante responsabilidade. Segundo este painel, já o 

perceberam, e não por acaso estão apostar cada vez 

mais na venda de software e de serviços cloud. 

MANTER O CONTROLO É PREOCUPAÇÃO 

A transição para clouds privadas é mais fácil por es-

tas assentarem em plataformas de virtualização que 

o IT interno tão bem conhece e no qual confia. “De 

alguma forma as empresas sentem que controlam 

essa infraestrutura”, frisou Vasco Afonso. Segundo 

Sónia Casaca, as empresas “não pretendem abdicar 

do controlo sobre a rede interna e sobre a infraes-

trutura”. A representante da Arrow ECS destacou 

ainda que os fabricantes de cloud privada estão a 

disponibilizar soluções de segurança em linha com 

as dos providers de cloud pública. 

Vasco Afonso defendeu, no entanto, que a cloud pú-

blica é mais segura do que a privada, porque esta “é 

uma das maiores preocupações dos providers”. O 

mais importante é que as empresas tenham “compe-

tências internas para a gestão dos dados”. 

Paulo Vieira revelou as perceções das organizações 

face à segurança: “Em primeiro lugar, as empresas 

pretendem continuar a ter a visibilidade que tinham 

no passado, típica de ambientes e infraestruturas 

internas, e tendem a querer não perder essa visibi-

lidade nas clouds públicas. De seguida, procuram 

a capacidade de fazer um assessment à segurança 

total da infraestrutura que está na cloud. E depois 

procuram monitorizar o tráfego de uma forma efi-

caz, como fazem nas redes privadas”. 

OS FABRICANTES DE CLOUD PRIVADA ESTÃO A DISPONIBILIZAR 
SOLUÇÕES DE SEGURANÇA EM LINHA COM AS DA CLOUD PÚBLICA

- Paulo Vieira -
Major Account Manager na 

Check Point

- Vasco Afonso -
Solution Design Director na 

Claranet

“Nas grandes empresas as 
componentes de desenvolvimento 

estão a ser exportadas para a 
cloud pública”

“Sob o ponto de vista de IaaS, 
raramente a cloud pública é 

competitiva”

ROUND TABLE
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*Em parceria com a CIONET Portugal

CIONET INSIGHTS*

O meu desejo para o Ano Novo é que todos tenhamos a oportunidade de demonstrar o valor intrínseco 
à máquina TIC

— A MÁQUINA DE SUMOS — 

HÁ DOIS MESES, a minha mulher convenceu-me 

a comprar uma das máquinas de sumos mais mo-

dernas. Há duas semanas, fui convidado para par-

ticipar num congresso sobre o valor das TIC em 

e-Governance. Há dois dias, pediram-me para escre-

ver um artigo, de preferência com relevância para a 

nossa comunidade.

Todos estes factos se correlacionaram de muitas ma-

neiras diferentes (ex: enquanto escrevo este artigo 

estou a beber um delicioso sumo energético com an-

tioxidantes enquanto a minha mulher me diz que  

devia fazê-lo diariamente). Ainda assim, pode per-

guntar-se:  o que é que isto tem a ver com TIC?

Farei o meu melhor para o tentar explicar com al-

gum valor acrescentado, que, com sorte, produza 

um efeito tranquilizante sobre o modo como me 

sinto em relação ao preço (sim, não foi a máquina 

mais barata). 

As principais linhas de ação e raciocínio ao analisar 

os diferentes tipos de máquinas de sumos foram — 

(1º) A minha mulher tentou convencer-me dos be-

nefícios de cada sumo em particular (um para ficar 

mais magro, outro mais forte, outro mais saudável, 

etc.), exatamente da mesma forma que considera-

mos os benefícios de cada projeto de TIC.

Depois (2º), ela convenceu-me que deveríamos en-

contrar maneira de fazer sumos frequentemente, 

com qualidade, simplicidade e economia de tempo. 

Foi quando me apresentou o conceito da máquina 

de sumos. Mas havia diferentes tipos de máquinas, 

- Augusto Fragoso -
CIO da Anacom
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CIONET INSIGHTS*

com mais ou menos funções, diferentes níveis de qualidade e custos.

Para bebermos sumos frequentemente, iríamos obviamente preci-

sar de uma máquina que fizesse os tipos de sumos que queríamos 

(cada um diferente e com uma diferente proposta de valor), tivesse 

todas as componentes necessárias (pelo menos 6 partes diferentes 

com encaixe e interação perfeitos), fosse robusta e resiliente, etc.

Tornou-se óbvio que todos estes fatores combinados num único 

dispositivo eram de facto a solução mais eficiente e eficaz. Infeliz-

mente, mas previsivelmente, também a mais dispendiosa.

Após alguma argumentação e matemática doméstica, a conclusão 

foi que, apesar de ser a mais cara, tal máquina compensaria com 

um retorno sobre investimento previsivelmente mais alto ao longo 

de um período de tempo mais extenso—maior valor para o nosso 

agregado.

No contexto dos sumos não é difícil compreender que, apesar de 

haver valor específico em cada sumo, a máquina de sumos é, em si, 

o elemento estratégico, possuindo um valor intrínseco que é intro-

duzido e amplificado a cada sumo produzido.

Os meus amigos gostam verdadeiramente e são curiosos o suficien-

te para querer ver a máquina e perceber como funciona.

Discutir o valor de cada sumo é evidentemente mandatório para 

decidir se o iremos produzir ou não, mas para o fazer de forma re-

gular, e para produzirmos sumos de alta qualidade eficientemente, 

uma boa máquina é indispensável!

Numa lógica inversa, quereríamos produzir o melhor sumo, mas 

não investir na máquina. E, deste modo, não perceberíamos que a 

máquina é, per si, o ativo de alto valor. 

As organizações estão geralmente dispostas a discutir e a pagar por 

projetos de TIC para otimizar os processos de negócio, mas fre-

quentemente (e ao contrário dos meus amigos) não estão abertas a 

entender, discutir e eventualmente pagar por máquinas de produ-

ção TIC eficientes e eficazes.

Quando falamos do valor das TIC num dado contexto, 95% das 

vezes discutimos o valor da sua intervenção nos processos de negó-

cio, mas não o valor da máquina de produção TIC per se.

O meu desejo para o Ano Novo é que todos tenhamos a opor-

tunidade de demonstrar o valor intrínseco à máquina TIC, e de 

partilhar o nosso conhecimento sobre a mesma. Mesmo que isso 

implique levar uma máquina de sumos para a mesa de cada quadro 

administrativo. 

QUANDO FALAMOS DO VALOR DAS TIC NUM DADO CONTEXTO, 95% DAS VEZES 
DISCUTIMOS O VALOR DA INTERVENÇÃO MAS NÃO O VALOR DA MÁQUINA DE 
PRODUÇÃO TIC PER SE



40ITInsight

A tomada de consciência da influência da personalidade e da história de vida nas decisões que tomamos, quando, 
por exemplo, recrutamos alguém para a nossa equipa ou procuramos um parceiro de negócio, gera crescimento 

pessoal e contribui para um padrão de liderança mais eficaz

— DESENVOLVIMENTO PESSOAL
E LIDERANÇA INTEGRAL —

NO LANÇAMENTO de uma nova empresa, ao pre-

tendermos criar um ambiente de trabalho em equi-

pa, as ideias sobre a confiança que podemos ter nas 

pessoas que nos rodeiam, por exemplo, acabam 

sempre por interferir no tipo de controlo e de repor-

te que queremos implementar. Quem está a liderar 

um negócio é hoje confrontado com situações em 

que a gestão de pessoas deve ser feita com a noção 

de que, para além de analisar a equipa de trabalho, 

deve também analisar-se a si próprio. Este exercício 

de autoconhecimento nem sempre se revela atra-

tivo, pois exige uma perseverança e determinação 

pouco consentâneas com a gestão de tempo a que 

estamos compelidos e com a pressão de obter re-

sultados. Liderar implica, assim, o saber lidar com 

situações complexas, que exigem um investimento 

por parte do líder nas temáticas relacionadas com a 

comunicação, motivação e liderança, considerando 

o seu processo de desenvolvimento pessoal e a sua 

história de vida, as suas crenças, os seus valores, as 

suas aspirações e os seus princípios. A boa notícia é 

que um elevado número de empreendedores já en-

cara com naturalidade a necessidade de se prepara-

rem devidamente para o exercício da liderança. O 

desafio da tomada de consciência de si próprio, das 

suas preferências e o seu propósito de vida como 

LEADERSHIP

- Margarida Pedrosa -
Diretora-geral MBA Consultores

Docente da Porto Business 
School
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LEADERSHIP

variáveis determinantes no exercício da liderança é algo que tem 

escapado nos modelos de liderança de tipo mais prescritivo, e que 

constitui uma parte da essência da liderança integral.

Começa a perceber-se agora que, para evidenciar comportamentos 

de liderança adequados, estes têm de estar ancorados numa sóli-

da estrutura de personalidade, e que essa solidez, para existir, tem 

de ser devidamente alimentada, cultivada e mesmo acarinhada ou 

questionada, em determinadas situações.

Ser sensível a isto e treinar as dimensões cognitiva, emocional, senso-

rial, “inspiracional” e comunitária, procurando utilizar todo o poten-

cial e energia, pode fazer toda a diferença no seu estilo de liderança, 

no modo como lida com os problemas e como sente as oportunida-

des no seu negócio. Esta vertente, designada por “inside out”, assenta 

num processo individual e único de descoberta de si próprio e da sua 

relação com o mundo que o rodeia, conduzindo os empreendedores 

a uma abordagem mais “integral” no seu papel de líderes.

O conceito de liderança integral está associado a um dos maiores es-

pecialistas em psicologia integral, Ken Wilber, destacando-se das suas 

obras o livro “A Theory of Everything”. A liderança integral assenta

numa perspetiva holística, inclusiva e equilibrada do mundo por 

parte do líder, representada num mapa com quatro quadrantes: in-

tencional, comportamental, cultural e social.

A procura da maturidade psicológica associada às capacidades 

intelectuais e sensoriais, em diferentes domínios da vida do em-

preendedor – profissional, pessoal, lazer, comunitário –, aportam-

-lhe uma riqueza mais integradora de si próprio, das equipas, da 

organização, dos negócios e do mundo.

“First connect yourself, then lead” passa a ser um lema orientador 

do dia a dia. O autoconhecimento e a vontade de abrir para no-

vas perspetivas sobre si próprio e sobre o mundo potenciam uma 

maior capacidade de inspirar os outros a agir, de desenvolver equi-

pas inovadoras, produtivas e mais felizes, e de contribuir para uma 

maior sustentabilidade psicológica, económica e social. 
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TRANSFORM

A CateringPor transformou completamente as suas operações de catering no Aeroporto Internacional 
de Lisboa, automatizando uma infraestrutura anteriormente manual com o software O2P 

(plataforma operacional aberta) da ProcessWare

A CATERINGPOR, uma joint venture entre a TAP e a a Lufthansa 

Sky Chefs, é a principal operadora de catering para companhias aé-

reas em Portugal. Estabelecida em 1994, a empresa gere uma ope-

ração de alto volume e com múltiplas cozinhas no aeroporto de 

Lisboa, prestando serviços de catering e suporte logístico para mais 

de 180 voos, até 50 mil refeições em voo, e mais de 15 mil trolleys.

O DESAFIO

A CateringPor necessitava de melhorar o serviço e alcançar 30% de 

crescimento anual em volume, sem aumentar custos operacionais. 

Para concretizar este objetivo, precisava de aumentar a rentabilida-

de e melhorar a eficiência global das suas operações.

Dada a complexidade da sua operação logística, com gestão mul-

CATERINGPOR AUTOMATIZA OPERAÇÕES NO 
AEROPORTO DE LISBOA

tifásica de recursos, produção, planeamento e controlo, 24 horas 

por dia, sete dias por semana, a CateringPor procurou uma solução 

de software intuitiva para gerir e monitorizar as múltiplas fases 
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das suas operações de forma automática e 

dinâmica.

Qualquer potencial solução teria de comu-

nicar perfeitamente com os sistemas de in-

formação de voo das companhias aéreas de 

forma a satisfazer os requisitos de catering 

e os prazos devidos. A capacidade de mo-

nitorizar todos os processos operacionais 

era também imperativa para controlar e re-

portar atividades de preparação de carrega-

mento, assegurar conformidade com planos 

de embarque e caraterísticas de voo.

“Selecionámos a plataforma O2Pcatering 

da ProcessWare porque satisfazia todos os 

nossos requisitos de capacidade, oferecendo 

uma solução flexível configurada para in-

corporar os nossos processos de negócio es-

pecíficos e uma solução aparentemente feita 

à medida que foi rápida e fácil de implemen-

tar,” explica Carlos Branca, gestor de opera-

ções da CateringPor. “As tecnologias de in-

tegração base da plataforma permitiam-lhe 

comunicar e interagir não só com os nossos 

sistemas ERP, mas também com os sistemas 

de informação de voo dos nossos clientes”.

A SOLUÇÃO

Aplicando as capacidades de integração 

transparentes da O2P, a plataforma foi in-

corporada na infraestrutura de IT e ERP da 

empresa, sem qualquer necessidade de um 

grande investimento de capital ou desen-

volvimento customizado. A implementação 

empregou a ferramenta de configuração de 

normas da O2P, juntamente com o seu mo-

tor de processamento e otimização dinâmi-

ca de eventos em tempo real, para construir 

os requisitos operacionais. 

Agora, a CateringPor controla totalmen-

te as suas operações através do dashboard 

da O2P. Cockpits de processamento con-

figuráveis com ecrãs gráficos são acessí-

veis a todos os stakeholders para visuali-

zação, gestão, monitorização e registo de 

toda a informação, desde operações de voo 

a planos de gestão de carregamento. Os  

cockpits de processamento são também com-

patíveis com outros requisitos críticos da  

CateringPor, incluindo dados relativos a ae-

ronaves, passageiros e tripulação.

Suportando qualquer terminal de dados 

móvel, a O2P oferece interfaces claras e in-

tuitivas, desencadeando preparações de voo 

automaticamente. Ao utilizar dispositivos 

móveis ou estações de trabalho fixas em 

cada ponto de execução de tarefa, os opera-

dores simplesmente descodificam o código 

TRANSFORM

A FUNCIONALIDADE DE GESTÃO DINÂMICA DE DADOS DA O2P IMPLICA QUE QUALQUER 
ALTERAÇÃO NA INFORMAÇÃO DE VOOS SE REFLITA AUTOMATICAMENTE NO 
PROCESSO OPERACIONAL DA CATERINGPOR
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de barras de um compartimento para receber 

instruções sobre o que deve ser carregado. 

Os operadores confirmam o carregamento 

dos itens e os compartimentos são selados 

com códigos de barras, gerando relatórios 

automáticos de segurança sem intervenção 

humana.

Estes relatórios permitem que o cockpit de 

processamento possa monitorizar o proces-

so de distribuição em tempo real.

A funcionalidade de gestão dinâmica de dados da O2P implica tam-

bém que qualquer alteração na informação de voo de uma compa-

nhia aérea se reflita automaticamente no processo operacional e 

planeamento do serviço da CateringPor. 

O RESULTADO

Com esta implementação, a CateringPor conseguiu planear, gerir e 

monitorizar de forma dinâmica e em tempo real os recursos, pre-

paração e distribuição de todas as suas refeições de bordo e outros 

serviços de catering para as principais companhias aéreas no aero-

porto da Portela. 

“Estamos muito satisfeitos com o sucesso 

que a CateringPor alcançou, demonstrando 

as capacidades totais da nossa plataforma 

O2P,” afirma Filipe Janela, CEO do grupo 

ProcessWare. 

“Graças à ProcessWare, transformámos 

completamente o nosso negócio de ope-

ração manual a totalmente automatizada, 

distribuindo no pico de funcionamento 15 

mil refeições a bordo por hora e reduzindo 

atrasos e queixas mais de 30%,” explica Luís de Sousa, General 

Marketer da CateringPor. “Não só houve uma integração perfeita 

da plataforma O2P, mas a sua implementação resultou também 

em benefícios e poupanças significativas em custos — de uma re-

dução de desperdício na ordem dos 10% em matéria prima e de 

30% em materiais intermédios, à colossal redução de 60% em 

esforço de planeamento. A O2P permite-nos gerir e dimensionar 

as nossas operações de forma eficiente e eficaz, pelo que estamos 

totalmente confiantes que iremos alcançar a nossa meta de 30% 

de crescimento anual em volume sem aumentar a nossa estrutura 

de custos.” 

TRANSFORM
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— INSIGHTS DA                            —  
Lisboa foi, durante três dias, a capital mundial do empreendedorismo tecnológico

MAIS DE 50 MIL PESSOAS, 

de 166 países, rumaram à MEO 

Arena e à Feira Internacional de 

Lisboa para assistir àquele que 

é já considerado o maior evento 

de empreendedorismo e tecnolo-

gia do mundo.

A Web Summit deu voz às star-

tups e foram mais de 1400 as que 

marcaram presença, sendo que 

135 pertenciam ao nível START, 

270 ao BETA e 1.080 ao nível 

ALPHA. Estas startups tiveram acesso a mais de 1.300 investidores.

Mas nem só de negócios se fez o evento. Foram centenas as con-

ferências e workshops que tiveram lugar nos diferentes palcos, de-

dicadas aos mais variados temas. A magnitude da Web Summit é 

impossível de reproduzir. Partilhamos, por isso, um resumo do que 

lhe pode interessar.

O FUTURO SEGUNDO O 

FACEBOOK 

O CTO do Facebook, Mike 

Schroepfer, partilhou as três 

principais apostas da rede social 

para os próximos dez anos: co-

netividade, inteligência artificial 

e realidade virtual. A primeira 

prende-se com o polémico pro-

jeto de Open Internet (internet.

org), pelo qual a empresa de 

Mark Zuckerberg pretende dis-

ponibilizar conetividade gratuita a países em vias de desenvolvi-

mento, a troco de navegação exclusiva em sites e conteúdos autori-

zados pelo Facebook. Para que tal seja possível, está a investir em 

três infraestruturas de conetividade: satélites de baixa altitude, um 

“enxame” de aviões solares que operam a baixa altitude 24/7 e um 

sistema de Wi-Fi para as cidades.

- Mike Schroepfer, CTO do Facebook -
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O Facebook está também a desenvolver uma tecnologia de inte-

ligência artificial que permita arquivar e compartilhar fotografias 

com meta dados automáticos, no reconhecimento de pessoas, obje-

tos e paisagens.

Mas é com a realidade virtual que promete a maior das disrupções, 

ao pretender que, no futuro, interajamos socialmente através de 

avatares. O desafio é a criação de uma plataforma de social media 

com a capacidade e os recursos de hardware que permitam abrir a 

realidade virtual aos utilizadores. 

PRÓXIMO PARADIGMA? “INTERACTIVE EVERYTHING”

No palco secundário AutoTech – Talk Robot, Ivan Poupyrev, dire-

tor técnico da Google Advanced Technology and Projects (ATAP), 

falou de “interactive everything” e partilhou dois projetos que 

prometem alterar profundamente a forma como interagimos com 

equipamentos eletrónicos: o Solis e o Jacquard. O primeiro diz res-

peito à possibilidade de controlar pequenos dispositivos sem lhes 

tocarmos, como um smartwatch, por exemplo, recorrendo apenas 

a gestos. A Google está a desenvolver novos tipos de sensores para 

o efeito, porque a tecnologia atual não está desenhada para tal. 

Este controlo à distância pode ser aplicado a dispositivos com e 

REPORTAGEM

sem ecrã. O projeto Jacquard envolve tecidos através dos quais pos-

samos controlar qualquer dispositivo. Na prática, um casaco ou 

umas calças transformam-se em vestuário inteligente que contro-

la praticamente tudo, desde uma lâmpada ao telemóvel. A Google 

pretende democratizar esta tecnologia ao ponto das peças serem 

produzidas pela própria indústria do vestuário. 

TECNOLOGIA MAIS AVANÇADA QUE O NOSSO “MIND SET”

A Google demonstrou numa outra conferência, intitulada “Ma-

king our devices as inteligente as possible”, a sua visão sobre a  

- Ivan Poupyrev, diretor da Google ATAP -
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REPORTAGEM

Internet of Things (IoT). O gigante da web 

está há muito a trabalhar em inteligência 

artificial e machine learning e há três anos 

que se dedica aos carros autónomos, um 

dos maiores rostos da IoT. Estes são mais 

seguros, defendeu Don Dodge, developer 

advocate, justificando os receios associa-

dos do seguinte modo: “A tecnologia está 

sempre à frente da capacidade que as pes-

soas têm para a apreender”. O developer 

da Google deu o exemplo dos aviões, que 

há muito são pilotados por computadores. 

Segundo Brian Subirana, director Autor Id 

Lab, no MIT, os desafios que envolvem os 

dispositivos inteligentes são, assim, dois: a 

segurança e os standards, ambos em falta. 

“A tecnologia já funciona, mas não pode 

haver deployment enquanto a privacidade, 

segurança e regulamentação não estiverem 

resolvidas”, alertou. “O roll out é o desa-

fio”.  

IoT E SEGURANÇA – O PIOR ESTÁ 

PARA VIR

Como proteger os dispositivos conetados, 

que não param de proliferar e que não é 

possível manter atualizados? Rami Essaid, 

co-founder da Distil Networks e Emmanuel 

Shalit, CEO da Dashlane, destacaram que 

em breve viveremos num mundo no qual 

não poderemos assumir que os dispositi-

vos que utilizamos são seguros, porque to-

dos serão “entry points”. A segurança tem, 

assim, de ser entendida como uma “evo-

lução”, sobretudo dos nossos comporta-

mentos. O exemplo apontado foi o roubo 

de informações pessoais de 500 milhões de 

contas Yahoo, em setembro deste ano, cujas 

palavras-passe bastante elementares permi-

tiram concluir que “o nível de awareness 

dos utilizadores está abaixo do desejado”, 

evoluindo a um ritmo inferior ao das amea-

ças. Os casos mais mediáticos de roubo de 

dados são indicadores alarmantes, mas o 

pior dos “data breaches” ainda não aconte-

ceu. Imagine o que poderá acontecer quan-

do for pirateada informação biométrica...

OS DESAFIOS DA REALIDADE 

MULTICLOUD

No palco SaaS Monster, Ray O’Farrell, CTO 

da VMware, destacou que, em 2016, vive-

mos num “mundo software-defined”. Mes-

mo as empresas tradicionais são “software 

“A TECNOLOGIA ESTÁ SEMPRE À FRENTE DA CAPACIDADE QUE AS PESSOAS TÊM 
PARA A APREENDER”, DEFENDEU DON DODGE, DEVELOPER ADVOCATE DA GOOGLE
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Um dos momentos mais partilhados e comentados nas redes 

sociais foi a presença de Sophia, um robô inteligente e com 

desconcertante aparência humana, no palco principal da Web 

Summit. Desenvolvido pela Hanson Robotics, uma empresa de 

robótica humanóide sediada em Hong Kong, foi apresentado por 

Ben Goertzel, investigador de inteligência artificial, que partilhou 

uma visão otimista sobre o futuro. “À medida que formas de AI 

se tornam milhares de milhões de vezes mais inteligentes do que 

os humanos, irão ajudar-nos a resolver os maiores problemas 

do mundo”, antecipou, defendendo que os robôs não só irão 

ajudar-nos a solucionar problemas como a fome, a pobreza 

e todas as doenças que afetam a humanidade como chegarão 

SOPHIA, O ROBÔ QUE FALA E SE COMPORTA 
COMO NÓS

mesmo a libertar a raça humana do trabalho. O primeiro passo, 

segundo Goertzel, são robôs humanóides que nos compreendam 

e interajam connosco. Como Sophia, que sorriu e estabeleceu 

contacto visual quando se apresentou na Web Summit, tendo até 

respondido a algumas questões. 

driven”, devido à necessidade de crescerem e de se relacionarem de 

forma diferente com os clientes. O grande desafio da digitalização, 

frisou, decorre da realidade multicloud das empresas. O’Farrell fa-

lou da necessidade destas prosperarem numa era de “arquitetura 

cross-cloud”, complexa de gerir. Esta realidade – o facto de, na 

mesma empresa, existirem cargas de trabalho e processos alojados 

em múltiplos vendors de cloud privada e pública – aporta inúmeros 

desafios aos CIOs. A resposta está em implementar “uma aborda-

gem e um ambiente operacional comum”, de forma a assegurar 

uma visibilidade e gestão integradas sobre todos os dados alojados 

e processados na cloud pública e privada. Só assim os CIOs conse-

guirão prevenir o que designa de “o maior silo de sempre”. 
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DE DATA ON-DEMAND PARA INSIGHTS ON-DEMAND
“Os dados são agora uma buzz word”. Matt Garratt, VP da Sa-

lesforce Ventures, foi direto quanto à abordagem que é agora ne-

cessária. Sim, são “o novo petróleo” e, como este, de nada valem 

se não forem processados. Numa conferência sobre investimentos 

em 2017, realçou que o mais importante, agora, é “passar de data 

on-demand para insights on-demand” e que o maior provider SaaS 

do mundo está empenhado em integrar dados de forma seamless, 

já que este permanece “um enorme desafio”. 

Quanto aos investimentos necessários, a tendência é claramente a 

mobilidade – dar aos colaboradores a possibilidade de trabalharem 

de forma remota. 

FUTURO DO TRABALHO: SEM E-MAIL E FORTEMENTE 

COLABORATIVO

Foi um dos temas mais abordados na Web Summit. Num mundo mó-

vel e digital, como trabalharemos? Sean Ryan, VP Platform Partner-

ships, Workplace by Facebook, ferramenta colaborativa alimentada 

pela rede social, salientou a importância de cada empresa criar a sua 

própria social network.  “O e-mail vai desaparecer e será substituído 

por ferramentas colaborativas”, disparou. Estas “têm de ser mobile 

centric e estar numa única plataforma”. Só assim será possível atrair 

produtividade e talento. Mais: é imperativo entregar conetividade a 

todos os colaboradores, para que estes troquem ideias de forma flui-

da através destas ferramentas, que potenciam uma partilha de opi-

niões e reflexões mais democrática e flexível. “Libertem o potencial 

inovador dos vossos colaboradores”, apelou. 

Welcome to Project Jacquard
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Las Vegas Amesterdão Barcelona

- CES 2017 - - ISE 2017 - - MOBILE WORLD CONGRESS -

05 a 08 - 01 - 2017 07 a 10 - 02 - 2017 27 - 02 a 02 - 03 - 2017

Com quatro dias dedicados 

exclusivamente à mais 

variada tecnologia, o CES 

tem sido anualmente o palco 

dos maiores lançamentos de 

algumas das mais reconhecidas 

marcas a nível mundial. 

O CES já está a postos 

para mais uma edição, que 

decorrerá entre 5 a 7 de 

janeiro de 2017.

A próxima edição da 

Integrated Systems Europe 

volta a trazer até Amesterdão, 

Holanda, três dias repletos de 

novidades oriundas do setor 

de audiovisual e integração de 

sistemas. Com as inscrições já 

abertas, o ISE 2017 promete 

superar as expetativas da edição 

anterior, mesmo voltando ao 

seu formato mais compacto.

O Mobile World Congress 

2017 prepara-se para 

reunir, como é habitual, os 

líderes da indústria móvel 

para discutir o futuro e as 

respetivas oportunidades 

de negócio. Realizado em 

Barcelona, Espanha, o 

MWC dará também lugar 

à célebre cerimónia Global 

Mobile Awards.

OUT OF THE OFFICE
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A PARTIR do dia 1 de dezembro, até ao dia 8 

de janeiro, o Porto terá duas pistas de gelo na-

tural localizadas na Rotunda da Boavista e na 

Praça da Batalha. Haverá ainda espaço para 

carrosséis, um cinema 5D e uma casa do Pai 

Natal. A autarquia e a Associação de Comer-

ciantes do Porto juntaram-se para impulsio-

nar o comércio local, através da oferta 20 mil 

vouchers durante o Natal. A pista da Rotunda 

da Boavista estará aberta ao fim-de-semana e 

aa da Praça da Batalha à sexta-feira, sábado 

e vésperas de feriado. Os preços variam entre 

3€ a 5€. 

SITUADO no hotel cinco estrelas The 

Cliff Bay, no Funchal, o Il Gallo D’Oro 

foi galardoado com mais uma estrela 

Michelin, que se junta aos seus diver-

sos prémios e distinções. 

Com um ambiente requintado, o es-

paço conta com uma cozinha de esti-

lo mediterrâneo, sob a batuta do chef 

francês Benoît Sinthon, que combina 

produtos regionais com ingredientes 

de alta qualidade da Península Ibérica. 

Merece destaque a sua carta de vinhos, 

com 300 referências.

A MAIS ANTIGA FÁBRICA de chocolates de 

Portugal, em Viana do Castelo, foi transfor-

mada num projeto turístico que engloba ho-

tel, restaurante e museu e onde o chocolate é 

o protagonista. Inaugurado em 2014, o Hotel 

Fábrica do Chocolate tem 18 quartos, cada 

um com uma temática diferente, sempre ligada 

ao chocolate. As temáticas são inspiradas em 

obras literárias, música e filmes. No restauran-

te, toda a carta oferece pratos onde o cacau 

está sempre presente, sob as mais variadas for-

mas. O museu é dedicado à história do cacau 

das suas origens ao processo de produção.

- Porto inaugura duas pistas de gelo natural -
- Hotel Fábrica do Chocolate apela ao lado mais 

doce dos visitantes -
- Funchal volta a estar na rota das estrelas 

Michelin - 

OUT OF THE BYTE
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FINISH

O Banco Mundial afirma que precisamos produzir mais 50% de alimentos até 2050 se a 
população mundial continuar a aumentar ao ritmo atual.

A resposta pode estar na robótica agrícola, acredita o banco de investimento Goldman 
Sachs, que prevê um mercado de 240 mil milhões de dólares dentro de cinco anos.

Na área dos veículos, fabricantes como a americana John Deere ou a europeia CNH já 
têm oferta de tratores pronta para invadir os campos, com trabalhadores incansáveis 24/7.
Com poucas variáveis externas para responder, e sem vidas humanas em risco, a condução 

autónoma vai ser uma realidade nas searas em 2017.

Trator da europeia CNH 
(Fiat+Case+New Holland)



53ITInsight

DEZEMBRO #5 2016

OBRIGADO POR TER LIDO A

Para continuar a receber mensalmente a sua IT Insight, por favor atualize 
os seus dados profissionais aqui

Conheça a política de privacidade da IT Insight aqui

DIRETOR: Henrique Carreiro

EDIÇÃO: Vânia Penedo - vania.penedo@itinsight.pt

PUBLICIDADE: João Calvão  - joao.calvao@itinsight.pt

REDAÇÃO: Sara Moutinho Lopes

ARTE E PAGINAÇÃO: Teresa Rodrigues

FOTOGRAFIA: Rafael Antunes, Rui Jorge

WEB: João Bernardes

DESENVOLVIMENTO WEB: Global Pixel

COLABORARAM NESTE NÚMERO: Ana Ribeiro, Margarida Pedrosa, 
David Afonso, Ricardo Ponce, Earl Perkins e Augusto Fragoso

A REVISTA DIGITAL INTERATIVA IT INSIGHT É EDITADA 
MENSALMENTE POR:
Media Next Professional Information Lda.

CEO: Pedro Botelho

PUBLISHER: Jorge Bento

SEDE: Largo da Lagoa, 7c, 2795-116  Linda-a-Velha, Portugal

TEL: (+351) 214 147 300 | FAX: (+351) 214 147 301

PROPRIEDADES E DIREITOS
A propriedade do título “IT Insight” é de Media Next Professional 
Information Lda., NIPC 510 551 866. Todos os direitos reservados. 

A reprodução do conteúdo (total ou parcial) sem permissão escrita do 
editor é proibida. O editor fará todos os esforços para que o material 
mantenha fidelidade ao original, não podendo ser responsabilizado 
por gralhas ou erros gráficos surgidos. As opiniões expressas em arti-
gos assinados são da inteira responsabilidade dos seus autores.

O IT Insight e a Media Next utilizam as melhores práticas de privaci-
dade sobre dados pessoais e empresariais. 

Editado por: IT Insight é membro de:


