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START

É CHEGADA A ALTURA em que analistas e 

imprensa se debruçam sobre os produtos ainda 

em laboratório e sobre as tendências do passado 

para apresentarem as linhas de orientação deter-

minantes do ano vindouro. Como os dois últi-

mos anos demonstraram, por vezes as melhores 

previsões falham de forma estrondosa. Ainda as-

sim, é um exercício importante, sobretudo por-

que ajuda a definir prioridades estratégicas para 

as empresas, para além de balizar orçamentos.

No limiar de 2022 é evidente que as tecnologias 

da cloud terão mais um ano de grande cresci-

mento. A cloud tem-se tornado a espinha dorsal 

dos sistemas de informação atuais e a generali-

dade dos novos serviços tem nela algum tipo de 

suporte.

Se há, portanto, previsão que possa ser feita para 

2022 e anos subsequentes é que a cloud se tor-

na, toda ela, uma plataforma, sobre a qual se 

criam aplicações de escalabilidade apenas limita-

HENRIQUE CARREIRO

A cloud como computador
da pela capacidade de investimento de quem  

desenvolve.

Ou seja, que a cloud será, na verdade, o  

computador.

É certo que existem todos os dispositivos que 

lhe servem de “front-end”, mas é pela cloud 

que passará, inevitavelmente, o grande fluxo 

de informação das empresas. Em especial, no 

que toca às plataformas de gestão de dados.

Dada a rapidez com que é possível efetuar 

uma implementação de uma plataforma com-

plexa na cloud, por junção de componentes 

pré-existentes, versus a dificuldade e falta de 

recursos para o fazer on-premises, tem-se vin-

do a criar um ciclo de maior investimento em 

cloud que corresponde a uma maior disponi-

bilidade de serviços cada vez mais essenciais 

no espaço empresarial.

Em resumo, a cloud é complexa, mas não 

a considerar é mais complexo ainda. En-

tre as equações das tomadas de decisão em-

presariais, esta pertence ao lado das de fácil  

resolução. 

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

UM ANO APÓS a assi-

natura do Memorando de  

Entendimento entre o  

Governo e a Microsoft  

Portugal, a tecnológica faz 

um balanço positivo dos re-

sultados alcançados para re-

forçar a estratégia de trans-

formação digital do país, tanto no setor público como no privado, e 

acelerar a recuperação económica do mercado nacional.

Entre as principais iniciativas, a Microsoft destaca a capacita-

ção de 282 mil pessoas em Portugal, no âmbito da Global Skills  

Initiative; a disponibilização do Microsoft Office Online a 771 

mil alunos e a certificação de 12 mil professores, o impacto do  

Consórcio da Internet Segura a 122.277 alunos, 1.252 escolas e 399 

voluntários envolvidos no programa; a contratação de mais de 300 

pessoas, ou um crescimento de 233% no investimento a serviços 

cloud no programa Microsoft for Startups, totalizando mais de 1,5 

milhões de euros. 

80% dos consumido-

res online abandonam 

as marcas e lojas online 

após três más experiên-

cias, diz o mais recen-

te Connected Shoppers  

Report da Salesforce, que 

revela uma lacuna cres-

cente entre as expectati-

vas dos consumidores online e a capacidade real do setor do retalho em 

corresponder às exigências. As soluções de curto prazo implementadas 

pelas marcas durante a pandemia – como diferentes opções de envio 

e levantamento de encomendas ou o próprio design das lojas online – 

mudaram as expectativas dos consumidores no que diz respeito às suas 

experiências no retalho.

O estudo explica que a linha que separa o retalho físico do online con-

tinua a ser ténue e os consumidores esperam que as marcas e os opera-

dores de retalho cumpram as suas regras, tendo pouca paciência para 

experiências abaixo da média.  

MICROSOFT FAZ BALANÇO POSITIVO NA 
TRANSIÇÃO DIGITAL DE PORTUGAL

CONSUMIDORES ABANDONAM MARCAS APÓS 
TRÊS MÁS EXPERIÊNCIAS

A empresa anunciou várias conquistas na transição 
digital e na recuperação económica do mercado 
português.

Um novo relatório nota que o volume de transações em 
sites e aplicações das marcas de retalho aumentou 40% 
entre 2019 e 2021.
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FLASH

APESAR DE NÃO pro-

tegerem as organizações 

de ciberataques, os se-

guros cibernéticos apre-

sentam-se como uma 

mais-valia para as or-

ganizações manterem as 

operações estáveis e em 

andamento, na eventua-

lidade de um ataque. As apólices de seguro estão a tornar-se mais 

diversificadas à medida que o mercado amadurece, explica a CSO, 

contudo, Lori Bailey, diretora de seguros da seguradora comercial 

Corvus, afirma que existem pontos comuns na maioria das apólices 

de seguro.

Entre eles, as apólices são utilizados para perdas resultantes da in-

terrupção do negócio, para interrupções contingentes, em casos de 

destruição de ativos digitais, para custos de recuperação de dados e 

restauro do sistema, falha do sistema, despesas de extorsão e de res-

posta à violação e reparação, engenharia social, segurança da rede 

e responsabilidade de privacidade. 

DURANTE O EVENTO  

Inovação na Era Digital,  

foi lançada a platafor-

ma das Zonas Livres  

Tecnológicas (ZLT) e di-

vulgados os consórcios 

dos Polos de Inovação 

Digital. Na sessão esteve 

presente o Ministro de 

Estado, da Economia e 

da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e do Secretário de Estado para a 

Transição Digital, André de Aragão Azevedo. 

As ZLT foram criadas com o objetivo de promover o posicionamento 

de Portugal em atividades de I&D e a participação em projetos inter-

nacionais, pelo que tenciona permitir o desenvolvimento de produtos 

inovadores, acelerar a sua entrada no mercado e atrair projetos e inves-

timento estrangeiro relacionado com tecnologias emergentes. As enti-

dades que pretendem testar novas tecnologias já podem submeter uma  

Manifestação de Interesse através do site da Agência Nacional de  

Inovação, preenchendo um formulário. 

SEGUROS CIBERNÉTICOS PODERÃO SER 
MAIS-VALIA PARA O NEGÓCIO

PORTUGAL RECEBE ZONAS LIVRES TECNOLÓGICAS 
PARA PROMOVER INOVAÇÃO

Durante o Inovação na Era Digital foram divulgados os 17 
Polos de Inovação Digital em Portugal.

As apólices de seguro permitem transferir o risco para 
terceiros e manter o negócio relativamente estável.



https://warpcom.com/data-center-multicloud/
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FLASH

“UMA ESTRATÉGIA 

para alcançar uma vi-

são de 360 graus tem 

uma escassa proba-

bilidade de sucesso 

completo e muitas 

organizações lutam 

para obter um alinha-

mento interfuncional 

sobre o que constitui 

uma visão de 360 graus”, nota Benjamin Bloom, VP Analyst na 

Gartner, tendo por base os resultados de um inquérito da Maverick 

Research. O estudo indica que níveis cada vez mais elevados de obs-

táculos técnicos, regulamentares e de consentimento poderão desa-

fiar a construção de uma visão de 360 graus e levar ao abandono do 

esforço para unificar todos os dados dos clientes.

A Gartner aguarda os resultados do inquérito 2021 Customer Data 

Survey, mas descobertas iniciais revelam que apenas 14% das orga-

nizações alcançaram uma visão de 360 graus e 2% abandonaram os 

seus esforços para alcançar uma visão de 360 graus. 

A EQUINIX E A ELLALINK 

anunciaram a entrada em ple-

no funcionamento do primei-

ro sistema de cabo submari-

no de alta capacidade entre a  

Europa e a América Latina. 

Instalado pela EllaLink entre 

os data centers da Equinix em 

São Paulo, Lisboa e Madrid, 

o novo sistema permite um 

ganho de 50% em desempenho entre o Brasil, Portugal e Espanha, 

quando comparado com as rotas de dados anteriores que transita-

vam pela América do Norte. Reduzir a latência é um fator crítico 

para fornecedores de conteúdos, empresas de cloud e instituições fi-

nanceiras, para as quais um atraso pode ter impacto na rentabilidade 

das operações comerciais.

O mercado global de cabos submarinos deverá valer cerca de 22 mil 

milhões de dólares em 2025 – mais do que o dobro de 2019 – esperan-

do-se que atinja os 30 mil milhões até 2027. 

EMPRESAS ENFRENTAM OBSTÁCULOS PARA 
ALCANÇAR VISÃO DE 360 GRAUS DOS CLIENTES

CABO SUBMARINO ENTRE A PORTUGAL E BRASIL 
ENTRA EM PLENO FUNCIONAMENTO

As plataformas de Costumer Data são as mais utilizadas 
para tentar alcançar a visão de 360 graus dos clientes.

O novo cabo submarino permite um aumento de 50% em 
termos de desempenho entre os data centers no Brasil, em 
Portugal e em Espanha.



https://www.se.com/pt/pt/
https://www.se.com/pt/pt/
https://www.se.com/pt/pt/
https://perspectives.se.com/ess-perspectives-2/the-decarbonization-challenge-part-1-closing-the-ambition-to-action-gap
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FLASH

A CAPGEMINI lançou o  

eGovernment Benchmark 

2021, o seu estudo anual que 

fornece à Comissão Europeia 

uma visão geral sobre o nível 

dos serviços de e-Government 

na Europa. Os resultados re-

velam que a pandemia criou 

alguma turbulência, mas também pressionou os governos europeus a 

mudarem, incluindo na forma como os serviços públicos são prestados.

Liderado pela Capgemini e realizado em conjunto com a IDC e o  

Politécnico de Milão, destaca que são necessários investimentos con-

tínuos e mudanças organizacionais para acelerar a transição para a 

nova era do eGovernment na Europa. Conclui, também, que mais de 

oito em cada dez serviços públicos (81%) estão disponíveis online e 

lista os 12 países europeus que mais se destacam no desempenho do 

eGovernment. Portugal está em lugar destacado entre os primeiros 

desta lista, em oitavo lugar. 

A IMPLEMENTAÇÃO de tecno-

logias sofisticadas tem levado o 

ser humano a desempenhar pa-

péis distintos. Num relatório, a  

Gartner introduziu um quadro de 

aumento recíproco da inteligência 

da máquina e do humano, defini-

do como “partilha contínua de co-

nhecimentos entre humanos e máquinas que aumenta a sua capacidade 

coletiva para tomar melhores decisões”, em três estratégias.

Por um lado, as empresas podem alargar os princípios do crowdsourcing  

para incluir humanos e máquinas como contribuidores igualitários à 

sabedoria da multidão. Por outro, alavancando a mineração de proces-

sos, as máquinas vão aumentar a tomada de decisão dos humanos. Por 

fim, ao abraçar a literacia de dados as organizações podem ensinar os 

colaboradores a compreender e ‘falar’ dados e analítica. 

PORTUGAL DESTACA-SE NA DIGITALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS

AUMENTAR A INTELIGÊNCIA MÁQUINA-HUMANO 
PARA MELHORES DECISÕES NA CADEIA DE 
VALOR

Estudo coloca Portugal na lista dos dez países que 
mais se destacam na digitalização dos serviços 
públicos na Europa.

A Gartner introduziu três estratégias para 
uma partilha contínua de conhecimentos entre 
humanos e máquinas para aumentar a capacidade 
coletiva de tomar decisões.



https://www.informantem.pt/
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INSIGHT

DIANA RIBEIRO SANTOS

O VALOR DOS DADOS NO FUTURO DA SAÚDE

A Dedalus é fornecedora de software médico e tem como objetivo auxiliar o sistema de saúde 
no processo de transição digital.

A FORNECEDORA de software médico e de diagnóstico na Europa Dedalus 

organizou em Portugal a conferência “Valor dos Dados na Transformação  

Digital na Saúde” com o objetivo de debater a forma como os dados são instru-

mentos disruptivos que irão moldar o futuro do setor da saúde. 

Em 2016, decidiu focar a sua estratégia na resposta à crescente procura por 

soluções abrangentes e inovadoras que apoiem a transição digital no setor da 

saúde e atualmente pretende expandir o negócio em Portugal com a criação de 

um “hub” de inovação e desenvolvimento e no próximo ano, deverá contratar 

50 colaboradores na Península Ibérica, apesar de ainda não ter uma localização 

definida.

Numa época em que os megadados e a inteligência artificial ganham uma cada 

vez maior relevância no resultado que os Sistemas de Saúde são capazes de for-

necer aos seus clientes, a Dedalus promove um debate sobre a forma como estes 

instrumentos disruptivos e revolucionários irão moldar o futuro do setor.

“Temos tentado garantir que todos os projetos que fazemos com clientes por-

tugueses se fazem com recursos em Portugal. Queremos investir e crescer em  
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INSIGHT | DEDALUS

Portugal”, afirma Marisa Felipe, Diretora Regional da Dedalus Iberia, 

que se comprometeu a incluir Portugal na estratégia de desenvolvimen-

to da nova geração de produtos e soluções da Dedalus.

Will Smart é diretor global para as relações externas do grupo e acre-

dita que, como líderes digitais, têm de desenhar um futuro sustentado 

no uso de dados que apoie os cidadãos e que permita que os serviços de 

saúde intervenham de forma rápida e adequada.

“Durante a pandemia, observámos que as ferramentas e serviços digi-

tais foram uma história real de sucesso. As equipas digitais trabalharam 

virtualmente em todas as nossas instituições, fornecendo ferramentas de 

consulta remota aos pacientes e criando enfermarias virtuais que permi-

tiram monitorizar os pacientes a partir de casa”. 

O diretor global para as relações externas da Dedalus afirma ainda que 

as soluções digitais nos cuidados de saúde podem ser implementadas 

de forma rápida e segura, tendo um impacto positivo na prestação de 

serviços clínicos dos pacientes. 

“Atualmente, do ponto de vista da saúde digital, penso que temos um 

momento de grande oportunidade. O nosso objetivo é sermos parceiros 

de eleição dos nossos clientes na sua transformação digital”, afirma. 

O VALOR DOS DADOS NO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL 
Will Smart foi responsável pela modernização digital no serviço nacional 

de saúde britânico e acredita que existem muitos desafios na utilização do 

digital nos cuidados de saúde. “Um dos maiores desafios que temos é 

conectar os cuidados e permitir que os dados se movam com o paciente 

nas mais diversas situações. No fundo, é transformar a experiência do 

utilizador, o que permite que aos pacientes tenham muito mais controlo 

e propriedade da sua saúde e dos seus cuidados”. 

A COVID-19 trouxe diversas oportunidades e desafios ao sistema de 

saúde com a rápida mudança para modelos de cuidados virtuais, entre 

outros aspetos. É agora importante dar o próximo passo que está in-

terligado à forma como as outras indústrias funcionam e imaginam os 

cuidados de saúde no futuro. 

Existe uma grande quantidade de dados em cuidados de saúde e no 

futuro é fundamental trabalhar para estruturar esses mesmos dados e 

torná-los disponíveis e utilizáveis para o paciente. 

“No futuro estaremos continuamente ligados ao sistema de saúde que 

irá monitorizar os pacientes, fornecendo alertas quando uma interven-

ção é necessária e agilizando o processo de acesso a cuidados de uma 

forma muito mais virtual. Será como um ecossistema onde haverá di-

versos intervenientes em diferentes cenários e indústrias diferentes”. 

SETOR PÚBLICO VS SETOR PRIVADO
Para o diretor global para as relações externas do grupo Dedalus os 

desafios nos cuidados de saúde são os mesmos, independentemente do 

cenário público ou privado. 

“Existem desafios específicos que podem estar em torno da formação 

ou recursos, mas o desafio fundamental que se prende com o uso de 

ferramentas digitais para permitir a entrega de cuidados é o mesmo. 

Ambos devem aprender um com o outro e não é útil colocar o setor 

público e privado em oposição”, conclui. 
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ROUND TABLE | CLOUD

A NOVA VIDA 
DA(S) CLOUD(S)
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O MERCADO DE CLOUD está cada vez mais especializado. Os forne-

cedores de cloud disponibilizam cada vez mais soluções para ajudar os 

seus clientes em setores regulamentados a utilizar a cloud de modo a 

que se sigam as regras.

O futuro das plataformas digitais tem a cloud como ponto central e 

como modelo operacional; é, por isso, que os clientes estão a construir 

cada vez mais arquiteturas híbridas e multicloud. As organizações pre-

cisam de lidar com aplicações de negócios multicamadas em operações 

complexas de várias clouds, assim como aplicações dinâmicas nativas 

de cloud na mesma plataforma digital.

Entre os principais desafios para as organizações estão a gestão de cus-

tos e do volume de dados, a segurança, o desempenho e a gestão de 

várias clouds que, em vários casos, também incluem clouds privadas.

ABORDAGEM MULTICLOUD
Hoje, várias organizações optam por utilizar mais do que uma cloud. Sa-

bendo que as necessidades de uma organização não são iguais às de outra, 

a abordagem multicloud pode não fazer sentido para todas as empresas.

Mário Acúrcio, Consultor Pré-Venda na Informantem, refere que “o 

tema da multicloud é um tema cada vez mais recorrente de ouvir; mui-

tas organizações estão a optar por esta abordagem. Não há um caso ou 

uma organização específica; cada caso é um caso e este tipo de aborda-

gem, geralmente, é aplicado a organizações que têm uma grande diver-

sidade de ambientes e que têm workloads que assentam em requisitos 

aplicacionais e computacionais distintos. Muitas vezes, existe uma pro-

cura por parte das empresas por clouds que melhor se ajustam às suas 

necessidades”.

A multicloud e a cloud híbrida são, hoje, uma realidade para uma parte significativa 
das organizações. Mas esta abordagem não só traz oportunidades para as empresas, 

como também desafios. Alcatel-Lucent Enterprise, Cycloid, Informantem, IP Telecom, 
Schneider Electric, SoftInsa, Sophos e Warpcom debatem, nesta mesa-redonda, a nova 

vida da cloud.

ROUND TABLE | CLOUD

RUI DAMIÃO
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ROUND TABLE | CLOUD

Ana Carolina Guilhen, IT Channel Iberia Manager na Schneider  

Electric, indica que “a migração da infraestrutura para a cloud é uma 

realidade. Não existe uma receita única para todas as empresas, uma 

vez que depende das especificidades de cada uma o tipo de arquitetura 

que vai adotar. No entanto, nem todas as empresas podem migrar al-

gumas aplicações para a cloud, que continuam on-premises, ainda que 

de uma maneira mais reduzida e distribuída. Essa distribuição de toda 

a parte de IT, em conjunto com a cloud, é o que está a transformar a 

cloud híbrida e o edge computing”.

Nuno Neto, Chief Technology Officer na Cycloid, afirma que “vemos 

a cloud híbrida como uma possibilidade de trazer o potencial que hoje 

existe da cloud, principalmente em serviços de inteligência artificial e 

machine learning, ou seja, colocar dados na cloud e trabalhá-los de 

uma maneira que é economicamente pouco viável de fazer on-premises. 

Olhamos, também, para a perspetiva dos custos, de ter a possibilidade 

de ir escolhendo as clouds mediante os preços ao longo do tempo por-

que muitos serviços estão a passar a ser pay-as-you-use e há clouds que 

estão mais avançadas do que outras”.

Paulo Rodrigues da Silva, Associate Partner na SoftInsa, diz que esta 

“é uma área extremamente interessante para se estar hoje”. Assim, é 

importante garantir que as organizações “têm a liberdade de escolher 

opções abertas e seguras e as mais especializadas para as suas necessida-

des. O desenvolvimento das várias ofertas de cloud – seja mais especiali-

zada em infraestrutura ou com capacidade de dotar os clientes de plata-

formas – vai levar à sua adoção por organizações específicas, consoante 

a sua especialização, onde vamos encontrar vários padrões de adoção”.

CLOUD HÍBRIDA
Os últimos dois anos assistiram a um crescimento exponencial dos ser-

viços de cloud; a situação que todos vivemos assim o obrigou. Para 
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muitas empresas, a cloud híbrida é o modelo de eleição para as 

suas operações.

Nassri Abokhalaf, Pre-Sales Unit Manager na IP Telecom, acre-

dita que a cloud híbrida “vai ser o modelo de eleição, mas ainda 

não é. O que compreendemos, agora, é que o modelo híbrido 

traz para o negócio aquilo que o IT interno não consegue dar, 

que é agilidade. Enquanto operador de cloud, vemos que as orga-

nizações são muito mais pragmáticas naquilo que toca às neces-

sidades de negócio e tomam decisões em torno dessa agilidade. 

O que vemos a acontecer é processos de tomada de decisão mais 

rápidos por via da flexibilidade que a cloud híbrida vem dar”.

Pedro Dias, Country Manager na Alcatel-Lucent Enterprise, co-

menta que “já nos últimos anos o modelo híbrido é aquele que 

tem sido o principal modelo de eleição. Continuamos a ter clien-

tes que têm as soluções totalmente on-premises, outros que têm 

na cloud; no entanto, o que notamos que é mais interessante 

para a maioria dos nossos clientes é o modelo híbrido. Julgo que 

ROUND TABLE | CLOUD

- Nuno Neto -
Cycloid 

"Vemos a cloud híbrida como uma 
possibilidade de trazer o potencial que 

hoje existe da cloud"

- Pedro Dias -
Alcatel-Lucent Enterprise

"O modelo híbrido permite a um 
cliente de base instalada evoluir a sua 

solução, modernizá-la"

AS ORGANIZAÇÕES TÊM APOSTADO EM MODELOS DE CLOUD 
HÍBRIDA OU MULTICLOUD

uma das principais razões para esse fac-

to é o termos uma base instalada muito 

grande e o modelo híbrido permite a 

um cliente de base instalada evoluir a 

sua solução, modernizá-la, pegar numa 

solução 100% on-premises e dotá-la de 

vantagens do modelo cloud”.

Pedro Mello, Territory Channel  

Manager na Sophos, menciona que “os 

modelos de adoção de cloud híbrida 

são aqueles que mais se têm verificado. 

Isso deve-se a vários fatores, começan-

do pelos grandes investimentos que fo-

ram feitos pelas organizações em data 

centers próprios e que têm o seu tem-

po de vida e têm de ser rentabilizados 

durante esse tempo; a migração para 

https://www.linkedin.com/in/pdias23/
https://www.linkedin.com/in/nuno-neto-5a47855/
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a cloud é um processo que vai acontecendo, 

não acontece de um dia para o outro. Por 

outro lado, temos organizações já com gran-

des legados ou aplicações legacy que não são 

cloud-based e, por esses motivos, continuam 

a ter a necessidade de continuar a operar a 

partir do próprio data center”.

Pedro Fernandes, Consulting Services  

Solutions Architect de Data Center &  

Multicloud na Warpcom, explica que “o que 

temos assistido nos últimos dois, três anos é 

a movimentação das organizações e das em-

presas para os workloads movidos em hybrid 

cloud. Existem vários modelo, mas, seja como 

for, o ponto forte destas soluções é a questão 

da agilidade e da resiliência que trazem. Sen-

do uma extensão do data center do cliente, o 

que acontece é que ainda não é o modelo im-

plementado; ou seja, está a existir uma evolu-

ção, mas ainda não é o modelo”.

CONSUMO DAS APLICAÇÕES
As aplicações fornecidas através da cloud são, 

hoje, uma das principais formas de consumo. 

No entanto, várias organizações têm as suas 

aplicações legadas o que levanta a questão de 

se devem ser passadas para a cloud, ou conti-

nuar no legacy.

Paulo Rodrigues da Silva comenta que “o aces-

so às aplicações através da cloud e a existência 

cada vez mais prevalente de soluções robustas 

em cloud que são adotadas pelos clientes, tem 

uma evolução em que determinadas organi-

zações deixam de ver vantagens competitivas 

em construir as suas aplicações muito especí-

ficas, próprias e individuais e procuram, estra-

tegicamente, levar esse esforço – para ganhar 

essa vantagem competitiva na relação com o 

cliente ou em alguma hiper personalização – e 

passarem a utilizar aquilo que já é robusto, é 

standard e está disponível na cloud”.

ROUND TABLE | CLOUD

- Nuno Neto, Cycloid -

- Pedro Dias, Alcatel-Lucent Enterprise -
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Nuno Neto indica que “a história da modernização 

tem muito que se lhe diga. Fazer um lift and shift, 

para nós, não é migrar para a cloud. O que achamos 

é que para tirar partido da cloud, para ser uma em-

presa ágil, do século XXI e preparada para respon-

der a desafios de mercado, temos mesmo de tirar 

partido do mundo serverless da cloud. Temos feito 

esta transformação em grandes empresas, que inves-

tiram milhões em data center e que estão a começar 

neste novo mundo que traz benefícios que começam 

a ser quase impossível de não os visualizar”.

Ana Carolina Guilhen afirma que “a flexibilidade, 

a inteligência artificial, a questão de rapidez que a 

cloud adiciona – seja às aplicações ou à infraestrutu-

ra – é notável. Vemos, nos nossos clientes, essa tran-

sição; adotam novas ferramentas para melhorar a 

experiência do consumidor, utilizar novas maneiras 

de rentabilidade com melhores processos e ter esta 

questão de machine learning. Também estamos a fa-

zer essa transformação, passando de uma empresa 

puramente de hardware para adicionar essa camada 

de software em tudo o que fazemos e começámos 

essa transformação por causa da flexibilidade”.

Nassri Abokhalaf menciona que o peso que o legacy 

traz para o desafio da cloud é “a necessidade de dis-

sociarmos as aplicações do hardware”. Sem trans-

formação, torna-se difícil “arrastar o legacy para 

dentro da cloud. Este é o desafio que as organiza-

ções têm hoje; o principal desafio é que, muitas ve-

zes, as aplicações têm um ciclo de vida que vai muito 

além do hardware que está subjacente às aplicações. 

Hoje – felizmente – começam a existir ferramentas e 

processos que permitem – inclusive para o legacy – 

pegar nessas aplicações e dissociá-las do hardware. 

Este é o primeiro passo de uma etapa para depois as 

trazer para a cloud”.

CIBERSEGURANÇA
A cibersegurança é dos pontos mais importan-

tes de uma organização. O crescente número de  

ROUND TABLE | CLOUD

- Nassri Abokhalaf -
IP Telecom

"O modelo híbrido traz para o negócio 
aquilo que o IT interno não consegue 

dar, que é agilidade"

- Mário Acúrcio -
Informantem

"Existe uma procura por parte das 
empresas por clouds que melhor se 

ajustam às suas necessidades"

https://www.linkedin.com/in/mario-acurcio-a09b8b5a/
https://www.linkedin.com/in/naabokhalaf/


26ITInsight

ROUND TABLE | CLOUD

ciberataques que tem existido nos últimos 

anos aumentou a sensibilização das organi-

zações. Na cloud, a responsabilidade da pro-

teção é da empresa e não do fornecedor de 

cloud.

Pedro Mello (Sophos) explica que “estamos 

perante uma responsabilidade partilhada. 

Os service cloud providers têm a responsabi-

lidade de disponibilizar as infraestruturas e 

de garantir a segurança desse ponto de vista, 

mas, do ponto de vista dos clientes, a res-

ponsabilidade está em tudo o que tem a ver 

com a componente de dados, de configura-

ções dos ambientes, de todos os endpoints, 

das contas de utilizadores e de tudo o que é a 

gestão de acessos. Todas estas componentes 

são da responsabilidade dos clientes e, por 

vezes, esta ideia não existe; o que existe no 

mercado é a ideia de que, ao migrar para a 

cloud, tenho as minhas componentes de ci-

bersegurança asseguradas. Quando migra-

mos para a cloud, temos de encarar a ciber-

- Mário Acúrcio, Informantem -

- Ana Carolina Guilhen, Schneider Electric -

- Nassri Abokhalaf, IP Telecom -

- Paulo Rodrigues da Silva, SoftInsa -
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segurança da mesma maneira que encaramos a 

segurança quando temos o nosso data center”.

Pedro Fernandes (Warpcom) refere que “a 

responsabilidade na cloud será sempre parti-

lhada. Por um lado, existe responsabilidade 

do provider de manter o acesso físico restrito, 

tem que ter a parte de conetividade assegura-

da, sem falhas de segurança, otimizada e com 

os patches em dia. Por outro lado, existem as 

boas práticas que muitas vezes não são apli-

cadas nos data centers on-premises, mas que 

devem ser olhadas da mesma forma pelo clien-

te. A segurança não tem só a ver com ataques, 

mas também com a aplicação de patches de 

dia a dia e zero days que vão sempre existir.”.

Mário Acúrcio diz que “ao contratarmos um 

serviço, temos de ter em conta que não esta-

mos apenas a contratar nossa computação e 

os nossos dados; estamos a colocar informa-

ção muito pertinente, a deixar acessos que têm 

de ser monitorizados e controlados. Não é só 

ter a firewall, temos de ir mais além. Com a 

evolução que estamos a ter de mercado, temos 

de ir mais além na escolha das soluções de se-

gurança que temos a incluir, como SASE, que 

é algo que cada vez é mais falado e que tem a 

componente que pode garantir a nossa segu-

rança na cloud”. 

Pedro Dias (Alcatel-Lucent Enterprise) comen-

ta que este tema “é algo que deve ser tido em 

conta pelos clientes. Independentemente do 

ambiente, as regras de segurança e as boas-

-práticas de utilização devem ser mantidas e, 

na verdade, aumentadas e incentivadas numa 

base diária. As definições de acesso à infor-

mação e regras de utilização continuam, cla-

ramente, a ser da inteira responsabilidade da 

própria empresa” e são pontos que o fornece-

dor de serviços não pode abordar.

ENABLER
Libertar código e aplicações de negócio mais 

agilmente é uma necessidade para a larga 

maioria das organizações, até porque este é, 

possivelmente, o maior driver da transforma-

ção digital das organizações.

Nuno Neto (Cycloid) indica que, “a cloud, 

neste tema, é um novo mundo. O facto de a 

ROUND TABLE | CLOUD

NOS SERVIÇOS CLOUD, A RESPONSABILIDADE EM TERMOS DE CIBERSEGURANÇA 
É PARTILHADA PELO CLIENTE E PELO FORNECEDOR DE SERVIÇO
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cloud introduzir a Infrastructure-as-a-Code vem 

dar uma dimensão que, realmente, é muito inte-

ressante. Podemos criar os ambientes de desenvol-

vimento todos os dias de manhã e apagá-los todos 

os dias à noite, é nativo na forma como desenvol-

vemos. Temos possibilidades muito interessantes e, 

por exemplo, é possível ter duas versões a correr 

em paralelo e dizer que um determinado número 

de utilizadores vai utilizar uma versão e outros a 

outra para fazer testes”.

Mário Acúrcio (Informantem) afirma que “exis-

te uma transformação muito rápida do mercado e 

existe uma necessidade de acompanhar toda a par-

te tecnológica, modernização das aplicações e tudo 

mais. Com a adoção de cloud nestes cenários híbri-

dos, isso é fantástico, permitindo muito mais agi-

lizar a entrega. É importante porque começamos 

a desenvolver as aplicações e a olhar para elas de 

outras formas. Antes, tínhamos uma aplicação com 

toda a sua dependência e era um processo exaustivo. 

Atualmente, dentro de cada container está o execu-

tável, o código binário e o arquivo de configuração 

que é necessário para que possa correr, permitindo 

que independentemente da infraestrutura, consigo 

correr a aplicação”.

No tema da agilidade, Paulo Rodrigues da Silva 

(SoftInsa) recorda que “o agile, enquanto cultura 

e metodologia de trabalho, ainda não é muito ex-

perimentado e é algo novo. Esta forma de encarar 

a definição dos processos de desenvolvimento de 

código veio alterar mentalidades, comportamentos 

e criar novas exigências. Quem desenvolve aplica-

ções tem de o conseguir fazer em ciclos cada vez 

mais curtos, trabalhar com menos requisitos, não 

de uma forma tão formal, com uma disciplina dife-

rente, que permite entregar aplicações não comple-

tas, totalmente construídas e respondendo a todos 

os requisitos, mas entregar aquilo que é o essencial 

- Paulo Rodrigues da Silva -
SoftInsa

"O desenvolvimento das várias ofertas 
de cloud vai levar à sua adoção por 
organizações específicas, consoante 
a sua especialização, onde vamos 

encontrar vários padrões de adoção"

- Ana Carolina Guilhen -
Schneider Electric

"A distribuição de toda a parte de IT, 
em conjunto com a cloud, é o que está 
a transformar a cloud híbrida e o edge 

computing"

A AGILIDADE PERMITIDA PELA CLOUD É UMA MAIS VALIA 
PARA A LARGA MAIORIA DAS ORGANIZAÇÕES

https://www.linkedin.com/in/ana-carolina-cardoso-guilhen-71587130/
https://www.linkedin.com/in/parsilva/
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para que uma aplicação possa existir e servir 

uma base de clientes e crescer a partir daí”.

Pedro Mello, da Sophos, refere que “há me-

canismos para que se possa fazer depressa e 

bem. A segurança começa na área de desen-

volvimento – o security by design – e come-

çarmos a construir aplicações já com a segu-

rança em mente. O DevOps tem de evoluir 

para uma cultura de DevSecOps e incluir na 

área de desenvolvimento e operações a com-

ponente de segurança. Nesse aspeto, é possível 

dentro do que são os processos de automação 

e de disponibilização de código criar, também, 

mecanismos automatizados com base em so-

luções de segurança analisar tudo o que está a 

ser disponibilizado para ver se está de acordo 

com a regulamentação ou boas-práticas”.

INTERCONETIVIDADE E EDGE
A cloud híbrida e a multicloud dependem de 

uma grande interconetividade entre os vários 

locais. Aplicações, como inteligência artificial 

e IoT, levam a computação até ao edge, tor-

nando a computação mais descentralizada.

Ana Carolina Guilhen (Schneider Electric) 

explica que “vimos uma explosão de edge 

computing neste último ano. De acordo com 

as previsões da Gartner, até 2025, 75% dos 

dados serão criados e processados na cloud 

e acreditamos que já estamos a falar de 40% 

dos dados atualmente. Houve uma aceleração 

da adoção de processamento local ou hibrido, 

nomeadamente nos temas da transformação 

industrial e a questão da melhoria da experiên-

cia do consumidor. É isso que vemos que está 

a aumentar a procura por edge computing”.

Pedro Dias, da Alcatel-Lucent Enterprise, refe-

re que “o facto de um cliente apostar num am-

biente de cloud híbrida ou multicloud não im-

plica que ele não tenha de alinhar ou conjugar 

a estratégia com as componentes que ficam, 

também, do seu lado e que complementam o 

- Pedro Mello, Sophos -

- Pedro Fernandes, Warpcom -
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modelo, seja da sua infraestrutura, mas também de se-

gurança e comunicação. Um cliente que adote uma so-

lução de cloud que responda a todos os seus requisitos, 

tem de ser complementada com toda a componente do 

seu lado, da sua infraestrutura, não conseguirá permi-

tir que os utilizadores usufruam de todas as vantagens 

que esse modelo de cloud lhe irá permitir”.

Pedro Fernandes, da Warpcom, indica que “o edge 

computing e esta transformação industrial que temos 

vindo a observar é fundamental. Os clouds providers 

estão a chegar ao edge computing de várias formas; 

uma delas é estendendo as zonas para mais perto dos 

dispositivos de IoT e sensores. Por outro lado, tam-

bém temos a possibilidade de importar as tecnologias 

de cloud para dentro do nosso data center on-pre-

mises. A outra vertente – o IoT e a inteligência arti-

ficial – se, no passado, ainda se usavam redes LoRa 

na indústria, esses dados e essas métricas que são re-

tiradas muitas vezes necessitam de ser computadas 

diretamente on-premises ou em edge computing por-

que são críticos para fazer uma análise e ajudar na 

tomada de decisão”.

Nassri Abokhalaf (IP Telecom) diz que “o edge é uma 

excelente oportunidade para os operadores. O cliente 

vai saber escolher quais são os workloads que quer 

ter no edge e vai perceber exatamente que esses wor-

kloads terão de estar protegidos em algum core. Tudo 

o que está no edge, tem de ter backup no core. As 

organizações terão de escolher o que querem correr 

no edge em função daquilo que é o negócio e a criti-

cidade e, depois, ter uma cópia numa cloud ou num 

core. Isto também se traduz numa oportunidade de 

propor aos clientes este modelo de edge num formato 

100% OpEx”. 

O EDGE, JUNTAMENTE COM A CLOUD HÍBRIDA E MULTICLOUD, 
É UMA OPORTUNIDADE

- Pedro Mello -
Sophos

- Pedro Fernandes -
Warpcom

"Quando migramos para a cloud, 
temos de encarar a cibersegurança 
da mesma maneira que encaramos 
a segurança quando temos o nosso 

data center"

"Existem vários modelos, mas 
o ponto forte destas soluções 
é a questão da agilidade e da 

resiliência que trazem"

https://www.linkedin.com/in/pedromello/
https://www.linkedin.com/in/pedro-fernandes-57a2341b/
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OS MEUS DADOS SÃO O MEU (NOVO) NEGÓCIO

A aposta no digital que assente na modernização dos dados é fundamental nas organizações de 
hoje. É sabido que os dados numa organização são um activo estratégico, mas a realidade é que 

apenas uma pequena parte é realmente utilizada para alavancar o negócio.

SE QUISERMOS estar mais próximos dos clientes e 

fornecedores, reduzir custos, prever vendas, monitori-

zar processos e principalmente sermos ágeis, perante as 

oscilações do mercado, uma estratégia digital assente 

na unificação e modernização dos dados terá de ser im-

plementada.

Vivemos num mundo cada vez mais digital onde os da-

dos são produzidos a cada momento e em cada situa-

ção. Estima-se que, nos próximos 3 anos, serão criados 

mais dados do que nos 30 anos anteriores. O aumento 

do volume, juntamente com a união e modernização, 

torna essencial a adopção de soluções tecnológicas dis-

ruptivas.

As mudanças também são uma constante na nossa so-

ciedade e, como todos sabemos, manter um negócio 

sustentável por vários anos é incrivelmente difícil. Na 

realidade, apenas 50% das empresas que pertenciam à 

lista da Fortune 500, em 2000, é que ainda fazem parte 

dela nos dias de hoje. É claramente um mundo extrema-

mente competitivo e dinâmico, onde a mudança ocorre 

continuamente e em ciclos cada vez mais rápidos. 

Assim, para nos mantermos na liderança, vai ser neces-

sário ter uma capacidade de reinvenção contínua. Ela 

terá obrigatoriamente que passar pelos dados e pela cla-

reza da visão que eles nos podem proporcionar sobre o 

negócio actual e as tendências de mercado. Os líderes 

- Nuno Neto -
 Chief Technology Officer at 

CYCLOID Technology and 
Consulting, Lda.

POR NUNO NETO,
Chief Technology Officer at  

CYCLOID Technology and Consulting, Lda.

https://www.cycloid.pt/aws.html
https://www.linkedin.com/in/nuno-neto-5a47855/
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do futuro irão confiar nos dados para olhar para todos os “cantos”, e 

sob todos os “ângulos” do seu negócio, para tomar decisões assertivas 

que irão fazer prosperar o negócio.

As soluções tecnológicas modernas, baseadas em serviços assentes na 

Cloud, onde a capacidade de processamento, alojamento e escalona-

mento são quase ilimitadas, permitem responder a estes futuros desa-

fios. E vão mais além ao permitir associar novas funcionalidades como 

a adoção de Big Data, Analytics, Machine Learning e Inteligência  

Artificial.

Para as organizações, é precisamente com esta possibilidade acrescida 

de adotar soluções de Analytics, Machine Learning & IA que se abre 

um novo leque de ferramentas que seriam praticamente impossíveis, ou 

economicamente não-viáveis, de acontecer com sistemas não-Cloud.

Com as ferramentas modernas de Analytics, os indicadores, que agre-

gam várias fontes de informação com grandes volumes de dados, 

são calculados e mostrados em dashboards de uma forma integrada 

e segura, quase instantaneamente, proporcionando uma visão 360 do  

negócio a cada momento e a oportunidade de desenvolver ações, novos 

produtos e serviços. Por outro lado, a utilização de ML & AI sobre os 

dados pode automatizar o seu negócio ao detetar tendências e padrões, 

permitir agir rapidamente e criar novos negócios e novas experiências, 

únicas e direcionadas para os clientes, e conseguindo assim ficar um 

passo à frente da concorrência. 

Portanto, para sobreviver e prosperar é fundamental uma estratégia 

moderna assente nos dados da sua empresa. Esta estratégia deverá pas-

sar pela utilização de ferramentas modernas assentes na Cloud. Com 

elas conseguirá cortar nos custos, trabalhar em grande escala, poupar 

tempo, tomar decisões certas e rápidas e obter, ou fornecer, insights aos 

seus clientes, fornecedores e aplicações. No fundo, criar as fundações 

para prosperar com base nos dados.

Na CYCLOID apoiamos as empresas na definição da sua Estratégia de 

Migração para a Cloud e fornecemos a tecnologia para implementar 

e operacionalizar soluções altamente escaláveis. Trabalhamos com os 

maiores operadores globais de telecomunicações e desenvolvemos pla-

taformas que garantem a ligação de milhões de utilizadores. 

CRIAR NOVOS NEGÓCIOS E NOVAS EXPERIÊNCIAS, ÚNICAS E 
DIRECIONADAS PARA OS CLIENTES, E CONSEGUINDO ASSIM FICAR 
UM PASSO À FRENTE DA CONCORRÊNCIA

https://www.cycloid.pt/aws.html
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CLOUD HÍBRIDA E A SUA EVOLUÇÃO
O conceito híbrido é algo cada vez mais presente no nosso dia-a-dia, seja nos veículos, no modelo de 
trabalho e infra-estruturas que é de facto nestes dois últimos pontos que a Informantem se destaca no 

mercado com o seu conhecimento e vasta oferta.

AO ABORDARMOS o tema Cloud híbrida e o porquê 

da sua adopção, na Informantem optamos por fazê-lo 

de forma exclusiva permitindo analisar as necessidades 

e as demais dependências para que assim seja possível 

usufruir do melhor que a tecnologia tem para oferecer. 

A adopção destes cenários aporta imensas vantagens às 

organizações, que manualmente ou através de automa-

tismos poderão executar as mais distintas tarefas, tais 

como o rápido aprovisionamento de recursos na cloud 

com a modalidade pay-as-you-grow, a movimentação 

de workloads entre distintas clouds, ou mesmo para o 

seu data center, a criação de ambientes para disaster 

recovery ou inclusive a criação de scale-out repositories 

para backup dos dados, tornam a cloud híbrida um dos 

modelos de eleição.

No entanto para além da adoção da cloud híbrida e 

com base no aumento das necessidades do mercado que 

presenciamos, cada vez mais os cenários multicloud tor-

nam-se um forte argumento na elaboração da estratégia 

de diversas organizações.

Um cenário multicloud permite aceder ao melhor de 

cada serviço de cada provedor e desta forma subscre-

ver o que melhor se ajusta às necessidades, garantindo 

a resiliência dos seus ambientes e um maior poder de 

negociação e, para terminar, uma menor latência com 

a escolha das localizações dos data centers dos dife-

rentes provedores garantindo uma maior proximidade 

geográfica.

Depois de inicialmente abordarmos o tema da cloud 

híbrida e multicloud, não podemos esquecer a impor-

- Mário Acúrcio -
Consultor Pré-venda, 

Informantem

POR MÁRIO ACÚRCIO, 
Consultor Pré-venda, Informantem
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https://www.informantem.pt/
https://www.linkedin.com/in/mario-acurcio-a09b8b5a/
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tância das aplicações denominadas legacy, o 

conceito de segurança que cada vez mais deve 

estar presente como uma prioridade bem como 

a tendência evolutiva destes cenários.

É necessário garantir a modernização das apli-

cações legacy, para que as mesmas possam ser 

consumidas através da cloud. Este processo 

consiste em tornar as aplicações mais flexíveis 

relativamente aos equipamentos e locais a uti-

lizar, à infra-estrutura utilizada, bem como à 

velocidade e salvaguarda da informação. 

Para atingirmos o processo de modernização, 

tal só é possível graças à adoção da cloud, 

assim como a "contenderização" que permi-

te disponibilizar as aplicações sob a forma de 

containers. 

De uma maneira simplificada, é possível dizer 

que os containers são aplicativos executáveis 

únicos, que não dependem de um sistema ope-

rativo. Permitem que o código das aplicações 

seja agnóstico à infra-estrutura onde é execu-

tado, podendo ser geridas as versões de forma 

simplificada como garantir a portabilidade em 

distintos ambientes.

Com toda esta evolução seja da infra-estrutura 

seja das aplicações, não podemos esquecer que 

cada vez mais o nível de exposição aumenta 

drasticamente perante os ciberataques.

A cibersegurança deverá ser abordada numa 

perspectiva global para garantir que a sua es-

tratégia seja bem-sucedida, e evolua de forma 

constante em paralelo com as estratégias e tec-

nologias comumente usadas por hackers. 

Uma equipa multidisciplinar deve garantir a 

gestão da segurança com uma monitorização 

constante, proteção na cloud para todos os 

ambientes, garantir a segurança na mobilidade 

dos dispositivos, tecnologia anti-ransomware 

e de prevenção de ameaças e dispositivos de se-

gurança que sejam facilmente escaláveis para 

responder às necessidades de cibersegurança.

Com a adopção destes cenários, não podemos 

esquecer a importância da interconectividade.

Dessa forma o edge computing (EC), é consi-

derado por muitos uma evolução natural do 

modelo cloud. Basicamente consiste em data 

centers mais reduzidos e que se encontram nos 

limites da rede, realizando o processamento de 

dados localmente e mais próximo da fonte. O 

edge computing possibilita efetuar um primei-

ro processamento, transferindo menos dados 

para o data center principal, garantindo uma 

economia e redução na largura de banda e 

processamento. 

O edge computing é impulsionado por novas 

ferramentas tais como (IoT), Inteligência Arti-

fical, robótica, machine learning e funções de 

redes de telecomunicações, como o 5G, que 

exige um provisionamento de serviços mais 

próximo dos dados e dos utilizadores. O edge 

computing ajuda a solucionar desafios essen-

ciais de largura de banda, latência, resiliência e 

volume dos dados.

É crucial transmitir às organizações que a deci-

são de iniciar esta adopção nem sempre é fácil 

e tem de ser muito bem planeada e executa-

da, como tal é muito importante escolher de 

forma ponderada um parceiro capaz e de con-

fiança que o possa acompanhar nesta jornada, 

agilizando a expansão do seu negócio através 

da modernização das aplicações e a adoção de 

cenários cloud. 

https://www.informantem.pt/


35ITInsight

QUAL O MODELO CLOUD ADEQUADO À SUA 
ORGANIZAÇÃO?

Como navegar pelos labirintos das ofertas Cloud maximizando os benefícios para as 
organizações.

A ACELERAÇÃO para o digital decorrente da conjun-

tura pandémica, trouxe consigo a obrigação da adoção 

de modelos cloud para muitas organizações. O desafio 

hoje é compreender qual o modelo cloud adequado para 

o negócio no curto e no longo prazo.

Há uma década atrás começou-se por externalizar os re-

cursos de IT, seguiu-se a externalização do data center 

e mais recentemente prescindiu-se de computação local 

para passar a um modelo de infraestrutura como servi-

ço (IaaS). Se nos primeiros dois exemplos a motivação 

é financeira, no que toca ao IaaS há uma outra motiva-

ção subjacente: a agilidade. Hoje o negócio não espera, 

o modelo de entrega do IT precisa ser quase instantâneo. 

A cloud responde a esse desafio removendo a complexi-

dade e fricção associada à entrega do serviço, colocando 

no IT a decisão de qual o prestador que melhor serve as 

necessidades da organização. Essa escolha era por regra 

binária, isto é, quando se decidia por um prestador cloud, 

este seria coroado como aquele com o qual a organização 

iria fazer tudo daí em diante. Hoje compreende-se que 

este modelo tem como principais desvantagens o vendor  

lock-in onde o cliente fica refém de apenas um fornecedor 

e do switching- cost onde para mudar de prestador a or-

ganização terá um custo elevado para fazer essa mudança. 

Importa então definir um modelo de escolha que assente 

em critérios bem definidos e que se traduzam numa van-

tagem competitiva plena para as organizações na adoção 

de uma oferta cloud sem estes “inconvenientes”.

Analisando como a oferta cloud evoluiu até hoje, com-

preende-se que com o advento do Software-defined  

anything (SDx) foi possível integrar na oferta de IaaS, ser-

viços de valor acrescentado tais como Firewall, VPN ou 

- Nassri Abokhalaf -
Pre-Sales Manager da IP 

Telecom

POR NASSRI ABOKHALAF, 
Pre-Sales Manager da IP Telecom
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até NAS, e que no passado apenas eram pos-

síveis por hardware. Esta premissa acelerou a 

adoção de modelos cloud porque permitiu so-

lucionar dois problemas fundamentais: redução 

da complexidade e entrega imediata. Pelo mes-

mo motivo dá-se o boom do SaaS, novamente 

movido pelo consumo quase imediato e descen-

tralizado. À medida que o mercado amadure-

ceu, o IaaS evoluiu para o Platform-as-a-Service  

(PaaS) onde com uma camada de abstração 

adicional, o negócio passou a consumir plata-

formas em detrimento de construir algo à custa 

de recursos próprios. Exemplo do potencial do 

PaaS é a Base de dados como serviço (DBaaS) 

que a Businesswire¹ estima que em 2025 valerá 

perto de $320.3 Mil milhões. Percebe-se que à 

medida que o nível de maturidade das organi-

zações cresce para com o uso de serviços cloud, 

maior é o potencial de envolvimento destas 

para com serviços futuros. Esta lógica foi bem 

lida pelos principais players e assim explica-se 

a explosão de novos serviços que anteriormen-

te seriam apenas de nicho, mas que agora pela 

racionalização de recursos e redução de preço, 

podem ser oferecidas de forma massificada. 

Exemplo disso são serviços como o big-data, AI 

ou IoT que hoje já são oferecidos no modelo 

PaaS. Para adensar o tema observa-se o surgi-

mento de novos trends por parte de players glo-

bais onde estes promovem uma oferta local com 

presença global, onde se incentiva a mobilidade 

aplicacional em vez do lock-in, soluções de abs-

tração completa da camada de rede (SDN) ou 

até fornecedores de soluções de cloud privada 

que passam a propor a interoperabilidade entre 

clouds.

CLOUD FIRST, CLOUD SMART OU CLOUD 
READY 
Coloca-se agora a questão: como navegar neste 

labirinto e fazer as escolhas acertadas? Qual o 

modelo cloud que melhor serve a minha orga-

nização? Como preparo o IT para tirar partido 

da cloud? – a resposta pode estar na análise da 

maturidade e exposição que cada organização 

tem hoje para a cloud conjugada com a respos-

ta que a organização precisa dar à necessida-

de interna de inovar, avançar mais depressa e 

de estar mais próximo do cliente final. Assim, 

propõe-se que cada organização comece por 

fazer um assessment do seu nível de maturida-

de para com as tecnologias cloud e cruzar esses 

dados com os objetivos da organização para 

com o nível de adoção cloud que esta pretende 

atingir. Alguns exemplos em2 e3. Se por outro 

lado uma organização já possui competências 

ao nível de metodologias de entrega e integra-

ção contínuas, micro-serviços ou containers, 

as probabilidades de sucesso em externalizar 

esses serviços para um prestador cloud serão 

imensuravelmente maiores quando compara-

das com organizações que se debatem no seu 

dia-a-dia por manter em funcionamento solu-

ções legacy, pelo que é fundamental que seja 

entendido onde estão as oportunidades de su-

cesso de cada organização em função dos seus 

recursos técnicos, aplicações, visão estratégica 

e liderança que esta dispõe para realizar essa 

mudança. 

IaaS, PaaS ou SaaS, a IP Telecom pode já hoje 

ajudar as empresas a identificar as melhores 

oportunidades de concretizar as mudanças para 

a cloud com o mínimo de fricção e suportado 

com as equipas próprias de cada organização. 

1 Global Cloud Database & DBaaS Market Report, 2019 
2 Multi-Cloud and App Maturity Model
3 Cloud Maturity Assessment

https://digitalmaturitybenchmark.withgoogle.com/cloud/
https://cutt.ly/pYlgeam
https://cutt.ly/eYlfJTg
https://www.iptelecom.pt/
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O GRANDE PACTO DA ECONOMIA SUSTENTÁVEL 
NA CLOUD EUROPEIA

O setor dos Data Centers (DC) está na ordem do dia da sustentabilidade na Europa.

RECENTEMENTE, os principais atores da indústria dos 

fornecedores de serviços na Cloud assinaram um Pacto 

Europeu para tornar os DC climaticamente neutros até 

2030. No total, 25 empresas e 17 organizações – entre 

as quais Amazon Web Services, Google, Equinix e Inter-

xion – chegaram a este acordo sem precedentes.

Tudo isto está totalmente alinhado com os compromis-

sos da União Europeia, que se propôs ser neutra em 

carbono até 2050. Para poder cumprir este objetivo, é 

necessário desenvolver as energias renováveis de forma 

a darem resposta a pelo menos 50% da procura de ener-

gia elétrica em 2030, 60% em 2040 e 80% em 2050.

Tendo isto em conta, devemos calcular um aumento do 

consumo de energia elétrica de 70% em 2040 (vs 2015), 

o que implica, indubitavelmente, fortes investimentos. 

Atualmente, muitas empresas do setor já são pioneiras 

em estratégias sustentáveis, realizando a gestão de com-

pra de energia limpa através dos mecanismos existentes 

(PPAs, RECs...), e tendo empregado grandes esforços no 

passado para mudar a visão global dos DC como res-

ponsáveis pelo efeito de estufa, por serem centros ele-

trointensivos.

Assim sendo, num futuro imediato, será frequente en-

contrarmos sistemas de geração de energia renovável in-

tegrados nos designs das novas infraestruturas de Data 

Center. Um bom exemplo é a Google, que recorreu a uma 

empresa croata de painéis solares para implementar 120 

mil painéis nas suas instalações centrais na Califórnia.

 - Ramón Rodríguez Salmerón -
Data Center Solution Architect, 

Schneider Electric

POR RAMÓN RODRÍGUEZ SALMERÓN, 
Data Center Solution Architect,

 Schneider Electric

https://www.se.com/pt/pt/
https://www.linkedin.com/in/ramon-rodriguez-salmeron/
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MICROGRIDS PARA DATA CENTERS
Graças à transformação digital, já dispomos de tecnologias como as 

microgrids, que nos permitem gerir a descentralização da energia – algo 

fundamental para incorporar as energias renováveis de forma massiva. 

As microgrids são um conjunto de cargas interligadas e recursos ener-

géticos distribuídos, que atuam como uma única entidade controlável, 

podendo conectar-se e desconectar-se da rede principal e operar da for-

ma mais conveniente.

As microgrids possibilitam uma utilização inteligente da energia, per-

mitindo o seu armazenamento, consumo ou injeção na rede em função 

dos preços do mercado. A Inteligência Artificial, aplicada nestas solu-

ções, permite modelar o comportamento das cargas de TI e a sua evolu-

ção diária; incorporar previsões meteorológicas que permitam estimar 

a produção de energia; e, por outro lado, simular a curva da oferta e da 

procura esperadas para esse mesmo período, possibilitando uma plani-

ficação estratégica do modo de funcionamento mais rentável.

A cereja no topo do bolo seria tirar partido da acumulação de energia 

nas microgrids para cobrir os picos de procura das cargas de TI duran-

te o dia, reduzindo o stress dos componentes de distribuição elétrica e 

aumentando a sua vida útil. Tal afetaria, principalmente, as UPS, ATS e 

os elementos de proteção a montante da ligação com a microgrid. Esta 

tecnologia é conhecida como “peak saving” e leva a poupanças adicio-

nais, permitindo diminuir a potência contratada na fatura da luz.

Para além disto, as microgrids melhoram a disponibilidade e a resiliên-

cia dos Data Centers, permitindo que estes funcionem durante certos 

períodos de forma independente da rede (modo ilha), aumentando as 

alternativas de abastecimento de energia da infraestrutura (redundância 

adicional da topologia elétrica).

Como é óbvio, todas estas iniciativas melhoram a pegada de carbono 

das empresas, mas, ao mesmo tempo, permitem-lhes reduzir sensivel-

mente os seus custos energéticos, um dos principais componentes do 

ciclo de vida de um DC. Esta estratégia leva, portanto, a que sejam mais 

competitivas num setor cada vez mais agressivo quanto aos preços e 

prazos de implementação.

Finalmente, este Pacto também contempla a utilização responsável da 

água e a reutilização do calor residual gerado neste tipo de ambientes – 

voltaremos a ver designs de instalações de refrigeração condensada por 

água para permitir a recuperação do calor. Alguns dos grandes projetos 

que ficarão terminados este ano já utilizam estas táticas.

A tecnologia já está disponível; o desafio será, portanto, integrar todos 

estes sistemas nas infraestruturas críticas sem impactar a sua disponibi-

lidade, nem penalizar a sua topologia prevista. 

https://www.se.com/pt/pt/
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Um recente exemplo é o projeto “MUV na Palma da Mão”, implementado e 
desenvolvido em parceria entre o Município de Viseu e a Softinsa.

PROJETOS DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
AO SERVIÇO DOS CIDADÃOS

A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL alavancou o desenvolvimento 

e a implementação de poderosas ferramentas para a operacio-

nalização dos desafios sociais e organizacionais. Em qualquer 

programa estratégico, a digitalização enquadra um dos vetores 

basilares de operacionalização, não somente enquanto inves-

timento na modernização de processos, mas sobretudo como 

veículo condutor para a concretização dos objetivos a atingir.  

Num ambiente em constante mutação, torna-se cada vez mais 

complexa a manutenção ou adoção de modelos de negócio re-

silientes e proveitosos. Da mesma forma que na ótica de en-

trega de produtos e serviços a complexidade é incrementada 

pelos constantes ajustes e adaptabilidade às necessidades do 

seu público-alvo.

 - Isa Riso Lopes -
General Business & Project 

Management, Softinsa 

POR ISA RISO LOPES
General Business & Project 

Management, Softinsa 

No âmbito da Administração Pública, para além 

da necessidade de adaptação das ferramentas 

tecnológicas a eleger, é necessária uma forte 

aposta em parcerias estratégicas, dado que o fi-

nanciamento é restrito e os beneficiários das so-

luções são os próprios cidadãos. 

A agenda pública, independentemente da região 

e dimensão, é usualmente repleta de iniciativas 

prementes e urgentes, sempre com a missão de 

servir a população de uma forma útil e assertiva. 

Ainda que as diferentes realidades socioeconó-

micas ditem muitas das vezes o rumo das inicia-

tivas, a estratégia digital tem um papel central 

https://www.linkedin.com/in/isarisolopes/
http://www.softinsa.pt/
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em qualquer organismo público. O anúncio de medidas excecionais 

para impulsionar estas reformas, aliadas às mudanças necessárias im-

postas pela realidade pós-pandémica, potencia uma acentuada procura 

de soluções tecnologicamente inovadoras. 

A tão aclamada “bazuca” pode finalmente dar seguimento às propostas 

inseridas nos planos de melhoria do Serviço Público à população. 

Automatização de processos, centralização de informação e documen-

tação, assim como plataformas digitais que agreguem diversos serviços 

e fornecedores, e que possibilitem a gestão e operacionalização dos 

mesmos, surgem como elevadas prioridades para que seja possível a 

entrega de valor constante no Serviço Público. 

Como resposta a esta necessidade, a área de Consulting da Softinsa, 

uma subsidiária da IBM, reinventou o seu portfólio de serviços, numa 

ótica de suporte à implementação das estratégias dos seus clientes.

Um recente exemplo é o projeto “MUV na Palma da Mão”, imple-

mentado e desenvolvido em parceria entre o Município de Viseu e a 

Softinsa. Mais do que uma aplicação móvel que fornece informação 

agregada de todos os serviços de mobilidade existentes no município, 

a solução foi pensada e desenvolvida com o objetivo principal de se es-

tabelecer como uma ferramenta de utilidade diária, tanto para quem se 

desloca no território, como para quem gere os serviços de mobilidade, 

como o MUV Bus, MUV Bike, MUV Park e Telebus.

O desenvolvimento orientado especificamente à necessidade de dife-

rentes tipos de utilizador, resultou num interface interativo e multipla-

taforma (mobile e web), fornecendo aos utilizadores a capacidade de 

explorar o município com base nas diversas soluções de mobilidade 

disponibilizadas pela Autarquia.  

Do mesmo modo, a abordagem agregadora de informação e serviços, 

proporcionou ao Município de Viseu a capacidade de gerir de forma 

integrada toda a plataforma operacional e até de desenvolver novas 

formas de mobilidade, como um serviço de transporte a pedido. Este 

foi especialmente desenhado para servir uma faixa da população loca-

lizada à margem da rede urbana de transportes e com necessidades de 

mobilidade até ao momento não satisfeitas.  

O Telebus permitiu a extensão da rede urbana de transportes do Mu-

nicípio, sendo possível solicitar reservas através da aplicação MUV e 

também possibilitou a extensão do serviço de apoio às Juntas de Fre-

guesia, para auxílio da população mais sénior. 

As parcerias que temos vindo a desenvolver com vários municípios 

portugueses, assentes num modelo de serviço de proximidade a partir 

dos nossos Centros de Inovação, têm resultado na adoção generalizada 

de uma estratégia de Cidades Inteligentes em que se desenvolvem so-

luções tecnológicas alinhadas com as reais necessidades dos cidadãos. 

Contacte-nos para saber mais. 

mailto:marketing%40pt.softinsa.com?subject=
http://www.softinsa.pt/


41ITInsight

ROUND TABLE | BRANDED CONTENT

CLOUD HÍBRIDA VS MULTICLOUD
CADA VEZ É MAIS IMPORTANTE OTIMIZAR CUSTOS E TER UMA 

UTILIZAÇÃO MAIS EFICIENTE DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS, 
OU SEJA, FAZER MAIS COM MENOS!

Atualmente cada vez mais se fala em transformação digital, mas não pensamos logo na 
infraestrutura que sustenta esse mesmo movimento, o que não faz jus à sua importância.

COMECEMOS POR CLARIFICAR as diferenças entre os 

dois conceitos, tendo em mente que uma cloud consiste na 

disponibilização de diversos tipos de recursos (computação, 

comunicações e muitos outros) através de múltiplos data 

centers geridos por uma entidade, e que esta mesma dispo-

nibiliza ou não esses recursos sob a forma de um ou mais 

serviços a empresas e particulares.

• Cloud Híbrida é o cenário que inclui sempre uma cloud 

privada gerida e utilizada apenas por uma entidade e uma 

ou mais clouds públicas;

• O cenário multicloud inclui um ou mais prove-

dores de cloud pública, como por exemplo Azure, 

AWS, entre outros, e não requer a inclusão de uma 

cloud privada.

A grande maioria das empresas requerem, atualmen-

te, algum tipo de infraestrutura ou serviço e são obri-

gadas a cumprir determinados requisitos e regras 

para poderem sustentar o seu negócio e crescer num 

mundo cada vez mais competitivo. Começam por es-

 - Ricardo Fernandes -
Consulting Services Solutions 

Architect - Data Center & 
Multi Cloud 

POR RICARDO FERNANDES
Consulting Services Solutions Architect - 

Data Center & Multi Cloud 

https://www.linkedin.com/in/ricardo-fernandes-607a726b/
https://warpcom.com/
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colher uma de duas opções, ou implementam e gerem uma cloud privada, 

que servirá as suas necessidades, ou consomem os recursos necessários 

para o seu negócio a partir de uma cloud pública sem se preocuparem 

com a gestão da mesma. Cada uma das opções tem custos diferentes. Para 

uma cloud privada temos que considerar o custo do espaço, eletricidade, 

climatização, equipamentos, suporte e, não menos importante, das pes-

soas que irão fazer a gestão dessa mesma infraestrutura! Em cloud públi-

ca, apenas vamos pagar pelo serviço que efetivamente vamos consumir, 

tudo o resto é da responsabilidade de quem fornece.

Mas ainda existe uma 3ª opção e é aqui que entram os cenários de cloud 

híbrida e multicloud. A melhor forma de avaliar é recorrendo a parcei-

ros e plataformas que podem analisar e comparar onde é que é mais 

vantajoso ter um determinado serviço ou aplicação a funcionar, não 

dispensando a análise crítica de todos os envolvidos.

Assim, torna-se essencial fazer uma constante avaliação de onde é que 

o serviço/aplicação é mais vantajoso, inclusive ao nível financeiro, e mi-

grar o mesmo sempre que se justifique. Simultaneamente, se queremos 

que esta mobilidade entre cloud privada e cloud pública seja simples e 

fácil, é importante que o serviço ou aplicação esteja preparado para isso 

e aqui também os parceiros podem ajudar.

Mas nem tudo são rosas, pois um dos maiores desafios à adoção destes 

cenários, onde é envolvida uma cloud pública, passa pela localização 

dos dados e os receios sobre a sua segurança. Países e Governos tem re-

gulamentação que obriga a que determinados dados/serviços tenham de 

residir dentro das suas fronteiras. Claro que as clouds públicas também 

não estão isentas de problemas, mas graças à sua escala, o impacto na 

maioria dos casos é menor.

Um dos objetivos destes cenários é proporcionar às empresas o acesso 

aos recursos da forma mais eficiente e resiliente. Basicamente consumir 

estes recursos tecnológicos como se fossem serviços de utilidade pública 

(ex.: água, eletricidade etc.).

O ideal é um cenário de cloud híbrida, em que temos uma infraestrutura 

“dentro de portas” ao mesmo tempo que consumimos os serviços que 

se justifiquem a partir de uma ou mais clouds públicas. Um exemplo 

comum é recorrer a uma cloud pública para albergar as aplicações ou 

serviços somente em caso de desastre e na maioria apenas têm custos 

quando são ativados.

Nem sempre as empresas estão preparadas ou possuem tempo ou co-

nhecimento para uma transformação desta dimensão que, à primeira 

vista, pode parecer fácil, mas rapidamente se percebe que é mais difícil 

do que se pensava. A Warpcom, como parceiro tecnológico, tem equi-

pas nas diversas áreas das TI e estamos preparados para apoiar nesta 

transformação, desde os serviços de consultoria, implementação até ao 

suporte e gestão. 

https://warpcom.com/
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UMA ESPÉCIE DE “RELÓGIO” COMO 
NENHUM OUTRO
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A nova Série 7 tem um ecrã mais brilhante e maior 

com 45 mm, uma carga de bateria mais rápida, 

maior resistência à água e poeira, além da capacida-

de de detetar, automaticamente, quando sobe para 

uma bicicleta elétrica, para que possa registar auto-

maticamente a atividade. O ecrã maior significa que 

se pode utilizar um teclado integral para escrever 

mensagens curtas.

Vem, ainda, com o melhor “OS ever” o WatchOS 

8. São muitas a funções melhoradas, como a parti-

lha de fotos e música, novas aplicações de contac-

tos e email, mas são as funções de controlo do IoT 

as mais disruptivas, algumas obrigam a appliances 

dedicadas como o fecho da porta da rua ou domó-

tica de fabricantes compatíveis que controlem luzes 

ou o frigorifico via “Siri”.Outras, como a chave do 

O Apple Watch é o melhor 
smartwatch que o dinheiro pode 
comprar, aliás, o único que pode 
comprar se for proprietário de um 
iPhone e quiser usá-lo como sua 
extensão.
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carro, ainda não estão em muitas marcas, 

para além dos automóveis de luxo ale-

mães, mas a lista crescerá tão rapidamente 

como ocorreu com o CarPlay.

Os recursos para monitorizar a saúde não 

mudaram muito desde a versão 6. Há um 

sensor para medir a saturação de oxigénio 

no sangue (SpO2) - útil para treinos inten-

sos ou se tiver uma condição de saúde - e 

o sensor de eletrocardiograma aprovado 

pela autoridade americana do medicamen-

to (FDA). 

Infelizmente, a duração da bateria ainda é 

medíocre; será preciso carregá-la à noite, e, 

se quiser monitorar o sono, tem de a carre-

gar antes de ir para a cama, especialmente 

se utilizou o relógio para alguns exercícios 

durante o dia ou optou pelo ecrã always-

-on.

As versões com pulseiras desportivas e cai-

xa de alumínio estão disponíveis por 439 

euros.

Outras pulseiras e caixa de aço inoxidável 

a, a partir de 789 euros. 
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OS SISTEMAS DE PAGAMENTO NO 
CENTRO DA EXPERIÊNCIA DO CLIENTE 

EM EMPRESAS DE UTILITIES

Os benefícios incluem a simplificação da experiência do cliente, o reforço 
da abrangência dos canais disponíveis para interação e a criação de novas 

oportunidades de negócio

A CRESCENTE DIGITALIZAÇÃO dos processos, a ubiqui-

dade dos dispositivos móveis e a evolução dos meios de pa-

gamento criaram condições únicas para a transformação da 

experiência dos clientes, cada vez mais conscientes e exigen-

tes. Estas mudanças resultam de uma maior sensibilidade a 

temas ambientais, como a perceção do gasto (desnecessário) 

de papel, mas também pelas expectativas do lado do clien-

te quanto ao serviço prestado. Neste novo paradigma é o 

serviço que se adapta ao utilizador, e não este que tem de se 

adaptar para responder aos processos dos fornecedores.

 - Silvina Gonçalves -
Senior Manager

POR SILVINA GONÇALVES, 
Senior Manager

Isto origina, entre outras transformações, uma mu-

dança na forma como são realizados os pagamen-

tos, uma vez que as organizações têm de ir além do 

comodismo e modificar os seus serviços para aquilo 

que os clientes pretendem, sendo que esta tendência 

aumentou, ainda mais, com o desenrolar da pande-

mia, que fez com que as organizações apostassem 

no aumento da eficiência dos seus canais digitais, e 

que o pagamento de serviços através de sistemas de 

pagamento digitais se tornasse imprescindível.

https://www.softfinanca.com/pt-pt/
https://www.linkedin.com/in/silvina-gon%C3%A7alves-0707701/
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Atualmente, estudos, como o da Associação da 

Economia Digital (ACEPI), em parceria com a 

IDC Portugal, revelam que, em 2025, a percen-

tagem da população que utiliza internet deve-

rá ultrapassar os 90%, o que faz com que os 

prestadores de serviços, independentemente do 

setor a que pertencem, tenham de acompanhar 

as exigências da indústria em que estão pre-

sentes, procurando inovar para manter a satis-

fação e relação com o cliente, num futuro em 

que essa relação dependerá do digital.

É por isso que existem novas formas de pa-

gamento, como aplicações, que permitem es-

tabelecer um processo rápido e eficaz de co-

brança. Contudo, um sistema ou aplicação de 

pagamento não precisa de estar restrito apenas 

a essa funcionalidade de forma primitiva. Pode 

ir além do básico e calendarizar pagamentos, 

gerir despesas, planear débitos diretos, com o 

intuito de diminuir as preocupações dos clien-

tes ou o tempo despendido por este a liquidar 

as suas contas.

Além disso, as aplicações financeiras devem 

também ser vistas como uma forma das em-

presas de utilities informarem os clientes so-

bre tendências do setor, gastos, formas de pou-

pança, novas ofertas, alterações nos serviços, 

apoio ao cliente e, sobretudo, mostrar o im-

pacto e valor que a organização e, neste caso, a 

sua multicanalidade, representa no quotidiano 

dos seus clientes.

Dicas, lembretes, informações ou curiosidades 

são alguns dos conteúdos que podem ser asso-

ciados aos drivers dos prestadores de serviços 

para manter a comunicação regular e acrescen-

tar valor à sua relação com o cliente, promo-

vendo a lealdade deste e a colocação da marca 

no seu top of mind.

Após esse posicionamento, torna-se mais fácil 

comunicar e cativar o cliente para outras ofer-

tas que possam ser do seu interesse, tendo em 

conta a continuidade e prestabilidade da rela-

ção estabelecida entre o prestador de serviços 

e o consumidor.

Portanto, é seguro afirmar que as soluções de 

pagamento devem ser uma aposta da indústria 

de prestação de serviços para garantir uma 

oferta pensada de acordo com as necessidades 

e expetativas dos clientes. 

"AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEVEM TAMBÉM SER VISTAS COMO UMA FORMA DAS 
EMPRESAS DE UTILITIES INFORMAREM OS CLIENTES SOBRE TENDÊNCIAS DO SETOR, GASTOS, 
FORMAS DE POUPANÇA, NOVAS OFERTAS, ALTERAÇÕES NOS SERVIÇOS, APOIO AO CLIENTE" 

https://www.softfinanca.com/pt-pt/


Este é o melhor 
caminho  
para o coração  
do consumidor.

softfinanca.com smarter companies, happier lives

Estar sempre perto, sempre disponível, 
sempre à mão, é construir uma 

relação duradoura com o consumidor. 
Através de uma app própria, a 

sua marca pode estabelecer um 
contacto personalizado, apresentar 

toda a informação comercial, facilitar 
pagamentos e apresentar campanhas 

promocionais ou comunicação pontual. 
Se acha difícil ter uma app própria fale 
connosco e conheça as nossas Mobile 
Solutions. E ainda lhe contamos como 

desenvolvemos a app móvel com maior 
número de utilizadores em Portugal. 

 
 

Porque afinal, andar com o 
cliente nas palminhas ainda é 

uma boa estratégia comercial.

https://www.softfinanca.com/pt-pt/
https://www.softfinanca.com/pt-pt/
https://www.softfinanca.com/pt-pt/
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 - Hugo Batista -
Pre Sales and Deliver 

Director Southern Europe

POR HUGO BATISTA
Pre Sales and Deliver Director 

Southern Europe 

Quando se trata de Gestão de Serviços, as regras são relativamente simples: um 
cliente, interno ou externo à sua organização, tem um problema de TI e quer lidar 

com ele o mais rapidamente possível.

COMO A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A 
AUTOMATIZAÇÃO PERMITEM UMA GESTÃO 

PRÓ-ATIVA DO SEU ITSM

CONTATA O SERVICE DESK, que encontra a resposta. Mas e se 

o Service Desk tivesse meios para intervir mesmo antes de o pro-

blema ocorrer, ou antes de este ser identificado pelo utilizador? Es-

queça o Tom Cruise e Minority Report, e bem-vindo ao mundo da 

gestão pró-ativa de serviços! É provavelmente menos glamoroso, 

mas é igualmente eficaz!

GESTÃO DE SERVIÇOS: O QUE É UMA GESTÃO PRÓ-ATIVA?
Tradicionalmente, a gestão de serviços é uma abordagem reativa. 

O objetivo é resolver o problema quando surge. Trata-se de uma 

estratégia simples de intervenção, de execu-

ção e de manutenção de funcionamento em 

caso de falha, em que os ativos são delibera-

damente autorizados a funcionar até falha-

rem, altura em que a manutenção reativa é 

executada.

Hoje em dia, a ascensão da Inteligência Artifi-

cial permite que os problemas sejam antecipa-

dos, numa estratégia de gestão pró-ativa que 

se baseia na utilização adequada dos dados.

https://www.easyvista.com/pt
https://www.linkedin.com/in/hbatista/
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De facto, através de um sistema de inteligência artificial capaz 

de "aprender", a manutenção ou intervenção é implementada 

com base numa análise de sinais que indicam uma deterioriza-

ção do funcionamento de um sistema. Isto torna possível ante-

cipar intervenções antes de ocorrerem falhas e limitar interven-

ções não planeadas.

OS BENEFÍCIOS DE UMA GESTÃO PRÓ-ATIVA DOS 
SERVIÇOS
Intervir antes que o problema surja. É assim que funciona a ges-

tão pró-ativa dos serviços. É uma mudança de paradigma para 

os departamentos de TI, uma vez que podem agora estar no 

controlo e não apenas a reagir a uma dada situação. Isto signi-

fica ser capaz de planear, organizar e gerir recursos a um ritmo 

que pode ser antecipado, sem pôr em risco o funcionamento 

das unidades de negócio. Para além disso há também outros 

benefícios:

– Reduzir o custo por contato e o custo por ticket, uma vez que 

a maioria dos problemas terá sido antecipada.

– Permitir aos clientes resolver os seus problemas com antece-

dência, especialmente através do self service.

– Reduzir o tempo de inatividade dos utilizadores, resultando 

numa melhor experiência do cliente.

– Gerar uma melhor satisfação para os agentes, TI e clientes.

80% dos efeitos são o produto de 20% das causas, segundo o princípio de 

Pareto, ou seja, a lei 80-20. No TI, esta máxima também pode ser aplicada. 

Por exemplo, 80% dos pedidos podem ser causados por 20% dos utilizadores. 

Mas o mais interessante é assegurar que 80% dos problemas encontrados pos-

sam ser resolvidos de forma pró-ativa, deixando apenas 20% dos casos para o 

service desk, em modo reativo.

A gestão pró-ativa dos serviços utiliza dados em tempo real para organizar e 

planear intervenções. As TI podem configurar fluxos de trabalho para desen-

cadear ações automatizadas antes que as coisas corram mal ou de acordo com 

certos tipos de triggers. Este é o caso, por exemplo, de atualizações de software 

ou SO que podem causar problemas de compatibilidade de software.

Para implementar uma solução pró-ativa, é importante concentrar-se em três 

áreas principais:

– Recolher o feedback dos clientes sobre os processos mais demorados para 

determinar quais as tarefas a automatizar primeiro.

– Implementar um sistema inteligente de monitorização remota.

– Implementar uma solução de gestão de ativos para intervir a qualquer mo-

mento com apenas alguns cliques.

Com monitorização contínua, a gestão pró-ativa do serviço limita intervenções 

desnecessárias e reduz o risco de avarias e operações de manutenção pesadas. 

É também uma forma de digitalizar a sua organização e de combinar serviço, 

ITSM e Inteligência Artificial para tomar decisões informadas no momento 

certo, gerindo assim mais eficazmente o seu departamento de TI. 

https://www.easyvista.com/pt
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UTILITIES: 
UM SE TOR EM REINVENÇÃO
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O desafio da transição energética está a obrigar as empresas que atuam no setor das utilities 
– energia, gás, água e resíduos – a acelerar a sua transformação digital, sob pena de perderem 
competividade. Redução de custos operacionais, melhor desempenho, e mais lucro são outras 

consequências positivas da aposta na inovação e na tecnologia.

FÁTIMA FERRÃO

HÁ UMA ONDA DE TRANSFORMAÇÃO 

no setor das utilities que impõe uma adapta-

ção e uma antecipação ainda mais rápidas do 

que em outros setores. Aqui, vive-se uma tri-

pla mudança a que os players mais tradicio-

nais – os incumbentes na energia, no gás e na 

água – precisam de dar resposta, sob pena de 

perderem o comboio da inovação e da compe-

titividade. Por um lado, a transição energética 

e o desafio de desenvolver fontes alternativas 

de energia renovável, obrigatórios e urgentes 

para cumprir as metas climáticas definidas pelo  

Acordo de Paris. Por outro, o desafio da entra-

da de novos comercializadores, da produção 

descentralizada e da gestão de comunidades, 

também elas produtoras e comercializadoras 

de energia e, por último, a gestão das opor-

tunidades geradas pela introdução de mais e 

melhor tecnologia nos sistemas e processos. 

A estes desafios juntam-se ainda outros como 

os quadros regulatórios mais exigentes, clien-

tes que consomem de forma mais responsável 

e um ambiente social global em mudança. A 

próxima década será, por isso, o momento da 

reinvenção para as empresas de utilities, e um 

caminho exigente que terão que percorrer. 

Empresas de grande dimensão como a Galp ou 

a EDP, em Portugal, já redefiniram estratégias 

que procuram antecipar estes e outros desafios. 

A prová-lo está o recente anúncio da petrolífe-

ra de que fechará o último poço de extração 

de petróleo neste início de ano, um passo coe-

rente com a estratégia que, nos últimos anos, 

procura diversificar o portfólio de serviços  

e que aposta em áreas como a produção de 

energias renováveis (com enfoque no solar e 

nas eólicas) e na mobilidade elétrica. “Hoje, 

ninguém tem dúvidas de que o caminho é o 

da transição energética, da descarbonização e 

da eficiência energética”, disse Teresa Abecasis, 

administradora da Galp para a área comercial, 

durante um dos painéis de debate na conferên-

cia Portugal Smart Cities Summit, que decor-

reu recentemente em Lisboa. A administradora 

confirmou também a intenção da empresa de 
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- Teresa Abecasis, Galp  -

investir 180 milhões de euros em investigação 

e desenvolvimento e na inovação, até 2025, 

já anteriormente revelada pelo CEO, Andy  

Brown, durante a Web Summit.

Já a EDP anunciou um investimento de cer-

ca de 800 milhões de euros na transformação 

digital, materializado na forma de um plano 

estratégico que iniciou em 2019 e que prevê 

concluir em 2022. “Estamos a adotar, em esca-

la, tecnologias digitais, como é o caso da reali-

dade aumentada, da inteligência artificial e da 

sultado direto de qualquer estratégia de tran-

sição digital.

PANDEMIA ACELERA MUDANÇA
Tal como noutros setores económicos, a pan-

demia impulsionou a transformação digital 

nas empresas de utilities, quer internamen-

te, quer na adaptação do modelo de negócio 

às novas exigências do mercado. Os confina-

mentos, por exemplo, obrigaram estas organi-

zações a repensar os seus canais de contacto 

robotização, para assim cumprir três objeti-

vos: proporcionar uma melhor experiência aos 

nossos clientes e colaboradores, racionalizar a 

gestão dos ativos e aumentar a eficiência das 

operações”, disse José Ferrari Careto, CEO da 

E-redes, a antiga EDP Distribuição, em entre-

vista recente.

Ambas as empresas, de background estatal e 

com uma dimensão que podia torná-las mais 

lentas na reação à mudança, perceberam an-

tecipadamente que a transformação digital e 

a inovação seriam realidades incontornáveis e 

motores de criação de valor para as suas or-

ganizações e para o setor das utilities em ge-

ral. Aliás, dados do McKinsey Global Institute 

apontam para uma redução de até 25% em 

despesas operacionais com a transformação 

digital, assim como para um aumento de de-

sempenho entre 20 e 40% neste tipo de organi-

zações, especialmente em áreas como a satisfa-

ção do consumidor e a segurança. O aumento 

do lucro, apesar de mais difícil de quantificar 

em percentagem, é, para a consultora, um re-

Realidade aumentada, 
inteligência artificial e 
robotização permitem 

proporcionar uma melhor 
experiência aos clientes e 

colaboradores e aumentar a 
eficiência das operações

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


54ITInsight 54ITInsight 54ITInsight 54ITInsight 54ITInsight 54ITInsight 54ITInsight 54ITInsight 54ITInsight

SECTOR | UTILITIES

com os clientes, acelerando a implementação 

de estratégias de omnicanal e a introdução de 

chatbots para atendimento ao cliente. Outras 

tecnologias como IoT (Internet of Things),  

Inteligência Artificial (IA) ou Machine Learning 

são, também, cada vez mais essenciais para os 

prestadores de serviços na área da energia, da 

água ou do saneamento básico. 

Por outro lado, recorda um estudo da PwC, 

o impacto da pandemia veio demonstrar que 

estas empresas têm que estar preparadas para 

garantir a continuidade do negócio, mesmo em 

situações imprevistas. Por exemplo, a desloca-

ção das pessoas para o teletrabalho, logo no 

início da crise pandémica, obrigou a repensar 

a distribuição e a garantir o fornecimento de 

energia elétrica para locais de consumo distin-

tos, sem falhas e sem interrupções. O mesmo 

aconteceu com as telecomunicações. 

A CADEIA DE VALOR DO SETOR DAS UTILITIES ESTÁ A MUDAR, DESDE A 
PRODUÇÃO DE ENERGIA OU GÁS, PASSANDO PELA TECNOLOGIA QUE FAZ A 
GESTÃO DAS REDES

Isto significa que a cadeia de valor do setor 

das utilities está a mudar, desde a produção 

de energia ou gás, passando pela tecnologia 

que faz a gestão das redes, até à forma como 

estes serviços são consumidos, o que traz de-

safios acrescidos. No entanto, na opinião de 

Sónia Fontoura, End User Sales Manager da  

Schneider Electric Portugal, “sentimos que há 

ainda um longo caminho a percorrer no que 

toca aos apoios financeiros, à inovação e à 

qualidade das infraestruturas digitais de todo 

o país”.

Na vertente tecnológica, o papel da Schneider 

Electric passa por contribuir para a transforma-

ção digital destas empresas de utilities, através 

da implementação de um conjunto de soluções 

específicas, que desenvolve e comercializa para 

este segmento de mercado. Sónia Fontoura  

destaca a AVEVA System Platform, uma plata-

forma de software industrial expansível para 

aplicações de supervisão, SCADA e IIoT, que 

integra o processo com os sistemas empresa-

riais da empresa, para uma maior fiabilidade 

e gestão eficiente. A responsável de vendas da 

Schneider Electric aponta ainda as soluções 

para a gestão de pequenas redes (Microgrids), 

- Sónia Fontoura, Schneider Electric Portugal -

https://www.linkedin.com/in/sonia-fontoura/
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“um elemento cada vez mais relevante no setor 

das utilities e para o qual criámos um softwa-

re dedicado, o Microgrid Advisor (que conec-

ta, monitoriza e controla os RED das instala-

ções)”, salienta.

DESAFIOS DIFÍCEIS GERAM BOAS 
OPORTUNIDADES
Num setor, como o das utilities, em que o do-

mínio de empresas incumbentes ainda é uma 

realidade, os desafios da mudança abrem a 

porta à entrada de novos players, não tradi-

cionais, muitos deles oriundos de setores com-

pletamente distintos. No fundo, é o mercado 

a funcionar, a acabar com monopólios de lon-

ga data e a provar que quem não se adapta 

corre o risco de perder o lugar. As parcerias 

ou aquisições de empresas de raiz tecnológi-

ca também são uma tendência no setor, uma 

vez que o digital e as ferramentas tecnológicas 

são essenciais ao sucesso. Redes inteligentes, 

geração distribuída, casas conectadas e novas 

oportunidades de eletrificação são alguns dos 

exemplos que demonstram a importância da 

tecnologia. 

Na Galp, a criação de um ecossistema de ino-

vação, assente no apoio a startups cuja tecno-

logia possa vir a ser absorvida pela energética 

faz parte da estratégia de transformação digi-

tal, rumo à descarbonização. A EI – Energia 

Independente – comercializadora de soluções 

fotovoltaicas nasce da inovação da Galp e é 

hoje independente, o mesmo que acontece com 

a Flow, startup criada no universo da petrolí-

As parcerias ou aquisições de empresas de raiz 
tecnológica são uma tendência no setor de utilities
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fera com vista a abordar o mercado da mobilidade elétrica. Dois exem-

plos que demonstram que a tecnologia é uma ferramenta incontornável 

no percurso de transformação deste, e de outros, setores. 

Melhorar a relação com os clientes, a diferentes níveis, é outro desafio 

que pode, em simultâneo, ser visto como uma oportunidade. Por um 

lado, os consumidores estão mais exigentes, o que obriga os comercia-

lizadores a estarem atentos às suas necessidades pois desta atenção de-

pende, muitas vezes, a fidelização dos clientes. Por outro lado, a conec-

tividade com os clientes, fruto da evolução da automação dos sistemas 

e dos processos, pode representar uma oportunidade de monitorizar a 

utilização dos recursos em tempo real – com contadores inteligentes, 

por exemplo –, ou potenciar o desenvolvimento de aplicações através 

das quais os próprios clientes controlam o seu consumo de energia, gás 

ou água. 

CIDADES INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS
Antecipar necessidades, otimizar recursos e oferecer serviços úteis aos 

habitantes são os desafios das cidades inteligentes que começam a fazer 

parte do panorama nacional. À semelhança do que se faz noutros paí-

ses, Portugal está a acompanhar a tendência e são já vários os exemplos 

de municípios que estão a trilhar esse caminho. Soluções sustentáveis e 

- Câmara do Seixal tem projeto para valorização de resíduos -

‘amigas do ambiente’ tendem a ser o primeiro passo em muitas cidades, 

mas para que se construa uma verdadeira cidade inteligente é preciso ir 

mais longe. Mobilidade pública, privada e redes energéticas inteligentes 

são outras componentes essenciais. 

No Seixal, por exemplo, a Câmara Municipal criou um ‘living-lab’ para 

a descarbonização que já permitiu reduzir o consumo energético da 

cidade em 28%. Adicionalmente, é feita a valorização de bio resíduos 

através da recolha seletiva, que são depois encaminhados pelo municí-
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pio para a produção de biogás e de outras energias renováveis. Durante 

a conferência Smart Cities Summit, o presidente da Câmara do Seixal, 

Joaquim Santos, desvendou ainda outro projeto inovador, em desen-

volvimento no município. Trata-se da primeira molécula de hidrogénio 

verde, que está a ser produzida pela Gestene, uma empresa do concelho, 

que será mais tarde injetada na rede energética. 

Já na margem norte do Tejo, o primeiro ‘bairro solar’ marca a estreia 

das comunidades de autoconsumo em Portugal. Em Belas, no con-

celho de Sintra, o Lisbon Green Valley tem como objetivo produzir 

energia, 100% limpa, a partir do sol, e reduzir a fatura de eletricidade 

dos membros da comunidade. Este bairro, que é também um dos mais 

sustentáveis da Europa, foi o escolhido para piloto na produção e par-

tilha de energia localmente. A título de exemplo, com recurso a nove 

painéis fotovoltaicos de 330W – num total de 2970W de potência 

instalada em todo o bairro – será possível poupar cerca de 500 eu-

ros anuais e reduzir a emissão de aproximadamente uma tonelada de 

CO2 por ano. 

Esta é apenas a primeira comunidade energética das 60 que, segundo 

um estudo da CSIDE, empresa que desenvolve tecnologia na área das 

soluções inteligentes para casas e sistemas de gestão de energia, serão 

criadas ao longo dos próximos dois anos. Um investimento que contará 

com o apoio de municípios e de empresas privadas e que chegará aos 32 

milhões de euros. A CSIDE está a trabalhar com alguns municípios para 

o planeamento e implementação deste tipo de projetos que, consoante 

a tipologia de ligação à rede, permitirão poupar entre 10% e 15% na 

fatura de eletricidade. Considerando um consumidor residencial, com 

uma fatura mensal na ordem dos 50 euros, a poupança mensal pode ser 

de 20 a 30% face ao comercializador de energia tradicional, garantem 

os responsáveis da empresa. 

- Lisbon Green Valley - bairro solar -
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Sem revelar qual o município, Sónia Fontoura  

dá outro exemplo do que pode ser feito, ao 

nível das utilities, para melhorar o desempe-

nho energético nas cidades. “Equipámos o 

parque de edifícios público com sensores de 

temperatura, humidade e medição de energia, 

integrados num sistema de gestão técnica, tam-

bém fornecido por nós, que permite otimizar 

o consumo energético dos seus sistemas de ar 

condicionado, iluminação e carregamento de 

veículos elétricos”. A responsável de vendas 

da Schneider Electric destaca a arquitetura 

EcoStruxure, que inclui soluções variadas para 

este tipo de edifícios. Para edifícios públicos, 

acrescenta, “contamos com diversos produtos 

conectados, como os Smart Panels (quadros 

elétricos), SmartX Controllers (controladores 

de automação), ou a solução EVLink (carrega-

mento de veículos elétricos)”.

Reduzir as perdas de água é, para o municí-

pio de Melgaço, o maior desafio ao nível da 

automação de serviços no setor das utilities. 

inteligentes das redes, através da instalação de 

mais pontos de medição de pressões, caudais, 

níveis e monitorização do controlo de quali-

dade da água”, diz o município de Melgaço.A 

utilização de tecnologia ao nível dos sistemas 

de abastecimento de água e saneamento é es-

sencial, na medida em que permite, em tempo 

real, conhecer o comportamento dos equipa-

mentos associados a esses sistemas, e melhorar 

a sua eficiência. 

Atualmente, a Câmara de Melgaço utiliza 

sistemas de telemetria com recurso a senso-

res de níveis e de volume em reservatórios e 

ETAR e pontos de controlo instalados na 

rede de abastecimento de água e saneamen-

to que comunicam com o Sistema de Con-

trolo e Aquisição de Dados (SCADA). “Este  

SCADA permite a obtenção de dados que são 

processados automaticamente, sendo gerados 

alarmes em caso de divergência em relação a 

valores previamente parametrizados”, explica 

a Câmara de Melgaço. 

- Joaquim Santos - presidente da Câmara do Seixal -

Adicionalmente, a edilidade tem como meta 

manter um tarifário acessível, garantido a mes-

ma qualidade. Para tal está a ser feito um in-

vestimento de 430 mil euros, que contribuirá 

para uma redução das perdas reais de 5,44%, 

com impacto em mais de quatro mil muníci-

pes. “No âmbito do conceito de smart cities, 

queremos desenvolver mecanismos que redu-

zam as perdas de água para valores mínimos e 

continuar a investir na automação e na gestão 
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MOBILIDADE ELÉTRICA EM ALTA
Em 2040, e de acordo com um estudo da Ac-

centure, estima-se que o número de veículos 

elétricos seja mais elevado do que os veículos de 

combustão (em 2025 serão dez milhões). Com 

esta expectativa, a consultora acredita que as 

oportunidades de negócio serão inúmeras e 

que tendem a crescer a cada ano. Só para o se-

As empresas que operam no setor das utilities têm de tirar o 
melhor partido das soluções e reinventarem-se

- Melgaço abastecimento de água -

tor das utilities, a Accenture prevê oportunida-

des de negócio na ordem dos dois mil milhões 

de dólares, que terão ganhos significativos ao 

agruparem serviços em função das necessida-

des dos proprietários de veículos elétricos. Por 

um lado, estas empresas terão a missão de for-

necer a energia para os veículos elétricos e, por 

outro, poderão tirar partido de serviços adi-

cionais, com margens de lucro mais elevadas, 

como a gestão integrada de energia de veículos 

elétricos em casa, aplicações de carregamento 

remoto, processamento de pagamentos e até 

financiamento para a compra dos veículos.

As soluções de mobilidade elétrica são, aliás, 

as mais procuradas pelos municípios que pro-

curam dar os primeiros passos no conceito de 

smart city. Sónia Fontoura confirma: “as mais 

procuradas são as relacionadas com a mobi-

lidade dos cidadãos nas áreas urbanas, um 

segmento que incorpora especialidades como 

mobilidade elétrica, gestão de estacionamento, 

gestão de tráfego de veículos, vigilância por ví-

deo, etc”. Restará às operadoras do setor das 

utilities tirar o melhor partido das soluções 

tecnológicas que lhes permitem diversificar a 

oferta e tornar o modelo de negócio mais ape-

tecível e competitivo. Reinvenção será a pala-

vra de ordem. 
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OMNICANALIDADE
Hoje em dia, é essencial que as empresas man-

tenham a comunicação com o cliente através de 

vários canais. Além das lojas físicas, o consumi-

dor privilegia cada vez mais os canais alternati-

vos – aplicações, acesso online ou telefone com 

atendimento tradicional ou chatbot – para não 

ser obrigado a deslocar-se. 

API
Com o recurso a API, a integração entre sistemas 

é mais simples, assim como a sua gestão. Os ser-

viços prestados são, desta forma, mais eficientes, 

com menos falhas, e maior rapidez de resposta. 

 

4 TENDÊNCIAS QUE ACELERAM A 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NAS UTILITIES

CHATBOTS E ASSISTENTES PESSOAIS
Para ajudar a esclarecer dúvidas ou para resolver questões mais sim-

ples, a utilização de chatbots ou de assistentes pessoais virtuais, que 

recorrem à inteligência artificial, é uma tendência em todos os setores 

de atividade. Nas empresas de utilities também começa a ser comum 

encontrar estas interfaces conversacionais com vista a um atendimento 

personalizado. 

COMUNIDADES DE PRODUÇÃO E CONSUMO
Com a liberalização do autoconsumo no setor energético, começam a 

surgir algumas comunidades assentes em microgrids. Reguladas pelo 

Decreto-Lei 162/2019, e parte do Plano Nacional de Energia e Clima 

(PNEC), estas comunidades têm por objetivo aumentar o consumo de 

energia a partir de fontes renováveis, com a participação dos cidadãos 

(ver Projeto Green Valley, no texto principal). 
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TRÊS ERROS A EVITAR AO MAPEAR A SUA 
JORNADA DIGITAL

Mudar para a Cloud oferece às organizações enormes vantagens, diz Phil Lewis da Infor, mas 
para beneficiarem do seu potencial, precisam de evitar erros comuns ao iniciarem essa jornada.

1. ESCOLHER UMA SOLUÇÃO "CLOUD”, NÃO "NA CLOUD"
Isto pode soar como uma pequena distinção, mas representa uma gran-

de diferença na prática. “Como fornecedor, poderia, por exemplo, subs-

crever um pouco da capacidade do seu fornecedor de Cloud preferen-

cial e utilizar o Windows 95 na mesma”, diz Phil Lewis, vice-presidente 

de consultoria de soluções EMEA da Infor, líder global em software de 

Cloud empresarial especializado em indústria. “Isso torna-me um for-

necedor “Cloud” genuíno? Não. Significa simplesmente que estou num 

sistema ligado no data center de outra empresa, “na Cloud”.”

Os clientes de Cloud devem procurar um verdadeiro fornecedor de siste-

mas Cloud, aquele que desenvolveu os seus sistemas aplicacionais para 

poder tirar proveito de todo o poder que a Cloud oferece. Isso signifi-

ca retirá-los da tecnologia local tradicional e reformulá-los totalmente 

para que fiquem prontos para a Cloud.

“As organizações vêm até nós porque trabalhamos em estreita colabo-

ração com a Amazon Web Services, o maior fornecedor de Cloud, então 

beneficiamos de poder usar os seus serviços para fornecer recursos, tor-

nar o sistema à prova de futuro e fornecer uma experiência melhor para 

os nossos clientes”, disse Lewis.
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POR PHIL LEWIS
Vice President, Solution Consulting 

EMEA

https://www.infor.com/
https://www.linkedin.com/in/phil-lewis-73404a10/?originalSubdomain=uk
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Um verdadeiro fornecedor Cloud será capaz de fornecer novos 

recursos para os seus clientes à medida que eles se tornam dispo-

níveis de uma maneira contínua e sem interrupções. Da mesma 

forma, podem implementar novas tecnologias e inovações SaaS 

imediatamente, sem ter que embarcar em grandes atualizações, 

com todas as interrupções inerentes que vêm com isso.

2. OPTAR POR UM SISTEMA GENÉRICO
“As organizações agora exigem tecnologia desenvolvida para 

ser relevante para o seu setor e para as suas atividades ativida-

des”, diz Lewis. “Eles estão fartos de ter que modificar de forma 

pesada o software para torná-lo capaz de administrar os seus 

negócios. É restritivo, caro e impede a inovação.”

Em vez disso, argumenta Lewis, os clientes da Cloud estariam 

melhor a trabalhar com fornecedores especializados. “Nós pro-

jetamos, desenvolvemos e implementamos tecnologia com os 

recursos de last mile, específicos para cada indústria incluída. 

Isso minimiza a necessidade de modificação e integração dispen-

diosas porque está tudo lá, pronto para utilização pelo cliente.”

Essa abordagem fornece às organizações, em qualquer setor, a 

capacidade de controlar os seus processos de negócios sem ter 

que tentar adaptar sistemas genéricos para atender aos seus re-

quisitos.

3. VENDO O DIGITAL SIMPLESMENTE COMO UM ACESSÓRIO
“Frequentemente, vê-se os recursos digitais simplesmente a serem acrescenta-

dos aos sistemas existentes”, explica Lewis. “Isso significa que esses sistemas 

se tornam desconexos e caros de manter.”

Colocar a Cloud no centro das operações permite que as empresas beneficiem 

de todas as tecnologias que ela pode oferecer. É para explorar essas oportuni-

dades que a Infor, que foi reconhecida pela Gartner como um ‘Líder’ no Qua-

drante Mágico de 2021 em Cloud ERP para Empresas Centradas em Produtos, 

criou o Infor OS. A empresa descreve-o como “uma plataforma operacional 

em Cloud para o futuro”.

“Os clientes dizem-nos que gostam do facto de que dentro do Infor OS tudo 

o que precisam está disponível como standard”, diz Lewis. “Todos os recur-

sos estão conectados e prontos para uso, seja Big Data, Inteligência Artificial,  

Machine Learning, automação de processos, Internet of Things ou experiência 

do utilizador.”

“Gostam do facto de não terem que embarcar em nenhum projeto caro de 

integração”, refere Lewis. “Podem apenas usá-lo para transformar cada ele-

mento como fazem negócios, seja através do envolvimento do cliente e dos 

funcionários, melhorando a eficiência operacional, aumentando a visibilidade 

da cadeia de abastecimento ou simplesmente conectando tudo e todos. Podem 

construir um modelo de negócios que era inimaginável há alguns anos atrás e 

que agora está pronto para ajudar as organizações a aproveitar ao máximo as 

oportunidades empolgantes que a Cloud tem a oferecer.” 

https://www.infor.com


https://www.infor.com/
https://www.infor.com/solutions/erp/industry-erp?AOI=oth&utm_source=industry-site&utm_content=itinsight34&utm_medium=paid&utm_type=microsite&utm_campaign=23824-002
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4 RAZÕES PARA IMPLEMENTAR PLANOS  
DE SUSTENTABILIDADE NO SETOR  
DE DATA CENTERS 

A procura pelo digital está a crescer e queremos tudo mais rápido e sem interrupções. Como os Data 
Centers (DC) consomem 1-2%1 da energia total, a eficiência é o primeiro passo para a sustentabilidade

HÁ VÁRIOS ANOS que este setor se 

foca na eficiência energética e muitas 

empresas utilizam os termos “eficiên-

cia” e “sustentabilidade como sinóni-

mos, mas, segundo a ONU, a susten-

tabilidade é “atender às necessidades 

do presente sem comprometer a capa-

cidade das gerações futuras de aten-

der às suas próprias necessidades”. 

Assim, e tendo em conta os desafios 

da nossa indústria, devemos fazer me-

lhor do que apenas “usar menos”.

 - Rita Lourenço -
Regional Key Account 

Manager Iberia,
Schneider Electric

POR RITA LOURENÇO, 
Regional Key Account Manager Iberia, 

Schneider Electric

Eis os quatro principais motivos pelos quais o setor dos Data Centers 

deve priorizar a sustentabilidade:

1. Exigências dos Inquilinos de Colocation

A primeira prioridade deve ser entender as necessidades presentes e futu-

ras dos clientes. Os inquilinos de colocation estão a exigir compromissos 

de sustentabilidade nos seus contratos. À medida que as empresas ocu-

pam espaço em instalações e assumem compromissos públicos de emis-

sões líquidas zero, devem reportar as emissões de Alcance 3, que são as 

dos seus fornecedores – incluindo os de serviços de colocation. Os ope-

radores de Data Centers podem exigir que os seus fornecedores parti-

lhem Divulgações Ambientais de Produto de Tipo III, que documentam 

https://www.linkedin.com/in/rita-louren%C3%A7o-0049bb12/
https://www.se.com/pt/pt/


65ITInsight 65ITInsight 65ITInsight 65ITInsight 65ITInsight 65ITInsight 65ITInsight 65ITInsight 65ITInsight

SECTOR | BRANDED CONTENT | SCHNEIDER ELECTRIC

a pegada de carbono dos produtos. Os inqui-

linos procuram ainda fornecedores que estão 

a reduzir as suas emissões de GEE de Alcance 

1 e 2 através de Contratos de Compra de Ener-

gia (PPA) para energias renováveis e fontes de 

combustível alternativas. Também os progra-

mas de economia circular, como a reciclagem 

de peças e baterias, são atraentes para garantir 

a redução do desperdício e a reutilização de 

materiais. Medir e reportar as emissões ajuda a 

garantir uma responsabilização mútua dentro 

do ecossistema, e a busca de novas oportuni-

dades de sustentabilidade.

2. Regulamentações governamentais

As agências governamentais estão de olho no 

setor de DC há anos, devido à utilização de pro-

dutos químicos (como os líquidos de refrigera-

ção) em equipamentos AVAC, o hexafluoreto de 

enxofre (SF6) e a gestão da construção e da uti-

lização de recursos. É benéfico para os operado-

res de DC entender o impacto ambiental destes 

elementos e incluir ações apropriadas nos pla-

nos de sustentabilidade. O SF6 é um gás artifi-

cial que é utilizado há décadas em aparelhagem 

de média tensão em Data Centers e outras apli-

cações. As suas propriedades tornam-no muito 

adequado para a interrupção e isolamento da 

corrente elétrica, mas, infelizmente, tem um im-

pacto significativo no aquecimento global – é 

o mais potente dos GEE e estima-se que per-

maneça na atmosfera durante 3.200 anos. Os 

governos têm tomado medidas para reduzir a 

implementação de equipamentos que o utili-

zam, levando as empresas a desenvolver alter-

nativas sem SF6. É provável que esta tendência 

progrida, à medida que mais governos emitem 

recomendações de sustentabilidade, que podem 

até vir a tornar-se obrigatórias.

3. Valor de Negócio

Sem dúvida, ter um plano de ação de susten-

tabilidade robusto em vigor é uma vantagem 

competitiva, e deve ser parte da estratégia de 

marketing de uma empresa. Porém, o valor 

comercial da sustentabilidade vai muito além 

disso: a alta resiliência permite aos proprie-

tários desfrutar de um sono descansado, sem 

medo dos períodos de inatividade. As soluções 

inovadoras, mais eficientes e sustentáveis de 

hoje também podem melhorar o desempenho 

dos DC.

4. Investimento em ESG

O motivo final para priorizar a sustentabili-

dade deve-se ao facto de cada vez mais fun-

dos de investimento estarem disponíveis para 

as empresas que estão a reduzir o seu impacto 

ambiental e a tornar claros os seus compro-

missos ESG. A maioria das empresas públicas 

está já a publicar relatórios de sustentabilidade 

e a adotar compromissos na sua estrutura de  

governance. O financiamento está disponí-

vel através de títulos ou, no caso de algumas 

agências governamentais, sob a forma de em-

préstimos, doações e outros, para projetos que 

reduzam a pegada de carbono ou aumentem a 

eficiência energética.

Por tudo isto, a sustentabilidade é mais do que 

“usar menos” ou fazer o bem, pois neste mo-

mento é absolutamente fundamental enfrentar 

o maior desafio do nosso século: a emergência 

climática. Assim sendo, ela é, mais que nunca, 

um imperativo para os operadores de DC que 

desejam superar a concorrência. 

https://www.se.com/pt/pt/


https://www.se.com/pt/pt/work/products/product-launch/sf6free-mv-technology/smairset/
https://www.se.com/pt/pt/
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OS ÚLTIMOS DOIS ANOS foram atípicos para tudo aquilo que a tec-

nologia moderna assistiu. Depois de uma pandemia que parou os negó-

cios em 2020, 2021 começou, lentamente, a recuperar.

Por outro lado, o mercado de IT não parou. As jornadas de transfor-

mação digital continuaram a ter lugar um pouco por todas as organi-

zações. Voltar ao escritório a tempo inteiro ou trabalhar em formatos 

híbridos é, agora, uma das principais questões à qual as organizações se 

estão a adaptar.

Se, até 2020, algumas empresas não tinham começado a sua jornada 

de transformação digital, no final de 2021 é difícil encontrar alguma 

organização que não o tenha verdadeiramente começado e que não tire, 

de um modo ou de outro, partido daquilo que as várias tecnologias têm 

ao seu dispor. E, depois de feito o investimento de emergência, agora é 

altura de arrumar a casa e aproveitar ao máximo a tecnologia.

Como é hábito, a IDC preparou as suas dez previsões para os próximos 

anos, onde explica quais as tecnologias que vão aparecer ou crescer em 

termos de importância. Essas previsões são materializadas no FutureScape.

Infraestrutura digital, sustentabilidade e autenticação multifator fazem 

parte das dez previsões da IDC para a indústria mundial de IT e para as 

quais quais os CIO devem ter especial atenção. Mas mais do que apenas 

prever o que vai acontecer em 2022, a IDC cria um roadmap das ten-

dências dos próximos anos.

No fim, como sempre, cabe às organizações precaverem-se de todas as 

eventualidades que vão ocorrer nos próximos anos – previstas ou não. 

Neste artigo, a IT Insight voltou a aliar-se à IDC para apresentar as dez 

previsões mundiais do FutureScape Worldwide CIO Agenda, às quais 

se juntaram nomes do mercado nacional para partilhar a sua visão de 

como estes pontos vão afetar o seu negócio ou indústria. 

RUI DAMIÃO

Se 2020 foi um ano totalmente atípico, 2021 foi o ano do recomeço, mas ainda com 
constrangimentos que, mesmo tendo sido em menor escala, não deixaram de impactar o que 

foi o ano que agora termina. Ano novo, vida nova. Que comece 2022.

IN DEEP | PREDICTIONS

AUMENTAR A VELOCIDADE 
DA INOVAÇÃO
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2022: O COMEÇO DE UMA NOVA ERA!

EM 2021 vimos surgir um novo paradigma social e 

económico. Para além de mais de 50% do PIB já ser 

influenciado pelo digital, pela primeira vez na histó-

ria verificamos uma correlação inversa entre o IT e a  

Economia, ou seja, mesmo com uma das maiores que-

bras da história no PIB, o mercado de IT continuou a 

crescer! Na crise económica de 2009 o mercado mundial 

de IT decresceu mais do que a economia, e no ano pas-

sado, apesar da quebra de quase 5% do PIB, o mercado 

de IT mundial cresceu quase 3%. Em Portugal, onde a 

quebra do PIB foi maior, quase 10%, o mercado de IT 

cresceu quase 2%.

Como resultado, verificámos uma aceleração ainda 

maior na transição da 2.ª para a 3.ª plataforma tecnoló-

gica e nos aceleradores de inovação.

Enquanto o mercado de IT crescerá menos de 5% ao 

ano entre 2021 e 2025, as previsões da IDC apontam 

para um crescimento de dois dígitos ao nível da 3.ª pla-

taforma e aceleradores de inovação. Dois dígitos num 

mercado que, em média, cresce apenas 5%, e onde as 

tecnologias de 2.ª plataforma irão decrescer cerca de 4% 

ao ano!

No gráfico 1 podemos ver a relação das tecnologias que 

consideramos ter maior dimensão e crescimento ao lon-

go dos próximos anos em Portugal.

Da disrupção tecnológica aceleramos ainda mais rumo 

a uma disrupção dos modelos de negócio e a uma eco-

nomia mais digital, acelerada pela procura digital dos 

consumidores e pelos estímulos governamentais (PRR e 

Novo Quadro Comunitário), onde vemos surgir novas 

indústrias com base em ecossistemas digitais (indústria 

da mobilidade, dos pagamentos, da casa, etc), o que está 

a fazer com que as organizações necessitem, cada vez 

mais, de trabalhar em ecossistema, numa lógica de API, 

e onde a inovação empresarial passa fortemente pelo de-

senvolvimento de software.

É neste contexto que a IDC prevê que grande parte do 

investimento em tecnologia e no digital seja canalizado 

para novos use cases de transformação digital. Abaixo 

indicamos alguns exemplos de use cases de transforma-

 - Gabriel Coimbra -
Group Vice President & 
Country Manager, IDC
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ção digital com maior dimensão e crescimento na Europa Ocidental.

Por tudo isso, hoje, mais do que nunca, o IT e o Digital são peças fun-

damentais e estruturantes para termos uma economia e uma sociedade 

mais competitivas e sustentáveis.

Mas, apesar desta aceleração, devemos ambicionar mais para Portugal 

e para a Europa. E na minha opinião existem cinco pilares chave para o 

sucesso de Portugal nesta economia cada vez mais digital: 

1. O tecido empresarial tem que acelerar ainda mais a transformação 

digital. É necessária mais resiliência, inovação e escala nas empresas 

incumbentes, assim como dinamizar ainda mais o ecossistema empreen-

dedor, as startups, scale-ups e as novas empresas em geral, que são fun-

damentais para este processo de transição digital. Devemos também ser 

capazes de continuar a atrair mais investimento internacional, em áreas 

estratégicas da economia digital.  

2. É necessário acelerar ainda mais a Transição Digital no Setor Público. 

Temos que acelerar ainda mais o desenvolvimento de políticas públicas 

e regulação, e sermos capazes de executar eficazmente o PRR e o novo 

quadro comunitário. E a nossa Administração Pública, não obstante o 

Gráfico 1. Fonte: IDC, 2021 - A dimensão das esferas representa o valor do mercado em 2025
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trabalho feito nos últimos anos, tem que acelerar ainda mais a transição 

digital dos serviços públicos. 

3. Mais Talento. Apesar da qualidade do talento nacional, e do posicio-

namento fantástico das universidades portuguesas, temos que ser capa-

zes de criar e atrair mais talento para Portugal e para as organizações 

portuguesas. 

4. Compromisso nacional e europeu para liderarmos o digital. Apesar 

da dimensão de Portugal, devemos ser capazes de posicionar Portugal 

como um HUB para vários ecossistemas digitais. E como Europa, deve-

remos ser capazes de liderar algumas das áreas tecnológicas mais dis-

ruptivas; apesar do atraso que temos ao nível das soluções Cloud, AI 

ou Big Data, ainda poderemos liderar temas como o 5G, 6G, Quantum 

Computing, Blockchain, Robótica, AR e VR.

5. E por último, mas talvez o mais importante, o Foco na Sustentabili-

dade. Temos que ser capazes de fazer com que tudo isto nos permita ter 

uma sociedade mais sustentável, não só a nível ambiental e económico, 

mas também a nível social, com mais coesão e inclusão.

Apesar dos desafios serem grandes, não tenho dúvidas que seremos 

capazes de ultrapassá-los e criar um futuro mais digital, inclusivo e 

sustentável para Portugal nesta nova era! 

Gráfico 2. Fonte: IDC, 2021 - A dimensão das esferas representa o valor do mercado em 2025
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IDC FUTURESCAPE 
WORLDWIDE CIO AGENDA 2022

Fonte: IDC, 2020
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1. Ciclo Virtuoso: Até 2026, 65% dos CIO vão manter um ciclo de ca-

pacitação, agilidade e resiliência com base na tecnologia, através do  

governance colaborativo, novos modelos de entrega de serviços e orienta-

ção dos resultados de negócio. 

2. Foco nos resultados: Até 2023, 60% dos CIO vão ser maioritariamen-

te avaliados pela sua capacidade de cocriar novos modelos de negócio e 

alcançar resultados através de altos níveis de colaboração empresarial e 

ao longo do ecossistema.

3. Dívida tecnológica: Até 2025, 75% dos CIO e CFO serão forçados a 

acelerar ou a implementar práticas formais de gestão da dívida tecnoló-

gica devido ao atraso de projetos ou falhas causadas por dívidas tecnoló-

gicas por resolver.

4. Capacitação dos utilizadores: Dada a crescente necessidade de espaços 

de trabalho inteligentes e híbridos, até 2024, 60% dos CIO irão reima-
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ginar o apoio aos utilizadores e criar equipas com base em centros de 

excelência para guiar os investimentos necessários em tecnologia e pro-

cessos. 

5. Gestão dos dados: Até 2026, 85% das organizações cujas políticas de 

dados inibem as suas estratégias operacionais e de negócio irão capaci-

tar os seus CIO para liderar os investimentos em governance, qualidade 

e compliance de dados em toda a organização. 

6. Infraestrutura digital: Até 2024, 40% dos CIO não vão conseguir 

capacitar o IT para implementar infraestruturas digitais modernas, ofe-

recer uma governance unificada da tecnologia e suportar resultados de 

negócio potenciados pela infraestrutura. 

7. Custos diretos: Pressionadas pelos investidores para minimizar as 

despesas SG&A, até 2024, 40% das organizações irão redirecionar pelo 

menos 25% dos gastos de IT para custos diretos associados a produtos 

e serviços de Line of Business específicos. 

8. Autenticação Multifator: Apesar dos custos e resistência, até 2022, 

60% dos CIO vão adotar autenticação multifator em todo o ecossiste-

ma, devido à sua eficácia como medida mínima essencial para reduzir 

as crescentes ameaças de cibersegurança.

9. Ecossistemas: Até 2025, 60% dos CIO vão colaborar para tomar 

partido das capacidades dos ecossistemas industriais enquanto fonte es-

sencial de inovação, partilha de dados, diferenciação e gestão dos riscos 

de cibersegurança. 

10. Sustentabilidade: Até 2023%, 55% dos CIO de empresas G2000 

ver-se-ão forçados a implementar IT sustentável, integrando práticas 

ambientais, sociais e de governance no seu ciclo de vida tecnológico, 

desde a aquisição até ao descarte. 

73ITInsight



74ITInsight

IN DEEP | PREDICTIONS

IMPACTO NO IT

ESTRATÉGIA

• As infraestruturas e serviços digitais serão fundamentais para o sucesso do 

negócio, com pouca margem de erro;

• Líderes de IT e Line of Business terão de adotar novas abordagens de gover-

nance descentralizadas para capacitar equipas e colaboradores individuais, ao 

mesmo tempo que mantêm o alinhamento entre o IT e o negócio; 

• Os CIO terão de adotar estratégias adaptativas de planeamento com os seus 

pares de Line of Business para alinhar e coordenar a construção de resiliência, 

o desenvolvimento colaborativo e ágil de capacidades digitais e os espaços de 

trabalho inteligentes. 

• Desenvolver uma forte colaboração com parceiros empresariais e de ecossiste-

ma para garantir o acesso necessário a talento e tecnologias;

• Potenciar as capacidades do IT em inteligência artificial, machine learning, worker  

augmentation, governance distribuída e design de espaços de trabalho digitais; 

• Criar canais de comunicação multidirecional rápidos e eficazes de forma a ga-

rantir que todos os colaboradores e stakeholders estão a trabalhar sobre infor-

mação consistente e atualizada. 

"Ao migrarem plataformas de negócio para a cloud, 

muitos CIO estão a alterar de forma fundamental a na-

tureza do próprio trabalho. Preocupações que existiam a 

nível de manutenção de infraestruturas não desaparecem: 

evoluem para cenários mais complexos, envolvendo múl-

tiplas clouds e dispositivos dispersos por uma imensidão 

geográfica. O CIO, à medida que o negócio se torna não 

somente mais digital, mas conduzido por "insights" ba-

seados em IA, assumirá um papel de eixo organizacional, 

que vai muito para além de responsável pelas infraestru-

turas e aplicações de IT. Sim, "information" é a segunda 

palavra em CIO, mas no que realmente importa para a 

sua atividade, é a primeira." 

Henrique Carreiro, Diretor, IT Insight

ATÉ 2026, 65% DOS CIO VÃO MANTER UM CICLO DE CAPACITAÇÃO, AGILIDADE E RESILIÊNCIA 
COM BASE NA TECNOLOGIA, ATRAVÉS DO GOVERNANCE COLABORATIVO, NOVOS MODELOS DE 
ENTREGA DE SERVIÇOS E ORIENTAÇÃO DOS RESULTADOS DE NEGÓCIO.1
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IMPACTO NO IT

ESTRATÉGIA

• Os CIO terão de adquirir um conhecimento aprofundado de modelos de negócio 

antigos, novos e emergentes, que sejam potenciados por tecnologia, e estar alerta para 

novas tecnologias com o potencial de alterar estes modelos de negócio radicalmente;

• Será necessária uma colaboração multifacetada que beneficia todas as partes en-

volvidas de forma a promover o engagement, partilha de dados e participação;

• Plataformas digitais abertas para a colaboração, partilha de conhecimentos, de-

senvolvimento de aplicações e testes serão um percursor essencial de ecossistemas 

de parceria extensos. 

• Estudar modelos de negócio digitais em diferentes indústrias para identificar opor-

tunidades e usar práticas de design thinking para a cocriação de novos modelos para 

a empresa;

• Criar frameworks para identificar talento, tecnologias, dados e serviços digitais 

necessários para as iniciativas digitais do negócio;

• Criar linhas orientadoras, políticas e frameworks para garantir a partilha eficaz e 

segura de informação, protegendo a privacidade de dados e, quando necessário, a 

propriedade intelectual. 

 

"É importante que haja business-drive IT, onde o foco 

deverá estar a nível do produto e não do projeto. Esta 

mudança não pode iniciar e terminar a nível do IT, 

pois é uma mudança de mentalidade que terá de envol-

ver todas as direções, onde haja a verdadeira conscien-

cialização que a mudança não é um 'nice', mas sim um 

'must have'. Se assim não for, estaremos muito longe 

de garantir o sucesso, dado que, assim, estão garanti-

das as condições para o falhanço, que, como sabemos, 

nos dias de correm, quando mais nos dias futuros, com 

o efeito cada vez mais forte da globalização, failure is 

no longer an option." 

Sérgio Martinho, CIO, Lusitania Seguros

ATÉ 2023, 60% DOS CIO VÃO SER MAIORITARIAMENTE AVALIADOS PELA SUA CAPACIDADE 
DE COCRIAR NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO E ALCANÇAR RESULTADOS ATRAVÉS DE ALTOS 
NÍVEIS DE COLABORAÇÃO EMPRESARIAL E AO LONGO DO ECOSSISTEMA.

IN DEEP | PREDICTIONS
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IMPACTO NO IT

ESTRATÉGIA

• Os CIO terão de avaliar a necessidade de repensar ou substituir sistemas como re-

sultado de aplicações, infraestruturas e serviços implementados de forma apressada 

em situações de crise;

• Decidir entre investir em novas capacidades digitais necessárias versus reconstruir 

sistemas inadequados, mas funcionais, será difícil, mas necessário;

• Alguns executivos de Line of Business farão objeções ao desvio de investimentos, 

que, de outra forma, estariam destinados a novas iniciativas digitais, de forma a en-

dereçar dívidas tecnológicas 

• Criar um framework sistemático de avaliação de risco para determinar a importân-

cia, impacto financeiro, deficiências e custo de remediação, de forma garantir uma 

avaliação consistente e objetiva da dívida tecnológica;

• Discutir compromissos entre investir continuamente em novas capacidades digi-

tais versus retificar aplicações deficientes, mas críticas;

• Integrar a correção da dívida tecnológica com os esforços de modernização de 

plataformas de forma a aproveitar melhor os recursos de IT.

"A tecnologia clarificou nos últimos tempos o seu 

destaque no mundo e as empresas estão a investir 

em contraciclo com os tempos difíceis, mas a pressão 

imposta por esta inversão retirou a margem para 

eliminar sistemas legacy e assegurar que novas 

implementações são construídas com os cuidados, 

resiliência e cibersegurança desejadas.

Esta acumulação de divida técnica é crescente e critica. 

A sua gestão formal e estratégica rumo à amortização, 

é crucial para a transformação digital das empresas, 

evitando atrasos e falhas nos próximos objetivos cada 

vez mais exigentes." 

Sérgio Trindade, IT Director & Digital 

Transformation, EPAL

ATÉ 2025, 75% DOS CIO E CFO SERÃO FORÇADOS A ACELERAR OU A IMPLEMENTAR 
PRÁTICAS FORMAIS DE GESTÃO DA DÍVIDA TECNOLÓGICA DEVIDO AO ATRASO DE PROJETOS 
OU FALHAS CAUSADAS POR DÍVIDAS TECNOLÓGICAS POR RESOLVER.

IN DEEP | PREDICTIONS
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IMPACTO NO IT

ESTRATÉGIA

• Será essencial uma forte colaboração entre CIO, recursos humanos, executivos de 

Line of Business e especialistas de workplace design para criar espaços de trabalho 

produtivos, eficientes e envolventes; 

• Novas necessidades de reporting externo, criadas por gastos significativos na capaci-

tação dos colaboradores, irão requerer que os investimentos sejam associados a esfor-

ços de capacitação específicos; 

• Os CIO terão de prestar especial atenção a questões levantadas pela worker augmen-

tation, potencial substituição pela automação e iniciativas de diversidade e inclusão. 

• Identificar a diversidade e tipos de espaços de trabalho existentes em toda a empresa, 

e ‘desconstruir’ cada um em ferramentas e processos constituintes; 

• Criar espaços de trabalho “base” que contenham capacidades necessitadas por todos 

os colaboradores e gestores e, subsequentemente, adicionar capacidades que digam re-

speito a funções e tarefas específicas, acomodando objetivos de diversidade e inclusão; 

• Trabalhar com os executivos de recursos humanos e Line of Business para desen-

volver abordagens programáticas à introdução de espaços de trabalho inteligentes e, 

simultaneamente, endereçar as preocupações e resistências dos colaboradores.

"2022 será um ano de aceleração de iniciativas 

relacionadas com exploração, análise e obtenção de 

insights, envolvendo cada vez mais os trabalhadores 

no processo de tomada de decisão e num modelo 

de trabalho distribuído. É, portanto, fundamental 

que as pessoas tenham acesso e consigam trabalhar 

sobre todo este potencial de informação. A criação 

de pólos de conhecimento, muitas vezes apelidados 

de centros de excelência, são a concretização de uma 

tendência que permite a orquestração de equipas 

multidisciplinares que ambicionam um objetivo 

comum - organizações mais ágeis, a todos os níveis." 

Francisco Teixeira, Partner Tech Manager, 

Microsoft Portugal

DADA A CRESCENTE NECESSIDADE DE ESPAÇOS DE TRABALHO INTELIGENTES E HÍBRIDOS, 
ATÉ 2024, 60% DOS CIO IRÃO REIMAGINAR O APOIO AOS UTILIZADORES E CRIAR EQUIPAS 
COM BASE EM CENTROS DE EXCELÊNCIA PARA GUIAR OS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS EM 
TECNOLOGIA E PROCESSOS.

IN DEEP | PREDICTIONS
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IMPACTO NO IT

ESTRATÉGIA

• Os departamentos de IT serão levados ao limite de forma a oferecer o apoio 

necessário para impulsionar os esforços de gestão e capacitação de dados para 

remediar a cultura e gestão de dados – e não apenas os dados;

• A recolha e partilha de dados anteriormente ‘ocultos’ irá gerar preocupações 

e considerações relativas à privacidade, propriedade e uso; 

• CIO e executivos de Line of Business terão de criar uma cultura data-centric, 

que compreenda e aprecie o valor dos dados para o negócio e garanta uma 

responsabilidade adequada.

• Criar padrões e processos de “auditoria de dados” de forma a garantir 

metodologias consistentes para avaliar a precisão, qualidade, compliance e 

valor dos dados empresariais e do ecossistema;

• Priorizar dados com base no seu valor para o negócio e desenvolver proces-

sos repetíveis para avaliar e remediar problemas de qualidade, consistência, 

compliance, entre outros;

• Criar centros de excelência para suportar divisões de Line of Business nos seus 

esforços de gestão e qualidade de dados para expandir as capacidades de IT.

"Os dados são, hoje, o ativo digital mais importante 

que as organizações possuem, como tal, o sucesso de 

implementação de uma estratégia de dados terá uma 

influência determinante no futuro das mesmas. E, qualquer 

estratégia que não contemple a governação dos dados, estará 

no futuro condenada ao fracasso. Reconhecido pela maioria 

das organizações, principalmente na UE (pelas exigências 

regulamentares em matéria de dados), será certamente um 

dos focos de investimento nos próximos anos, em conjunto 

com o investimento na melhoria da qualidade dos dados. 

O CIO, pela sua visão integrada e centrada dos dados da 

organização, terá seguramente um papel decisivo nesta 

jornada." 

Marco Navega, Diretor de IT, Zurich Portugal

ATÉ 2026, 85% DAS ORGANIZAÇÕES CUJAS POLÍTICAS DE DADOS INIBEM AS SUAS ESTRATÉGIAS 
OPERACIONAIS E DE NEGÓCIO IRÃO CAPACITAR OS SEUS CIO PARA LIDERAR OS INVESTIMENTOS 
EM GOVERNANCE, QUALIDADE E COMPLIANCE DE DADOS EM TODA A ORGANIZAÇÃO.

IN DEEP | PREDICTIONS
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IMPACTO NO IT

ESTRATÉGIA

• Os CIO não poderão falhar na entrega e constante evolução dos ser-

viços de IT, infraestrutura digital, produtos e serviços; 

• O conhecimento do negócio e dos seus clientes, mercados e oportu-

nidades de negócio digital, juntamente com a capacidade de conceber 

e impulsionar a transformação digital, é imperativo para o sucesso de 

um CIO;

• Os CIO terão de abandonar o pensamento e práticas legacy que limi-

tem a inovação e sucesso na nova era.

• Conduzir uma avaliação minuciosa e objetiva da maturidade digital do 

IT, identificando fraquezas e oportunidades de mudança transformativa; 

• Criar uma visão para as futuras fases da evolução digital do IT e 

do negócio, tomando partido de tendências emergentes de negócio e 

tecnologia sem perder a noção da realidade atual da empresa;

• Aumentar a sua influência e alcance sem diminuir o papel dos seus 

pares, ao tomar partido do seu conhecimento, experiência e qualificações 

únicas para se focar em oportunidades de negócio digital ‘blue ocean’.

ATÉ 2024, 40% DOS CIO NÃO VÃO CONSEGUIR CAPACITAR O IT PARA IMPLEMENTAR 
INFRAESTRUTURAS DIGITAIS MODERNAS, OFERECER UMA GOVERNANCE UNIFICADA DA 
TECNOLOGIA E SUPORTAR RESULTADOS DE NEGÓCIO POTENCIADOS PELA INFRAESTRUTURA.

IN DEEP | PREDICTIONS
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"A jornada de reinvenção está apenas no início e a necessidade de 
liderar num futuro incerto é um desafio que exigirá um novo tipo de 
liderança e resposta a capacidade de gerir em constante mudança. 
2020 demonstrou que muitas empresas ainda não têm uma base 

sólida e que é necessário construir riqueza técnica, estabelecendo um 
caminho claro para se afastarem de sistemas legados e desenvolver uma 

abordagem adaptável e reutilizável para a tecnologia, reimaginando 
a abordagem para o desenvolvimento de aplicações de forma a 

aproveitar as vantagens dos recursos da cloud e da flexibilidade que 
estes proporcionam, a par com a exploração de um ecossistema de 

parcerias coordenadas e estratégicas que permitirão às empresas estar 
mais capacitadas para lidar com as disrupções e criar novas interações 

ou formas de abordar um mercado." 
Vanda Gonçalves, Managing Director, responsável pela área de 

Cloud, Accenture Portugal
79ITInsight
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IMPACTO NO IT

ESTRATÉGIA

• Especialistas financeiros de IT terão de adotar e usar contabilidade com 

base em custos ou práticas e ferramentas semelhantes de forma a capturar e 

atribuir custos com precisão;

• Os CIO terão de vender os benefícios de alinhar os custos com o consumo 

baseado em serviços e produtos junto de executivos Line of Business que 

veem aumentos significativos nas suas despesas de IT;

• Iniciativas de produtos e serviços terão de ser autossustentáveis para alcan-

çar rentabilidade e impacto no negócio. 

• Criar modelos de previsão do impacto causado pela transição das despe-

sas gerais para os gastos associados com produtos;

• Usar uma abordagem iterativa; começar em pontos fáceis e depois escalar; 

• Garantir que as mudanças de modelo de negócio de IT não impactam 

negativamente o financiamento essencial das infraestruturas, segurança e 

operações. 

"Com as organizações cada vez mais conscientes da 

necessidade de efetuar investimentos IT para acelerar os seus 

processos de digitalização e em simultâneo a necessidade 

de ter um efetivo retorno dos custos envolvidos (ROI), 

colocam-se desafios de identificar e priorizar os projetos 

com maior impacto e de que forma o retorno destes 

investimentos poderão ser quantificáveis no resultado final 

do produto ou serviço comercializado. Será uma tendência 

a transferência dos habituais custos “comuns” de estrutura 

IT para modelos de custeio diretamente incorporados no 

desenvolvimento do bem ou serviço.” 

António Monteiro,  Head of IT & Innovation, Grupo 

Brodheim

PRESSIONADAS PELOS INVESTIDORES PARA MINIMIZAR AS DESPESAS SG&A, ATÉ 2024, 
40% DAS ORGANIZAÇÕES IRÃO REDIRECIONAR PELO MENOS 25% DOS GASTOS DE IT PARA 
CUSTOS DIRETOS ASSOCIADOS A PRODUTOS E SERVIÇOS DE LINE OF BUSINESS ESPECÍFICOS.

IN DEEP | PREDICTIONS
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IMPACTO NO IT

ESTRATÉGIA

• Os CIO terão de ultrapassar a resistência dos colaboradores, parceiros de 

ecossistema e alguns clientes que tenham de lidar com processos de autenti-

cação mais inconvenientes;

• A confiança na MFA pode levar ao relaxamento e falta de investimento 

noutras formas de proteção;

• Os CIO terão de encontrar formas de tornar a MFA mais eficiente e tolerá-

vel de forma a evitar impactos negativos na produtividade e satisfação com 

o IT. 

• Identificar e quantificar os benefícios de cibersegurança da MFA relativa-

mente a abordagens alternativas;

• Identificar e listar sistemas e dados críticos dentro da empresa e ecossiste-

ma nos quais a MFA deve ser aplicada;

• Tornar a MFA o mais eficiente e consistente possível e prestar atenção a 

queixas e preocupações. 

"A identidade tornou-se o novo perímetro de defesa e a forma 

como garantimos que uma identidade é quem realmente 

diz ser, como se autêntica, um aspeto fundamental para a 

segurança individual, das organizações e da nossa sociedade. 

Neste domínio a autenticação multifactor é uma solução 

incontornável para os objetivos da segurança. Os mitos do seu 

custo, que se deve restringir aos utilizadores privilegiados ou 

que provoca má experiência de utilização, já não têm razão 

de ser. Os grupos criminosos são organizações com racional 

económico que suportam as suas ações. A autenticação 

multifactor é uma arma para destruir o ROI (Return of 

Investement) dos atacantes." 

Paulo Moniz, Digital Global Unit Security & IT Risk, EDP

APESAR DOS CUSTOS E RESISTÊNCIA, ATÉ 2022, 60% DOS CIO VÃO ADOTAR AUTENTICAÇÃO 
MULTIFATOR EM TODO O ECOSSISTEMA, DEVIDO À SUA EFICÁCIA COMO MEDIDA MÍNIMA 
ESSENCIAL PARA REDUZIR AS CRESCENTES AMEAÇAS DE CIBERSEGURANÇA.

IN DEEP | PREDICTIONS
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IMPACTO NO IT

ESTRATÉGIA

• Os CIO terão de adotar uma visão mais holística do IT que inclua organizações 

Line of Business e parceiros de ecossistema e deixar, definitivamente, no passado 

as preocupações com shadow IT;

• A confiança tornar-se-á crítica à medida que a partilha de IP e dados sensíveis se 

torna mais prevalente;

• Os CIO precisam de desenvolver a capacidade de orquestrar numerosos e diver-

sos parceiros de forma a ultrapassar obstáculos e alcançar objetivos. 

• Selecionar parceiros cuidadosamente, com base não só nas suas capacidades e 

recursos, como também na sua capacidade de trabalhar colaborativamente em 

iniciativas partilhadas; identificar parceiros e soluções de contingência para inici-

ativas críticas; 

• Dominar temas de arquitetura, segurança e orquestração de ecossistemas e tratá-

los como uma oportunidade de criar produtos e serviços inovadores e como uma 

plataforma de aprendizagem;

• Criar esquemas de compensação multidirecional assente na performance ou 

valor de negócio dos parceiros de infraestrutura. 

"As organizações vão ter de continuar a adaptar-se à 

nova realidade em que vivemos e adotar, cada vez mais, 

modelos de arquitetura MASA (Mesh Apps and Services 

Architecture). O contexto de escassez de profissionais, 

obriga a dotar as equipas de IT das organizações com 

tecnologia que garanta a continuidade de negócio 

mesmo quando a rotatividade de recursos humanos 

ocorrer e não depender do know-how de quem 

desenhou, implementou e/ou geriu a solução. A melhor 

forma de o atingir passa por utilizar tecnologia fiável, 

que incorpore automação, de fácil de utilização e com 

um roadmap de evolução contínua." 

Nelson Pereira, CTO, Noesis

ATÉ 2025, 60% DOS CIO VÃO COLABORAR PARA TOMAR PARTIDO DAS CAPACIDADES DOS 
ECOSSISTEMAS INDUSTRIAIS ENQUANTO FONTE ESSENCIAL DE INOVAÇÃO, PARTILHA DE 
DADOS, DIFERENCIAÇÃO E GESTÃO DOS RISCOS DE CIBERSEGURANÇA.

IN DEEP | PREDICTIONS
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IMPACTO NO IT

ESTRATÉGIA

• Os CIO terão de desenvolver os seus conhecimentos de sustentabilidade e apren-

der as melhores práticas de IT sustentável com pares exemplares;

• Os gestores e colaboradores de IT terão de estar completamente envolvidos em 

práticas de sustentabilidade e aprender a integrá-las no seu dia a dia de trabalho;

• Os CIO terão de desviar recursos de outras iniciativas de IT para organizar e 

executar iniciativas de sustentabilidade. 

• Estudar práticas de IT sustentável entre pares e outras organizações para iden-

tificar aquelas com maior impacto e relevância para a divisão de IT;

• Adotar uma abordagem à sustentabilidade que considere todo o ecossistema 

e desenvolver um plano e roadmap priorizados para alcançar níveis sucessivos 

de sustentabilidade, acompanhar e comunicar progresso e manter os esforços e 

investimentos bem encaminhados;

• Construir ferramentas para avaliar potenciais parceiros segundo as suas práti-

cas de sustentabilidade, de forma a garantir a compatibilidade com os objetivos 

de sustentabilidade da empresa. 

"No nosso mundo cada vez mais digital, o setor dos 

Data Centers está a registar um rápido crescimento 

para suportar a sua transformação. Para fazer frente 

ao aumento da largura de banda digital e da procura 

por eletricidade do setor de TI, a indústria exige uma 

abordagem holística e padronizada à sustentabilidade 

ambiental. Os operadores de Data Centers estão a 

assumir compromissos de sustentabilidade como parte 

dos seus programas ambientais, sociais e de governance. 

A escolha de métricas padronizadas para reportar a 

sustentabilidade será a chave para resolver esses desafios." 

Victor Moure, Country Manager, 

Schneider Electric Portugal

ATÉ 2023%, 55% DOS CIO DE EMPRESAS G2000 VER-SE-ÃO FORÇADOS A IMPLEMENTAR 
IT SUSTENTÁVEL, INTEGRANDO PRÁTICAS AMBIENTAIS, SOCIAIS E DE GOVERNANCE NO 
SEU CICLO DE VIDA TECNOLÓGICO, DESDE A AQUISIÇÃO ATÉ AO DESCARTE.

IN DEEP | PREDICTIONS
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“TOMEM DECISÕES, 
E NÃO TENHAM 

MEDO DE FAZÊ-LO”

RICARDO MARTINHO, PRESIDENTE DA IBM EM PORTUGAL
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A BIG BLUE é uma empresa muito singular 

no panorama das tecnologias de informação, 

tanto pela sua dimensão, como pelos seus 110 

anos de história. No entanto, nem uma, nem 

a outra caraterística lhe retiram o caráter ino-

vador, materializado pela capacidade de adap-

tação que tem demonstrado ao longo de mais 

de um século. “Já nos chamaram antiquados”, 

diz Ricardo Martinho à IT Insight, mas a ver-

dade, acrescenta o novo presidente da IBM, “é 

que a aposta na cloud híbrida e na inteligência 

artificial mostram o contrário”. Esta tem sido 

a estratégia ao longo dos últimos anos, com 

muita investigação e desenvolvimento por de-

trás das soluções que vemos agora a chegar ao 

mercado.  

O presidente mais novo de sempre na IBM 

desvendou um pouco do que será o futuro da 

companhia agora que está de regresso ao core 

tecnológico que lhe deu origem, e depois de ter 

feito um spinoff da área de serviços. O novo 

posicionamento, a reorganização interna, e o 

reforço do ecossistema de parceiros foram os 

temas abordados na conversa com a IT Insight. 

Já em jeito de fim de conversa, não faltaram 

as dicas para gestores e empresários a quem, 

acima de tudo, recomenda: “tomem decisões e 

não tenham medo de fazê-lo”. 

O que é a IBM atualmente? 

Estamos numa fase de transformação muito 

importante. Em Portugal, temos 83 anos de 

vida, 110 no mundo, e se houve coisa que a 

IBM sempre soube fazer foi transformar-se.  A 

certa altura, o presidente Lou Gerstner, criou 

a área de serviços IBM, que vendemos recente-

mente, numa perspetiva de back to basics. Ou 

seja, estamos a voltar àquilo que, na realidade, 

nos diferencia, que é a área tecnológica.

Estamos a transformar-nos internamente, por 

um lado, para simplificar este foco na tecnolo-

gia e somos agora uma empresa de cloud hí-

brida e de inteligência artificial. Este é o nosso 

A pandemia incentivou as empresas a transformarem os seus negócios e acelerou a transição 
digital. Na IBM, as mudanças também são evidentes. Ricardo Martinho é o novo presidente em 

Portugal e o posicionamento global da companhia pôs de lado os serviços para centrar-se na 
cloud e na inteligência artificial.

FÁTIMA FERRÃO E HENRIQUE CARREIRO
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maior aquisição de sempre da história da IBM e um investimento de 

34 mil milhões de dólares – com vista a transformar a aposta na cloud 

híbrida numa realidade. 

Mas a Red Hat tinha também uma outra coisa muito interessante que 

era o seu go to market, que gostaríamos de replicar. Ou seja, uma aposta 

cada vez maior no ecossistema, nos parceiros, em empresas que trazem 

muito valor naquilo que criam e em disponibilizarmos essa tecnologia 

para que o valor seja ainda maior. 

Conseguimos criar uma cloud híbrida, que é realmente um ponto di-

ferenciador na nossa estratégia e naquilo que estamos a oferecer ao 

foco e a nossa estratégia. Redefinimo-nos internamente, simplificámo-

-nos, fizemos o spinoff de toda a componente de serviços de infraestru-

tura (foi criada a Kyndryl, totalmente independente da IBM), e mante-

mos apenas duas áreas dentro da IBM: tecnologia e consultoria.

Há, portanto, um regresso à tecnologia ‘pura e dura’.

Voltámos a ter um foco muito grande na tecnologia e a apostar muito 

naquilo que são skills técnicos e de especialidade, que sempre foi o que 

diferenciou a IBM. Os técnicos da IBM sempre foram os melhores por-

que eram aqueles que estudavam mais e que tinham mais experiência. A 

aposta de R&D da IBM é muitíssimo forte. Temos cinco prémios Nobel 

a trabalhar connosco porque privilegiamos esta relação ciência-tecno-

logia. 

E há também uma aposta em standards abertos, nomeadamente na 

cloud?

Na verdade, há uma tendência em catalogar a IBM – e isto tem muito 

a ver com o mainframe – como sendo quase uma blackbox. A realida-

de sempre foi o oposto, mas se calhar não conseguíamos passar essa 

mensagem de forma tão clara para o público em geral. Sempre fomos 

os maiores investidores em tudo o que tinha a ver com open standards 

e, há dois anos, decidimos comprar a Red Hat precisamente porque era 

exatamente o que precisávamos para montar esta estratégia. Esta foi a 
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mercado. Se pensarmos nas clouds como autoestradas, e se estivermos 

a falar na parte pública e privada, a cloud híbrida é unirmos estas duas 

autoestradas. Hoje somos uma empresa platform centric, em que o core 

de toda a estratégia é esta área de openshift que faz nestas duas autoes-

tradas, não ligações, mas um veículo multi-terreno que passa de uma 

autoestrada para outra, independentemente do que esteja no meio. Isso 

facilita muitíssimo esta visão de cloud híbrida e traz um acelerador 

muito importante para os nossos clientes no que diz respeito à transfor-

mação digital. 

Historicamente, a IBM é uma empresa que se posiciona pelos grandes 

clientes, não no mid market, não no low market, e muito menos no con-

sumo. Este vosso novo posicionamento tem impacto no posicionamento 

de mercado ou a ideia é trabalhar, sobretudo, as empresas de maior 

dimensão?

Nós sempre trabalhámos todas as áreas de mercado. Mas, com a tecno-

logia de mainframe, porque somos os únicos no mundo com esse tipo 

de computação, sempre chegámos mais a grandes clientes e é daí que 

vem a maior fonte de receita porque são clientes com poder de investi-

mento diferente. Mas a verdade é que sempre abordámos o mid market 

em Portugal. A tendência poderia ser ir para onde há mais investimento, 

mas não é essa a nossa estratégia. E claro que este novo modelo ajuda 

a endereçar todas as pequenas e médias empresas e achamos que é aí 

exatamente que o foco tem de ser feito. Queremos quebrar o paradig-

ma de que as soluções IBM são caras e que não servem as PME. Esta 

cloud híbrida, por exemplo, é uma cloud de subscrição e, portanto, é 

tão simples como subscrever com um cartão de crédito. Qualquer em-

presa pode avançar com este tipo de soluções. 

É preciso passar esta mensagem…

Estamos a tentar implementar em Portugal um sistema inovador, para 

ajudar a implementar determinados projetos face ao sucesso. A ideia é 

ajudarmos as empresas a avançarem com estes projetos, ou seja, tentar-

mos retirar os típicos bloqueios que aparecem, como os recursos. Te-

mos, na nossa área de consulting, equipas especializadas para ajudar a 

ultrapassar parte destas dúvidas, para ajudar a criar valor e a garantir o 

HOJE SOMOS UMA EMPRESA PLATFORM-CENTRIC, EM QUE O CORE DE TODA 

A ESTRATÉGIA É ESTA ÁREA DE OPENSHIFT
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alargá-lo a outras áreas, e com isso conseguirmos chegar e dar resposta 

a muitos mais clientes. 

Como é que a IBM se posiciona e como é a nova abordagem às empre-

sas que se querem focar no negócio, mas que não têm departamentos de 

IT, de Data Science, ou recursos para isso?

As empresas não podem ter receio de contactar a IBM através do seu 

parceiro de negócio ou mesmo ligar para a IBM com o desafio que têm 

em mãos. Acho que esta ligação é importantíssima, em primeiro lugar. 

Depois, temos, obviamente, toda a metodologia para saber se faz ou 

não sentido para aquela empresa avançar com um projeto desta área. 

Em Portugal, decidimos, também, apostar na criação de ativos próprios, 

não da corporation pura e simples, mas trazer o nosso know-how para 

cima da mesa. Há uns anos fizemos um investimento importante naquilo 

que chamamos a cognitive factory. Criámos uma fábrica cognitiva para 

ajudar esse tipo de empresas, mas também as grandes empresas, a ende-

reçar determinadas problemáticas do seu negócio. Desde, por exemplo, 

áreas de automação de call centers, assistentes virtuais, automatização 

de processos ou de testes, ou seja, áreas de criação de aplicações que de-

pois têm de passar por fases de testes, que consomem muitos recursos. 

Além disso, estamos a entrar na área dos intelligent workflows, que já 

tínhamos, mas onde estamos a incluir mais componentes de inteligência 

artificial e de intelligent BPL. 

retorno. É um trabalho de parceria. E, por isso, a aposta no ecossistema 

e nos parceiros – porque estão mais próximos dessas empresas. 

O canal tem um grande peso no vosso negócio.

Queremos ter 100% do nosso negócio a ser feito por canal e por área 

de ecossistema e exemplo disso é o investimento que estamos a fazer. 

Estamos a investir, a nível global, mais de mil milhões de dólares na 

modernização e na melhoria daquilo que é o nosso ecossistema. No ter-

ceiro trimestre de 2021, por exemplo, a IBM em Portugal fez 100% do 

seu negócio transacional através do ecossistema. Portanto, o que quere-

mos é criar um ecossistema mais forte, com os parceiros que temos, mas 

https://www.linkedin.com/in/ricardo-martinho-86972721b/
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E já existem exemplos em Portugal?

Já temos imensos exemplos em Portugal e é tecnologia made in  

Portugal. Claro que a tecnologia base é da IBM, mas esta cognitive  

factory é made in Portugal e criámos uma equipa de cientistas e de 

pessoas muitíssimo experientes nestas áreas. Porque nós próprios tínha-

mos essa dificuldade, não só as empresas com quem trabalhávamos, por 

exemplo, na questão da automação. Os nossos assistentes virtuais têm 

contexto. Exemplos como a 'M.A.R.I.A.', no Montepio, ou a 'Beatriz', 

no Bankinter são prova disso. São tão reais que há utilizadores a tratar 

a 'M.A.R.I.A.' por tu e a dizer “então beijinhos, depois ligo-lhe”. Dizer 

isto a um robot é muito engraçado. Ou seja, era aqui que queríamos 

chegar. Já atingimos o ponto que queríamos atingir que era criar uma 

relação, era obter contexto. E só conseguimos fazê-lo porque fizemos 

este investimento com a nossa tecnologia de cloud, mas também trazen-

do toda a nossa inteligência artificial para cima do processo. E é isso 

que queremos ajudar as empresas a fazer, porque a inteligência artifi-

cial neste mundo de cloud vai trazer uma capacidade completamente 

diferente aquilo que é a forma de se fazerem processos hoje em dia no 

mundo empresarial.

A IBM está a posicionar-se nesta abordagem com uma perspetiva muito 

mais verticalizada ou é mais horizontal e transversal de um fornecedor 

de plataforma? No fundo, vamos ao velho dilema: fornecemos platafor-

ma ou fornecemos solução? 

É muito interessante essa pergunta porque, obviamente, faz parte da 

nossa estratégia. Começámos com uma abordagem horizontal e trans-

versal porque, senão, toda a nossa estratégia cairia por base porque 

aquilo que defendemos é o tal open standard, portanto, integração to-

tal. Quer trabalhe com a cloud A ou B, ou com a infraestrutura Y ou 

Z, o que eu quero é que as minhas aplicações funcionem independente-

mente do que tenham como base, portanto, é transversal. 

Mas, o que queremos é trazer duas coisas para cima da mesa: tecnologia 

FACE 2 FACE

COMEÇÁMOS COM UMA ABORDAGEM HORIZONTAL E TRANSVERAL 

PORQUE, SENÃO, TODA A ESTRATÉGIA CAIRIA POR BASE
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e, conhecimento e experiência. Juntando estas duas componentes, além 

desta visão integradora e facilitadora da tal implementação da cloud 

híbrida nos clientes, independentemente daquilo que eles queiram fazer, 

estamos a trazer todo o conhecimento para a componente da verticali-

zação dos mercados onde estamos e onde temos maior conhecimento. 

Por isso é que já avançámos com duas clouds específicas. Uma que é a 

financial service cloud e outra que é a cloud network para 5G. Temos 

estas duas soluções já implementadas e, portanto, são públicas.

Quer dar exemplos?

Na área financeira, o Caixa Bank quis passar cargas críticas da área da 

banca para a cloud e escolheu a IBM porque temos a tal componen-

te de cloud, mas depois cria frameworks de utilização vertical. Estes  

frameworks permitem ter toda a segurança prevista, assim como a ques-

tão da regulação – nós trabalhamos diretamente com os reguladores e 

eles fazem parte desse framework –, temos toda a componente de co-

nhecimento de negócio predefinido, porque sabemos que a banca tem 

determinados requisitos. Portanto, nós criámos esse framework justa-

mente para que tudo esteja pronto para que cargas críticas possam pas-

sar para dentro dessa cloud,e isso é um avanço gigantesco e um fator 

completamente diferenciador da nossa cloud face às restantes. 

A IBM decidiu então criar o maior centro de cloud da Europa com 

o framework financial service também integrado. Na verdade, são 

três centros – aquilo a que chamamos os multiregional zone – e para  

Portugal vai ser uma oportunidade única, diria eu, porque nós estamos 

mais próximos de Madrid do que está, por exemplo, Barcelona. Por 

isso, tirar partido de uma ligação à rede nevrálgica da Internet com um 

centro de cloud como aquele que estamos a construir, vai trazer aos 

clientes portugueses um fator completamente diferenciador, quer por 

questões de latência e segurança, quer pela própria modernização. Acho 

que isto vai ser revolucionário, não só para clientes da área financeira, 

mas para todos os outros que tenham componente de cloud. 

FACE 2 FACE
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E no que diz respeito ao 5G?

Nas áreas de networking estamos a fazer exatamente a mesma coisa 

para pensarmos na adoção do 5G. Por exemplo, estamos a fazer um 

projeto com a nossa cloud para network cloud com a Telefónica. Pode-

mos ajudar imenso as operadoras portuguesas a ganhar algum daquele 

tempo que foi perdido, quer com o conhecimento do que já fizemos, 

quer com os aceleradores desta rede que é horizontal. 

Já estamos nestes dois mercados, diria eu, ou nestes dois setores em 

termos de verticalidade. Outros surgirão, até porque começámos por 

mercados maiores e mais regulados, como o da banca. Portanto, sim, 

estamos obviamente na parte horizontal como estão todos os outros, 

para podermos chegar a todas as soluções, mas estamos a apostar na 

verticalização também.

As soluções que nascem da Cognitive Factory são, também, comerciali-

zadas para outros mercados ou só em Portugal?

São comercializadas para outros mercados também e há uma situação 

muito interessante que acontece pela primeira vez em Portugal. A IBM 

Corporation está a olhar para este ativo como muito ‘produtizável’, ou 

seja, para criar um produto da própria empresa. No fundo, criámos 

aqui o nosso próprio laboratório e, portanto, a própria Corporation 

está, neste momento, numa fase de certificação e regulação interna para 

poder transformá-lo num produto e, aí, será a uma escala global. 

Mas já hoje damos suporte a outros países com esta tecnologia, expor-

tamos muito. Ouve-se muito falar de exportação e, como sabem, temos 

vários centros como os de Viseu, Portalegre, Fundão, por exemplo, e 

temos equipas portuguesas a darem suporte a muitos projetos de clien-

tes estrangeiros. Mas ao contrário de muitas empresas, trabalhamos a 

partir de Portugal e exportamos. Portanto, os ativos ficam em território 

nacional. 

De que forma é que a IBM vai passando a mensagem às PME de que po-

dem abordar a IBM em busca de soluções e que se praticam preços que 

também elas podem pagar? Como é que funciona esta evangelização do 

mercado, de forma a que as empresas não sintam esta barreira e que os 

vossos parceiros consigam também passar essa mensagem?

Desde o princípio do ano que transformámos radicalmente o nosso ecos-

sistema e fizemo-lo porque o fortalecemos com pessoas e com equipas 

dedicadas aos nossos parceiros, quer na angariação e evangelização, 

quer na questão de continuidade e de apoio. Por outro lado, através do 

nosso distribuidor que tem contacto com todos os parceiros, quer se-

jam IBM ou não, estamos sempre presentes, seja em comunicações nas  

newsletters, seja em intervenções que eu próprio tenho feito a todos esses 

parceiros, porque uma das minhas prioridades é passar essa mensagem. 

Somos uma empresa diferente e temos que ter isso claro na cabeça, 

porque a IBM não é a mesma empresa que era há dois anos. Acima 
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de tudo, temos uma estratégia diferente e pos-

so dizer-lhe que tenho estado constantemente 

em contacto com todos estes parceiros. Toda a 

equipa tem dado um foco muito grande neste 

contacto direto para explicar como é que estas 

coisas podem ser feitas, como é que estas abor-

dagens funcionam agora e que a nova IBM é 

esta. Somos uma empresa com 110 anos, mas 

já não vendemos balança com escala, temos 

coisas mais modernas e trabalhamos da mesma 

forma que as novas empresas e, muitas vezes, 

em parceria com estas novas empresas. Temos 

anunciado parcerias com as clouds da AWS e 

da Microsoft, por exemplo. Não temos qual-

quer tipo de problema em trabalhar seja com 

quem for, em prol daquilo que seja a inovação 

e transformação. 

E esta é, então, uma aposta para o futuro?

Esta tem sido uma preocupação de 2021, de 

transição e transformação, é uma aposta de 

2022 nitidamente e vai continuar a ser uma 

aposta para o futuro porque o ecossistema é o 

nosso maior foco neste momento e, por isso, 

esta evangelização é importantíssima. Aquilo 

que pretendemos é chegar aos nossos clien-

tes e parceiros de forma empática e de uma 

forma que consigamos ajudar, porque acre-

ditamos que temos a melhor tecnologia e, se 

acreditamos nela, é mais fácil de passarmos 

essa mensagem. 

Nunca nos podemos esquecer do nosso lema 

- “to be essential”. Uma empresa que pense 

todos os dias em ser essencial faz coisas dife-

rentes, coisas que realmente podem ajudar os 

outros a fazer coisas totalmente diferentes. Ser 

essencial é estar no terreno, é conseguir aju-

dar as PME, é conseguir falar de uma forma 

transversal para todos e ter soluções para to-

dos. Termos este lema na nossa cabeça é algo 

muito importante, e é isso que tento passar à 

minha equipa.

Olhando para o ano que está a começar, que 

outras prioridades têm definidas?

A prioridade é sermos essenciais para os nossos 

clientes apostando na cloud híbrida e na inteli-

gência artificial, trazendo a nossa experiência e 

conhecimento com aquilo que é a nossa área de 

consultoria. Vamos continuar a apostar muito 

no ecossistema porque é fundamental para que 

esta estratégia se concretize. Vamos apostar no 

NÃO TEMOS QUALQUER TIPO DE PROBLEMA EM TRABALHAR SEJA COM 

QUEM FOR, EM PROL DAQUILO QUE SEJA A INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
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crescimento da empresa, colocar mais pessoas dentro dos nossos qua-

dros, e preocupar-nos, cada vez mais, com a melhoria dos nossos skills 

técnicos. 

Já temos equipas especializadas em muitas das tecnologias, mas que-

remos aumentar essas equipas, porque acreditamos que só com a ex-

perimentação conseguimos provar a tecnologia da melhor forma. Ao 

aumentarmos o número de pessoas conseguimos estar mais próximos 

dos nossos parceiros e clientes e é precisamente isso que pretendemos. 

Tem alguma dica para os nossos leitores, em termos de prioridades, a 

que é que devem estar atentos?

Tomem decisões e não tenham medo de o fazer. Preparem-se, trabalhem, 

investiguem e apoiem-se em tudo o que seja necessário para tomar as 

decisões, mas tomem-nas. Por vezes temos medo de tomar decisões, mas 

errar é humano, e se tivermos este apoio o erro pode não ter a conse-

quência que achamos que pode ter. 

Mas, também, se nunca errarmos não vamos melhorar e se não melho-

rarmos não vamos chegar ao objetivo que queremos. O grande conse-

lho que eu dou, em geral e para todos, é tomem decisões. Nunca nin-

guém foi punido por não tomar decisões, mas são punidos por tomar 

más decisões. Isto é um espírito completamente bloqueador e por isso é 

que em Portugal, que tem coisas tão boas e ideias tão boas, muitas vezes 

não põem as ideias em prática porque não arriscam. É preciso arriscar 

e tomar decisões, com base em estudos e de uma forma sólida. Esse é o 

meu conselho. 

Neste contexto pandémico, quais foram os principais medos das PME 

com esta obrigatoriedade de se transformarem e tomarem decisões?

Há pontos de vista completamente diferentes dentro deste segmento, 

porque também há graus de maturação muito diferentes entre as em-

presas. Vi algumas empresas olharem para esta situação como uma 

grande oportunidade de transformarem o seu negócio e isso é muitís-

simo interessante. Vi diversas empresas fazerem isso, a adaptarem-se 

e entrarem em setores que não eram o seu, mas a tirarem proveito das 

suas estruturas e a ultrapassarem esta fase dessa forma e com bastante 

sucesso. 

Houve outras que aproveitaram para avançar com a questão tecnológica 

e da inovação. Foi o clique. Fizemos um estudo, há pouco tempo, sobre 

a urgência da ciência e a importância da tecnologia, e 75% dos 14 mil 

inquiridos dizia que a pandemia foi um acelerador tecnológico. 
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IMAGINEMOS UMA PESSOA que pretende comprar um carro usado, 

e encontra uma oferta a um preço extraordinariamente baixo. Contu-

do, ao efetuar a transferência, recebe apenas a chave do carro, sem ne-

nhuma da documentação que o deveria acompanhar. Sem declaração de 

venda, não é possível registar o veículo em nome do novo proprietário. 

Sem registar o automóvel em seu nome, o proprietário não tem como 

cumprir obrigações fiscais sobre o mesmo, nem como o assegurar em 

seu nome. Sem seguro, selo de imposto, ou documento único do veículo, 

não o poderá submeter a inspeção.

Esta hipotética transação ocorre com o consentimento das partes inte-

ressadas e o pagamento do valor acordado. O veículo pode até estar em 

excelente estado e, dispondo da chave, o comprador tem a capacidade 

de o operar. Contudo, sem a documentação necessária para o registar 

em seu nome, o novo ‘proprietário’ não pode cumprir as disposições 

legais para circular com o veículo sem se sujeitar a gravíssimas conse-

quências legais.

O mesmo se aplica à compra de licenças de software em segunda mão.

SOFTWARE EM SEGUNDA MÃO: 
UMA CHAVE NÃO É UMA LICENÇA

A compra e venda de software em segunda mão pode ser permitida por lei, mas há cuidados a 
ter para garantir que a transação ocorre em conformidade com as normas vigentes – e quando 

uma oferta parece boa de mais para ser verdade, inevitavelmente o será.

BRANDED CONTENT

https://www.capefoxx.com/
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A REVENDA É LEGAL...
Em 2012, o Tribunal Europeu decretou que a aquisi-

ção e revenda de licenças de software é legal dentro da 

União Europeia, na condição de que estas tenham sido 

adquiridas legalmente e em regime de perpetuidade, e 

pagas na sua totalidade.

Isto trouxe consigo uma grande oportunidade para as 

empresas, nas quais o licenciamento de software é ine-

vitavelmente uma despesa elevada. Isto é particular-

mente sentido no caso de licenças Microsoft, face às 

quais – pelo seu custo avultado, estratégia comercial 

do fabricante, e total ubiquidade – o comprador tem 

muito pouco espaço de manobra. Por outro lado, é fre-

quente que uma empresa se veja a braços com licenças 

pelas quais pagou quantias avultadas, mas que já não 

usa.

Aqui, todos ganham: quem vende liberta capital preso 

em ativos que não utilizava, e quem compra consegue 

poupanças de até 70% no licenciamento de software, 

e ambas as partes podem aplicar as respetivas receitas 

e poupanças em investimentos de valor acrescido que 

ajudem a empresa a crescer.

... NAS CONDIÇÕES CERTAS
Contudo, nem todo o software em segunda mão é igual – só porque a revenda de 

licenças é legal, não significa que todas as licenças à venda o sejam. Hoje em dia, é 

comum encontrar licenças Microsoft à venda na internet por preços tão baixos como 

5 euros à unidade – menos de 1% do preço médio no mercado de revenda. O que 

acontece na maioria destes casos é que as ‘licenças’ à venda são meras chaves de ati-

vação, não licenças de volume legalmente transferíveis acompanhadas da documen-

tação necessária. 

Como tal, mesmo que o processo que levou à transação tenha o consentimento de to-

das as partes envolvidas, o software em uso pela empresa, e do qual esta depende para 

operar, não passaria numa auditoria. Isto, por seu lado, poderá levar a uma série de 

problemas legais e operacionais com custos significativos para a empresa.

Para a transferência legalmente reconhecida de licenças Microsoft é necessário provar, 

através da documentação relevante, que as licenças foram originalmente adquiridas 

legalmente e pagas na totalidade, bem como oficializar a transação através de um con-

trato de aquisição e do preenchimento de um Perpetual Licence Transfer Form (PLTF) 

oficial da Microsoft. Só então podemos dizer que as licenças foram legalmente adqui-

ridas e são de facto propriedade do comprador.

Aqui, um fornecedor credível e de confiança é indispensável. Especialistas como a Ca-

pefoxx podem ajudar as empresas a compreender o contexto legal e regulamentar, bem 

como mediar o processo de transferência das licenças – ambos os quais podem ser ex-

tremamente complexos – garantindo assim a total legalidade da transação. 

https://www.capefoxx.com/


https://www.capefoxx.com/
https://www.capefoxx.com/
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IA APOIA SERVIÇOS LOGÍSTICOS 
NA ÁREA DA SAÚDE

A solução de inteligência artificial desenvolvida pela BI4All auxiliou a Alloga-Logifarma na inserção 
automática da informação recebida, aumentando assim a produtividade dos colaboradores .

A ALLOGA-LOGIFARMA dedica-se à prestação de serviços logísticos na área da 

saúde para a indústria farmacêutica.

Atualmente, tem dois armazéns na zona de Sintra, onde são armazenados produto, 

e três plataformas de cross docking no Porto, Algarve e Castelo Branco. Depois de 

DIANA RIBEIRO SANTOS

receberem os produtos oriundos das fábricas espalhadas por 

toda a Europa e Ásia, estes são rececionados e armazenados, 

sendo posteriormente recebidos os pedidos de encomendas 

que serão preparados e distribuídos em hospitais, farmácias, 

clínicas de ótica e dentárias, etc.

Todos os dias, recebem inúmeras packing lists com dezenas 

de páginas e centenas de linhas que têm de ser validadas e 

introduzidas manualmente e o processo de receção e a intro-

dução da informação nos sistemas tornava-se, assim, moro-

so e passível de erro.

O grande objetivo era a inserção automática da informa-

ção que chegava em papel e era posteriormente introduzida 

manualmente pelos colaboradores. Embora o armazém da 

Alloga-Logifarma já possua há muitos anos um sistema de 
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gestão de armazéns, os dados eram introduzidos de forma manual atra-

vés de uma pistola de radiofrequência que estava ligada ao sistema de 

gestão de armazéns. 

A SOLUÇÃO
A solução foi identificada no levantamento de um conjunto de necessi-

dades que permitisse à Alloga-Logifarma uma melhoria dos seus pro-

cessos. Após uma definição do problema e, de um estudo de mercado 

face à particularidade dos requisitos apresentados, foi decidida a imple-

mentação desta solução.

A solução de inteligência artificial desenvolvida pela BI4All veio agilizar 

o processo de inserção da informação das dezenas de fornecimentos de 

unidades de produção que a Alloga-Logifarma recebe diariamente. 

“Hoje, se tiverem a packing list que acompanha a mercadoria, esses da-

dos são introduzidos automaticamente, havendo depois um processo de 

impressão de etiquetas. Assim, os dados são captados por digitalização 

e entram diretamente no sistema de gestão de armazéns, o que permi-

tiu normalizar a informação e tê-la facilmente acessível”, explica Inês  

Ferraz da Costa, Presidente da Comissão Executiva Alloga-Logifarma.

A grande vantagem desta solução é que é totalmente centrada no utili-

zador operacional, pelo que não exige qualquer grau de especialização 

técnica. Qualquer cliente, independentemente da sua formação, pode 

através de uma interface gráfica amigável ensinar o algoritmo com no-

vos padrões sem requerer qualquer apoio técnico.

OS RESULTADOS
André Marques, AI & Data Science Lead da BI4All, acredita que esta 

“é uma necessidade transversal a todos os negócios pelo que a aposta 

tem sido ao nível do melhoramento contínuo da solução através do 

aumento de performance dos algoritmos de IA ou pela adição de novas 

funcionalidades à plataforma que tira partido dos mesmos. Face à ver-

são inicial, outros módulos já foram e serão adicionados para permitir 

que o processo seja cada vez mais automático”.

O feedback da Alloga-Logifarma foi bastante positivo e rapidamente 

identificaram os benefícios que esta solução trouxe à empresa, nomeada-

mente a redução do lead time de entrega, o aumento de produtividade, a 

redução de erros, a antecipação da informação e uma redução em 50% 

do trabalho administrativo. Há, atualmente, uma melhor organização da 

atividade, os colaboradores estão alocados a trabalhos menos repetitivos 

e a empresa ganhou maiores vantagens competitivas face a concorrência.

A solução tecnológica da BI4All veio, assim, trazer agilidade e eficiência 

ao processo, assim como possibilitou alocar os colaboradores a tarefas 

menos repetitivas.

Houve, ainda, um projeto paralelo de agendamento de mercadorias, 

com o objetivo de a empresa saber o que vai receber no dia seguinte e 

conseguir identificar os produtos que estão em falta no sistema de ges-

tão de armazéns. Para além das vantagens para o negócio, os próprios 

clientes tem demonstrado a sua satisfação em trabalhar com um parcei-

ro tecnologicamente avançado. 
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“TENDÊNCIAS E PREVISÕES BRIGHTEN 
PARA 2022”

O próximo ano continuará a apresentar às empresas o desafio de atuar num ambiente ainda 
mais global, com um ritmo de mudança acelerado, altamente competitivo e imprevisível.

 - Luís Lopes -
Sales & Marketing Director da 

Brighten

POR LUÍS LOPES, 
Sales & Marketing Director da Brighten

ESTAS CONDIÇÕES NÃO SÃO NOVAS e, na verdade, 

levaram muitas empresas a reavaliar os modelos de ne-

gócio tradicionais, adotando soluções inovadoras e com 

capacidade de adaptação ao novo contexto económico-

-social.

Esta realidade, terá forte impacto ao nível dos Sistemas 

de Informação, sendo que o mercado irá procurar solu-

ções que permitam agilidade, competitividade, mobilida-

de e segurança. Dado o contexto, a Brighten antecipa as 

seguintes tendências para 2022:

• Movimento dos ERPs para Cloud a proliferar em mi-

grações de ERPs e novas implementações, trazendo pro-

jetos mais standard, curtos, eficientes e economicamente 

vantajosos para os clientes. Adicionalmente, transfor-

mam CAPEX em OPEX, tornando o custo mais diluído, 

controlado e previsível. Esta modalidade, é também o 

garante de sistemas atualizados por defeito sem custos 

adicionais.

• Continuará a haver espaço para o on-premises em or-

ganizações com processos muito específicos e com neces-

sidades de desenvolvimentos à medida. Também terá o 

seu espaço para investimentos recentes ou para sistemas 

amortizados que não tragam limitações às organizações.

• Assistiremos a um incremento considerável do nível 

de automatização dos processos, aplicando tecnologias 

que consideramos hoje como embrionárias, mas que  

https://www.linkedin.com/in/lu%C3%ADs-lopes-1131106/
https://brightenconsulting.com/
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atingirão rapidamente um grau de maturidade que lhes permitirá 

estarem na base de sistemas inteligentes, e que automatizarão pro-

cessos que exigem ainda muito envolvimento humano.

• O Hyperscaling vai estar na ordem das prioridades das empre-

sas. Existe uma oferta cada vez mais competitiva e segura, sendo 

que as organizações irão ponderar os ganhos de simplificação e de 

otimização de processos com este movimento, para temas como a 

dimensão da infraestrutura, o modelo de escalonamento, a confi-

guração adequada dos sistemas, a monitorização do desempenho 

ou a aplicação de patches e correções.

• Os sistemas “inteligentes” vão crescer e penetrar no mercado. 

A incorporação de AI (Artificial Intelligence) e ML (Machine  

Learning) nos ERPs, permite potenciar o enorme ativo que é a in-

formação que reside em sistema. A oferta está a desenvolver-se e 

as organizações vão querer cada vez mais ter sistemas inteligentes 

para apoio na gestão dos seus negócios.

• A nova realidade de trabalho remoto ou híbrido, potenciará al-

terações a processos e aplicações. Os processos ao nível da cadeia 

de valor estão a ter alterações e estas têm de ser repercutidas nos 

ERPs, bem como pela disseminação de aplicações de mobilidade. 

Por outro lado, as componentes de back-office também têm altera-

ções, necessitando de ajustes ao ERP e de ferramentas de mobilidade que 

permitam adaptar à nova realidade das organizações.

• A capacidade de integração dos ERPs vai ser também um fator chave. 

Existem aplicações chave e especializadas em determinadas matérias que 

têm o seu espaço nas organizações e cuja integração com os ERPs é funda-

mental. A capacidade de integração é um fator crítico de sucesso no mo-

mento atual, bem como uma segurança para as organizações ao nível de 

escalabilidade ou de alterações de negócio/processos futuros.

• A ubiquidade dos sistemas de informação, que hoje transcendem as  

organizações e os processos administrativos, os sistemas ligados e a con-

tínua troca de dados entre as pessoas, as empresas e as organizações em 

geral, acarretam consigo um risco cada vez maior. O investimento em  

ciber-segurança, tanto na ótica do desenvolvimento de novas soluções, 

como no desenvolvimento de competências e na sua implementação irá 

crescer a um ritmo bastante maior do que as restantes tecnologias, fruto da 

urgência imperiosa em proteger a informação e a privacidade das organi-

zações e das pessoas.

• A necessidade de sistemas multiempresa, multi-legislação e multi-moe-

da, serão cada vez mais um must have. Efetivamente, o contexto mundial 

“obriga” cada vez mais à centralização e consolidação de informação em 

bases de dados únicas para uma correta análise e gestão das empresas. 

https://brightenconsulting.com/
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– O FOCO NO CLIENTE –

Rui Lopes é CIO no EuroBic desde 2020 e 
acredita que o segredo para a transformação 
digital passa pelo posicionamento digital junto 
dos clientes, bem como pela simplificação de 
processos internos.

DIANA RIBEIRO SANTOS

DIANA RIBEIRO SANTOS

O BANCO BIC PORTUGUÊS S.A. foi constituído em janeiro de 2008, 

iniciando a sua atividade bancária a 26 de maio do mesmo ano. Em 

2012, o Banco BIC Português, S.A. passou a agregar aos vetores que já 

lhe eram reconhecidos (banca de empresas, correspondente de bancos 

Angolanos e Private Banking) a dimensão de banco de retalho, confe-

rida pelo aumento significativo da sua rede comercial que conta com 

mais de duas centenas de unidades de negócio. Só em 2017 o Banco 

BIC Português, S.A. mudou a sua marca, atualmente conhecida como 

EuroBic.

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


103ITInsight

CIO 2 CIO

Rui Lopes integrou os quadros do Banco  

EuroBic em agosto de 2002 com funções de 

Assistente Comercial de uma Direção Regional  

com um conjunto de 25 agências, onde de-

sempenhava funções de caixa no antigo  

Banco Internacional de Crédito. Em 2006 pas-

sou a desempenhar funções idênticas, mas para 

o conjunto de agências de todo o país. Entre 

2009 e 2012 desempenhava idênticas funções 

para o Administrador com o Pelouro da Rede 

de Agências. 

Após 2012 – altura em que o Banco BIC ad-

quiriu outro banco, e até abril de 2014, man-

teve funções semelhantes ao nível de uma  

Direção Coordenadora com cerca de cem 

Agências e em 2014 ingressou na área de IT 

do banco, como responsável de uma equipa de 

analistas funcionais, fazendo a ponte entre a 

vertente técnica e os clientes internos. 

Em 2016 foi convidado para efetuar o PMO 

do Plano Estratégico de 2020, tendo, em finais 

de 2017, passado a desempenhar funções de 

subdiretor de Operações, passando a Diretor 

em março de 2019. 

Rui Lopes desempenhou estas funções até ser 

nomeado Administrador e, em novembro de 

2020, assumiu as funções de CIO no EuroBic.

NO QUE CONSISTE A ESTRATÉGIA 
DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO 
EUROBIC?
Devido ao algo conturbado histórico do  

banco, os sistemas de informação estavam algo 

datados. O EuroBic constatou a necessidade 

de se aproximar e posicionar no digital, dado 

o contexto de transformação digital. 

Numa primeira fase, foi construída uma in-

fraestrutura tecnológica omnicanal, disponi-

bilizando uma nova app (para particulares e 

empresas), homebanking e um novo website.

No âmbito da quarta edição dos Portugal  

Digital Awards, em 2019, o EuroBic acabou 

por conquistar a menção honrosa de Best  

Digital Product & Customer Experience com 

os simuladores de crédito hipotecário externo 

e interno com indicadores de pré-aprovação. 

Esta menção atribuída ao EuroBic distingue o 

programa de transformação digital e operativa 

do banco, cujas iniciativas em desenvolvimen-

to se destinam a promover e facilitar a intera-

ção com os clientes através de múltiplos canais 

de acesso, bem como a transformar e otimizar 

os processos e as plataformas digitais que vi-

sam a maximização da eficiência operacional e 

da satisfação dos clientes. 

“Estamos a terminar outros desenvolvimentos 

cujo objetivo é não só o posicionamento digi-

tal junto dos nossos clientes, mas também a 

simplificação de processos internos”, afirma.

A implementação desta estratégia ocorreu face 

à dimensão do projeto e à necessidade do banco 

assegurar o business as usual, escolhendo um 

parceiro que os apoiasse nesta transformação.
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O SEGREDO DO SUCESSO
Para Rui Lopes, o fator-chave que leva uma empresa a ser bem-sucedida 

neste processo de transformação digital prende-se com o facto de “nunca 

perder o foco do cliente, quer seja o cliente interno, quer seja o cliente 

externo”.

“Não obstante o apoio e know-how que entidades externas possam apor-

tar para o banco, é essencial que as equipas internas façam parte da trans-

formação, revendo-se nas novas formas de trabalhar e comunicar”, afirma.

Dado o contexto atual, as principais preocupações de um CIO passam 

assim pelos sistemas legacy – com os quais a banca tradicional trabalha 

– que acabam por ser uma preocupação constante face à disrupção no 

setor.

Também pela disrupção e velocidade inerente com que a tecnologia evo-

luiu, os ciberataques são uma preocupação crescente. Na sua perspetiva, 

um CIO tem, também, que manter no seu radar diário as necessidades 

dos seus clientes internos para assegurar o equilíbrio entre o investimento 

necessário para ser disruptor e o produto bancário gerado pela disrupção.

OBJETIVOS E EXPETATIVAS PARA O FUTURO
“O EuroBic é um aliado cuja função é ser um banco cada vez mais 

próximo das famílias e empresas em Portugal”, diz Rui Lopes. 

“Acreditamos que crescer é orgulharmo-nos da nossa história e moti-

varmo-nos com o futuro. Prestamos um serviço financeiro global que 

se adapta às necessidades de cada cliente, tanto particulares, como 

empresas. Disponibilizamos uma oferta inovadora e abrangente de 

produtos e serviços, geridos de forma especializada, pensados por 

pessoas e para pessoas”, indica.

Para o futuro, o objetivo do Eurobic é dar continuidade ao investi-

mento da infraestrutura, disponibilizando produtos e serviços aos 

seus clientes, tornando mais eficiente a forma como trabalham no 

seu quotidiano, com vista a reduzir as tarefas administrativas e per-

mitir aos seus comerciais fazer o que melhor sabem: criar relações, 

captar clientes, fidelizá-los e mantê-los satisfeitos. Desta forma, Rui 

Lopes acredita que o banco aportará certamente valor para todos os 

stakeholders. 

PRESTAMOS UM SERVIÇO FINANCEIRO GLOBAL QUE SE ADAPTA ÀS 
NECESSIDADES DE CADA CLIENTE, TANTO PARTICULARES, COMO EMPRESAS
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Em parceria com a CIONET Portugal

12 DISRUPÇÕES QUE ALGUNS CIO 
ANTECIPAM PARA 2022

1 - TECNOLOGIAS COMPUTACIONAIS NÃO TRADICIONAIS 
Computação Quântica, DNA Computing, DNA Storage são 

algumas das disrupções que se encontram na calha de alguns 

laboratórios de inovação. Pelo facto de estarem sobre o manto 

da confidencialidade destas organizações podem estar mais pró-

ximo de implementações comerciais a curto prazo.

2 – CLOUD DISTRIBUÍDA NATIVA 
As plataformas cloud nativas usam a elasticidade e escalabili-

dade do core de computação na nuvem para entregar soluções 

rápidas. A cloud nativa reduz a dependência de infraestruturas 

POR RUI SERAPICOS, 
Professor convidado da PBS

legadas, libertando tempo para que os CIO se 

concentrarem em funcionalidades aplicacionais 

mais relevantes.

3 – SOLUÇÕES INTEGRADAS DE 
CIBERSEGURANÇA 
As abordagens de segurança tradicionais e frag-

mentadas focadas nos perímetros das empresas 

deixam as organizações expostas a ataques. Uma 

arquitetura integrada de cibersegurança propor-

ciona uma abordagem à segurança composta 

Em conversa com vários CxO que lidam com tecnologias, identificámos as 12 
disrupções que alguns CIO antecipam, mas que nem todos estão preparados para os 

desafios que se avizinham. 

- Rui Serapicos -
Professor convidado da PBS 

CIONET INSIGHTS
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por blocos baseada em identidade (de pessoas, aplicações e ativos) e 

cria serviços escaláveis e interoperáveis.

4 – TECNOLOGIAS ESPACIAIS APLICADAS A SOLUÇÕES 
PRATICAS 
Gémeos digitais de ecossistemas terrestres, controlo de poluição e de 

alterações climáticas, e gestão de rotas internacionais são algumas das 

aplicações de tecnologias espaciais aplicadas a necessidades terrenas 

muito concretas.

5 – HUMANOS AUMENTADOS & BIO HACKING 
Em 2018, a reputada revista Nature publicou um artigo sobre a ca-

pacidade de extrair imagens do cérebro através de leituras cerebrais. 

Desde então surgem todos os anos novas tecnologias para aumentar 

a capacidade humana, nomeadamente: estímulo de áreas paralisadas, 

exoesqueletos, conexões diretas ao cérebro de pacientes para aumentar 

a sua capacidade de comunicação. Da gestão do stress, memória, até ao 

controlo de sinais vitais, tudo é exequível com biohacks. As tatuagens 

eletrónicas, implantes magnéticos, e chips começam a ser integrados 

com as áreas e técnicas tradicionais de biohacking designadamente a 

meditação e o jejum intermitente. O resultado é a melhoria da capaci-

dade humana em áreas que a ciência até ao presente não estimava ser 

capaz de transformar.

6 – ALGORITMIA ORIENTADA PARA A EXPERIÊNCIA HUMANA 
O modelo de “experiência humana total” integra quatro disciplinas: 

experiência do cliente, interação do utilizador, jornada dos colabora-

dores e a multiexperiência para criar uma melhor vivência de clientes 

e colaboradores. O objetivo é interligar e melhorar cada um deles para 

uma experiência global mais holística para todas as partes interessadas.

7 – GESTÃO DE EXPECTATIVAS BASEADA EM IA GENERATIVA 
A gestão de expectativas tem sido uma área aplicada às ciências sociais 

especialmente à psicologia, no entanto, com o desenvolvimento da inte-

ligência artificial, esta área está a ser apoiada pela tecnologia. Aliada à 

inteligência artificial generativa é agora possível criar produtos, e opções 

DA GESTÃO DO STRESS, MEMÓRIA, ATÉ AO CONTROLO DE SINAIS VITAIS, 
TUDO É EXEQUÍVEL COM BIOHACKS
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de produtos de forma a satisfazer mais rapida-

mente necessidades emergentes dos clientes.

8 – HIPER AUTOMAÇÃO 
A hiper automação é uma abordagem orienta-

da para o negócio de forma a identificar, deci-

dir e automatizar o maior número possível de 

processos de negócios e de TI. Requer o uso 

orquestrado de múltiplas ferramentas e plata-

formas, incluindo RPA, plataformas low code 

e ferramentas de Process Mining.

9 – TECNOLOGIAS (MAIS) SUSTENTÁVEIS 
A sustentabilidade em tecnologias é abordada 

em termos de substituição (mudança de mate-

riais não biodegradáveis para biodegradáveis), 

prevenção (evitar deterioração, contaminação e 

impactos ambientais negativos) e maior eficiên-

cia (energia e recursos). Entre outras está a cap-

tura de carbono e construções assentes em LEED.

10 – INTELIGÊNCIA DE DECISÃO 
A integração de dados, análises e IA permite a 

criação de plataformas de inteligência de deci-

são para apoiar, aumentar e automatizar deci-

sões. A inteligência da decisão pode ser usada 

para analisar estratégias concorrentes e avaliar 

decisões passadas, por empresas centradas em 

soluções de elevada velocidade de entrega ao 

mercado.

11 – ARQUITETURAS E APLICAÇÕES EM 
COMPONENTES 
As aplicações desenvolvidas por componentes 

são compostas por competências de negócio 

empacotadas ou objetos de negócio defini-

dos por software. Estas soluções representam 

um cliente ou um digital twin — criam mó-

dulos reutilizáveis que as equipas híbridas 

podem “assemblar” para criar rapidamente 

aplicações, reduzindo o tempo de entrega ao  

mercado.

12 – MODELOS DE NEGÓCIO BASEADOS 
EM ECOSSISTEMAS 
Os modelos de negócio da Netflix, Airbnb, e 

Apple assentam em ecossistemas, e o grande 

sucesso destas organizações devem-se em par-

te ao êxito dos parceiros destes ecossistemas. 

Como resultado desta tendência um grande 

numero de disrupções provêm destes ecossis-

temas. Pelo que uma das competências críticas 

dos CxO é antecipar as mudanças que ocor-

rem nestes ecossistemas. 

CIONET INSIGHTS

OS MODELOS DE NEGÓCIO DA NETFLIX, AIRBNB, E APPLE ASSENTAM EM 
ECOSSISTEMAS, E O GRANDE SUCESSO DESTAS ORGANIZAÇÕES DEVEM-SE EM 
PARTE AO ÊXITO DOS PARCEIROS DESTES ECOSSISTEMAS
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