
2017  1

Traz novos 
Desafios à 
digitalização 
das empresas2

0
17

N.º 3  Fevereiro 2017 www.ntech.news      Textos escritos ao abrigo do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 em vigor desde 2009

Este ano, a IDC prevê que o 
investimento em TI atinja os 3,6 
mil milhões de euros em Portugal

Até 2020, o mercado deverá 
crescer a um ritmo anual 
médio de 4,8% ao ano

A IoT, a realidade virtual 
e a inteligência artificial 
serão tendências em 2017
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A IoT, a realidade virtual e a inteligência artificial lideram 
as tendências de investimento em 2017
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As previsões da IDC estimam que em 

2019, mais de 50% das 500 maiores 

empresas portuguesas terão uma equi-

pa dedicada à transformação digital. A 

nível europeu, as pesquisas da consultora mostram 

que dois terços dos CEO já colocaram o tema no cen-

tro das suas estratégias de negócio, mas os mesmos 

números revelam que só 17% das organizações da 

região estão já numa fase avançada do processo de 

transformação digital. 

Mas mesmo que a realidade mostre que a transfor-

mação digital ainda está a alguma distância de se 

concretizar em larga escala, o tema esteve na ordem 

do dia em 2016 e terão sido muito poucos – ou ne-

nhuns – os eventos, os debates e os artigos sobre 

tendências nas TI que não tiveram esta referência. A 

abrangência do conceito e o nível de progressão das 

empresas levam vários especialistas a considerar 

que a transformação digital foi a buzzword de 2016 

e mantém o estatuto em 2017.  

«Na nossa opinião, a transformação digital veio para 

ficar. Há um mundo para transformar digitalmen-

te», defende Céu Mendonça, CEO da Ciben. «O que 

acontecerá [nos próximos anos] é uma decomposi-

ção dessa buzzword nas áreas em que será aplica-

da», acrescenta a responsável. Na sua opinião, a re-

levância do tema está no facto de chamar a atenção 

para uma nova realidade, suportada em novas tecno-

logias que vão permitir alterar/melhorar processos.

Para Alexandre Pinho, diretor da área de serviços da 

Microsoft Portugal, «a tendência da transformação 

digital vai manter-se, até porque, apesar da visibi-

lidade mediática do conceito, no plano do investi-

mento e da gestão efetiva da mudança para o digi-

tal, encontramo-nos ainda numa fase primária dessa 

transição, permanecendo um enorme potencial por 

realizar pelas nossas empresas».

O poderoso impacto de um cenário de digitalização 

total dos negócios é uma das grandes explicações 

para o espaço que o tema já ocupa na agenda dos 

gestores, seja «na otimização e alteração de proces-

sos de negócio existentes, pelo potencial de altera-

ção e criação de novos modelos de negócio e conse-

quente alteração da experiência dos clientes», como 

destaca Nuno Guerra, CEO da Create IT. 

Alguns exemplos flagrantes desse potencial, citados 

pelo mesmo responsável, serão casos como o da 

Uber ou do Spotify, mas mesmo sem sair de Portu-

gal há histórias que vale a pena contar. «É o caso da 

Farfetch, loja online de produtos de luxo, que conta 

com mais de 120 mil produtos em cada época, de 

mais de 1500 designers de todo o mundo», junta 

Nuno Guerra, que vê o projeto português como uma 

Uber ou um Booking da moda. No mercado nacio-

nal, outro exemplo será o da Renova, com a solu-

ção Made By You Renova, que permite a qualquer 

cliente personalizar e comprar guardanapos, que 

serão produzidos e enviados em 24h para qualquer 

destino a nível mundial. «A criação destes novos ne-

gócios implicou alterações significativas a diferentes 

A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
FOI A GRANDE BUZZWORD 
DE 2016 E MANTÉM 
O ESTATUTO EM 2017
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níveis, nomeadamente no que respeita à plataforma 

tecnológica de suporte, aos processos de produção 

e à logística associada. Também ao nível da forma de 

trabalhar nas organizações, os processos de trans-

formação são essenciais», destaca Nuno Guerra. 

Inteligência artificial: o grande 
hype de 2017? 

Se a transformação digital se afirmou como gran-

de tema de 2016, a inteligência artificial assume-se 

para muitos como a grande tendência de 2017. Nos 

últimos anos, a tecnologia tem captado milhões de 

dólares de investimentos de gigantes como o Face-

book, a Google, a Microsoft ou a Amazon, mas não 

só. O interesse nesta área generalizou-se e a expec-

tativa de que em 2017 se concretizem muitas ideias 

e conceitos em produtos e serviços é grande.   

«2017 será o ano de “inteligentificar” quer as áreas 

de negócio das várias indústrias, quer os objetos em 

geral», acredita Maria João Mileu, CEO da Pknoa.

«Por um lado, as organizações têm cada vez mais 

consciência da importância para a competitivida-

de de analisar e obter valor da imensidão de dados 

disponíveis nos seus sistemas, no momento certo 

e com a velocidade adequada às exigências do seu 

negócio», defende a responsável. «Por outro, que-

remos aumentar o nosso controlo e visibilidade so-

bre os objetos do nosso dia a dia, automatizá-los 

Quando os dipositivos ganham vida

São muitos os que elegem a Internet das Coisas (IoT na sigla em inglês) e a inteligência artificial 
como os grandes temas de 2017. É também nessa perspetiva que encaixa a palavra escolhida 
por Jorge Sá Couto para buzzword do ano. Para o presidente do JP Group, a expressão define a 
«recolha de dados com o objetivo de os utilizar para prever ou moldar o comportamento humano», 
algo que será cada vez mais a missão das aplicações e serviços que usamos, dos mais simples, 
como os pedómetros, que medem passos a partir do smartphone, do smartwatch ou de uma 
pulseira de fitness, aos mais complexos. 

A expressão não começou a ser utilizada este ano, nem o conceito, mas merece destaque em 
2017, acredita Jorge Sá Couto, por estar a assumir novos significados, que espelham um conjunto 
de novas utilizações com um impacto potencial na qualidade de vida mais expressivo. «Não 
é uma palavra nova e em 2016 ganhou uma nova vida na comunidade global, pela mão dos 
tecnólogos que começaram a pensar em maneiras de usar estes dados em diferentes contextos, 
como, por exemplo, surtos de doenças, ADN e transações financeiras, com o objetivo de melhorar 
a vida das pessoas». Em 2017, o nosso dia a dia continuará marcado pela adoção de smart 
things que concretizam o poder dos dispositivos IoT e abrem caminho à inteligência artificial em 
todos os lugares, de casa ao escritório, passando por fábricas e instalações médicas, defende o 
responsável. 
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e torná-los mais eficientes e eficazes, acelerando 

processos e reduzindo o esforço necessário para os 

utilizar», considera ainda Maria João Mileu, que dá 

como exemplos da tendência os carros e as casas in-

teligentes. 

O potencial da tecnologia é tão abrangente que a 

torna aplicável aos mais diversos cenários, desde 

a «deteção de problemas, à computação cognitiva 

de suporte à decisão», como descreve João Araújo, 

diretor de estratégia e inovação na Glintt, que tam-

bém vê no tema a grande buzzword da tecnologia 

dos próximos anos. Acredita que o caminho vai ser 

idêntico ao percorrido pela realidade virtual, que 

«depois de vários anos de promessa no hype cycle viu 

múltiplos exemplos de aplicabilidade».

Também neste domínio – da realidade virtual – os 

importantes investimentos de grandes players da 

indústria colocaram uma enorme expectativa nos 

desenvolvimentos em torno da tecnologia, que, até 

à data, é legítimo considerar como relativamente tí-

midos, face a todos os cenários que se foram dese-

nhando. Mas há quem considere muito cedo para 

concluir que a montanha pariu um rato e isso mes-

mo espelham as tendências identificadas por vários 

analistas para 2017, que continuam a manter o tema 

da realidade virtual/realidade aumentada em desta-

que, uma visão partilhada por vários protagonistas 

do setor das TI em Portugal.    

«O ano que agora se inicia será certamente o de afir-

mação destas tecnologias que se democratizaram 

no final de 2016», acredita Daniel Gomes, CEO da 

Masterlink. 

«Muito para lá da sua aplicação em conteúdos de 

divertimento, como é o caso da PlayStation, setores 

como o da saúde, operações, segurança, entre ou-

tros, vislumbram um futuro fantástico na produtivi-

dade e agilidade de equipas no terreno», acrescenta 

dando exemplos. Desde um médico beneficiando de 

orientação remota, via realidade aumentada, numa 

especialidade que não é a sua para tratar um pacien-

te, a um mecânico que tire partido destas tecnolo-

gias para localizar um filtro do ar e perceber como 
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pode substitui-lo, independentemente do modelo.

Outros sinais também podem ser vistos como in-

dicadores de que a realidade aumentada, a par da 

realidade virtual, continua a ser uma forte candidata 

a grandes tendências tecnológicas de 2017, defende 

Joana Peixoto, diretora comercial e de marketing 

da Opensoft, que recorda o fenómeno do Pokémon 

Go. O jogo deu o mote para que milhões de pessoas 

em todo o mundo tivessem o seu primeiro contac-

to com a realidade aumentada e, na sua perspetiva, 

«é expectável que várias empresas se inspirem nes-

te fenómeno para desenvolver novas experiências 

para o consumidor, ou que tirem partido da tecno-

logia para otimizar operações». 

Misturando os dois conceitos, Luís Martins, head of 

marketing da IT People Innovation, prefere eleger o 

tema mixed reality como grande tendência tecnoló-

gica de 2017 e explica porquê: 

«Apostaria em mixed reality, dada a forma incontor-

nável como as realidades aumentada e virtual estão 

a afetar os negócios – e não apenas em grandes em-

presas, mas em todo o tipo de organizações. ONG, 

associações, especialistas e todos os profissionais 

podem, através destas tecnologias, acelerar os seus 

processos de negócio em mercados tão diversos 

como construção civil, retalho, turismo, educação e 

formação, saúde, telecomunicações.» O responsável 

faz notar que, além dos case studies e conteúdos dis-

poníveis para aplicação num leque muito abrangen-

te de áreas e para os mais diversos mercados (em 

setores como o turismo, retalho, arquitetura e edu-

cação/formação profissional), o potencial de cresci-

mento «é imenso». 

IoT: mais e melhor promete
resultados ambiciosos 

Na mesma linha, outras tendências em destaque 

nos últimos anos prometem voltar a marcar 2017, 

numa fase de maior maturidade e já com condições 

para produzir mais resultados no terreno. «Acho 

que a sigla IoT (Internet of Things), ou Internet das 

Coisas, é uma possível candidata a uma das ten-

dências predominantes neste ano de 2017, numa 

perspetiva de Internet of Everything», defende João 

Mira Santiago, CEO da Bizdirect. O número cres-

cente de dispositivos conectados tem acelerado o 

potencial da tecnologia e os desenvolvimentos em 

torno da inteligência artificial criam condições para 

que a informação recolhida por esta via ganhe valor 

e o interesse em trabalhá-la cresça. 

Nuno Figueiredo, diretor de vendas e marketing da 

Ábaco Consultores, defende mesmo que a «Internet 

das Coisas – ou Internet de Tudo – está já a assu-

mir um papel extremamente crítico, ligando não só 

negócios como também toda a sociedade, através 

de um conjunto de processos em que as máquinas 

comunicam umas com as outras». 

O responsável vê a tecnologia como uma peça 

fundamental no desenvolvimento de capacidades 

preditivas, que podem ter um papel cada vez mais 

relevante quando aplicadas a componentes opera-

cionais do negócio. Um exemplo que na sua opinião 

ilustra esse potencial é a manutenção preditiva, «no 

O NÚMERO CRESCENTE  
DE DISPOSITIVOS CONETADOS 
TEM ACELERADO O POTENCIAL 
DA TECNOLOGIA E OS 
DESENVOLVIMENTOS EM 
TORNO DA INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL
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Sustentabilidade tem de ganhar espaço nas agendas 

As preocupações ambientais têm vindo a ganhar relevo nas estratégias das empresas. São uma forma 
de reduzir a pegada ecológica, mas são também, muitas vezes, uma forma de poupar custos, sobretu-
do em áreas como a energia. O termo sustentabilidade entrou no léxico das empresas e serve de base 
a estratégias que se têm tornado mais ambiciosas. O recurso crescente a energias renováveis ou a 
sistemas inteligentes de gestão do consumo energético são só alguns exemplos de que provavelmente 
ouviremos falar mais em 2017. João Lopes, country manager da Atos Portugal, acredita mesmo 
que a sustentabilidade será a grande tendência de 2017 nas TI. Por um lado, «devido à conjuntura 
macroeconómica e aos desafios geopolíticos que se perspetivam», mas também como «um objetivo 
importante na transformação digital a que assistiremos no setor empresarial e da sociedade em geral».

Ernest Quingles, CEO da Epson para França, Espanha e Portugal, também dá destaque ao tema e 
defende que a aposta em soluções inovadoras que tirem partido de tecnologias limpas é uma condição 
essencial para atingirem níveis máximos de competitividade, «reduzindo o consumo energético nos 
processos de produção e controlando o seu impacto no meio ambiente». O responsável vai mais longe 
e afirma que o futuro da tecnologia em 2017 passa por três grandes âmbitos, que se ligam entre si: a 
nanotecnologia, a robótica e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Análises como a do Greenpeace, que todos os anos mede a pegada ecológica dos grandes fornece-
dores de serviços TI e dos seus centros de dados, mostram que a consciência ambiental das empresas 
– e a pressão para que assim seja – tem aumentado e produzido resultados, mas os mesmos dados 
mostram que ainda há muito caminho a percorrer. Em 2012, a indústria das TI era responsável por 7% 
do consumo de energia elétrica em todo o mundo. Em 2017, passará a ter responsabilidades sobre 
12% da pegada energética, segundo a mesma fonte.

qual já há soluções que recolhem dados de sensores 

instalados em máquinas e baseados em dados histó-

ricos que preveem a probabilidade de uma máquina 

falhar e assim espoletar manutenção preventiva». É 

uma forma de diminuir custos de inatividade e me-

lhorar a qualidade de serviço. 

Para Nuno Figueiredo, aliás, a IoT, além de ser um 

dos grandes tópicos de 2017, é um dos grandes de-

safios, a par de temas como a mobilidade ou a cloud, 

que lideram uma lista em que também cabem tecno-

logias já referidas, como a inteligência artificial ou a 

realidade aumentada, embora na sua perspetiva ne-

nhum destes tópicos seja tão preponderante como 

o da transformação digital, a que também chama 

Revolução 4.0.

«Permitirá não só o desenvolvimento de novos negó-

cios, mas também a modernização de quase todos os 

verticais» e por isso é muito mais do que a simples 
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automatização dos postos de trabalho. Instala uma 

realidade em que «a tecnologia está a ser pensada 

para melhorar os resultados e a produtividade dos 

trabalhadores, dando insights em tempo real graças 

a conceitos como a cloud ou a Internet das Coisas 

(IoT)», defende, fazendo dos dados «a chave para o 

sucesso pois hoje quem os sabe interpretar atempa-

damente terá certamente uma vantagem competiti-

va no mercado». 

Indústria 4.0: é preciso monetizar
A quarta revolução tecnológica da indústria é outro 

tópico que promete não sair da lista de ten-

dências em destaque este ano. Preparar o 

setor para os desafios de uma era marca-

da por novas tecnologias e pela reforma 

urgente de processos é uma prioridade assumida 

não só por empresas, mas até mesmo por gover-

nos, e Portugal não é exceção. O Executivo liderado 

por António Costa acaba de apresentar a iniciativa 

Indústria 4.0, com 60 medidas para fomentar a mo-

dernização do setor e apoiar a sua transformação 

digital, entre apoios à formação, vales para financiar 

projetos e outros instrumentos. 

Entre os fabricantes das soluções tecnológicas que 

podem facilitar este tipo de projetos são muitos os 

que destacam a relevância desta mudança. «Esta 

nova revolução [a 4.ª Revolução Industrial] baseia-se 

na fusão das tecnologias de informação, elementos 

físicos e biologia, o que potencia um conjunto de 

inovações sem paralelo na história da humanidade», 

defende Isabel Reis, diretora da Dell EMC. «Alguns 

exemplos incluem a descoberta da cura para doen-

ças que nos atormentam desde sempre, a banaliza-

ção de carros autónomos ou uma mudança radical na 

forma como vão acontecer as guerras», acrescenta.

Neste novo enquadramento, além de todos os desa-

fios que já se conhe-

cem, Rado Kotorov, 

vice-presidente 

de estratégia 

«A INTERNET DAS COISAS 
ESTÁ JÁ A ASSUMIR UM PAPEL 
EXTREMAMENTE CRITICO, 
LIGANDO NÃO SÓ NEGÓCIOS 
COMO TAMBÉM TODA  
A SOCIEDADE»
NUNO FIGUEIREDO, ÁBACO 
CONSULTORES
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de mercado e CIO da Information Builders, acre-

dita que cabe um que é determinante e que será 

posto à prova ao longo deste ano: a capacidade 

de monetizar. 

Na sua perspetiva, a Indústria 4.0 é uma realida-

de já hoje, mas o sucesso do conceito passa pela 

capacidade de monetizar as novas oportunida-

des que daí resultam. «Para a Indústria 4.0, uma 

cultura analítica é fundamental e basilar. Mone-

tizar é chegar à gestão real da cadeia de valor 

dos dados e transformar petróleo bruto (os da-

dos são o novo petróleo bruto) em gasolina. Isso 

exige sentido apurado do negócio e inteligência 

analítica», destaca o responsável.

A capacidade de gerar receitas e benefícios a 

partir das novas ferramentas que hoje são colo-

cadas à disposição das empresas tem sido alvo 

de muito debate e deve continuar a ser «num 

momento em que a maioria das organizações já com-

preende o conceito [big data analytics] e em que, por 

outro lado, a oferta crescente de sensores garante a 

exequibilidade operacional da recolha de dados de 

várias áreas numa lógica IoT», concorda João Araújo, 

diretor de estratégia e inovação da Glintt.

Na sua opinião, aliás, os grandes tópicos de 2017 não 

serão apenas os conceitos tecnológicos capazes de 

potenciar a eficiência operacional nas cadeias de va-

lor e a automação física, mas também a capacidade 

de melhorar e estreitar relações com o cliente. De-

fende mesmo que há uma «necessidade de digitaliza-

ção da experiência do cliente final – como a gestão e 

a integração de múltiplos canais físico-virtuais – que 

continuará a constituir um ponto de pressão sobre as 

TI» em 2017, independentemente dos setores de ati-

vidade ou do posicionamento de cada organização, 

seja este B2B ou B2C.

HÁ 25 ANOS A OTIMIZAR 
PROCESSOS E EMPRESAS

Dar continuidade a uma estratégia de negócio 
já validada no mercado nacional é um dos 
grandes objetivos de Céu Mendonça, CEO 
da CIBEN, para 2017.  De acordo com esta 
responsável, a CIBEN procura estar ao lado das 
empresas e ajudá-las a identificar as soluções mais 
indicadas para a digitalização dos seus processos. 
«Conseguimos resolver necessidades que são 
especificas e que podem ser diferenciadoras na 
otimização do negócio», afirma Céu Mendonça.

Nesta viagem por 2017, a CIBEN conta com a 
sua plataforma DSS, que segundo a CEO permite 
desenvolver soluções modulares para ambiente 
Web.  O Portal para Recursos Humanos - PdC e 
o ATX para a Gestão de empresas de Prestação 
de Serviços são apenas duas das ferramentas 
já disponíveis. Esta plataforma permite ainda 
desenvolver módulos completamente adaptados 
às necessidades específicas de um negócio ou de 
uma organização. 

A completar 25 anos este ano, a CIBEN 
pretende continuar a ser merecedora da confiança 
dos clientes que possui desde a sua origem e 
posiciona-se para crescer com novos clientes. 
«Com o know how da nossa equipa e a capacidade 
que temos na resolução de problemas mais 
específicos conseguimos estudar necessidades, 
desenhar uma solução e implementar», sustenta 
Céu Mendonça. 

http://ciben.pt/
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Os grandes temas de 2017 estão identi-

ficados e à boleia trazem um conjun-

to de desafios. A segurança será sem 

dúvida um deles, mas existem outros, 

sejam os que se associam à forma de incorporar no-

vas tecnologias dentro das organizações, seja rela-

tivamente ao potencial de cada uma destas novas 

áreas, ou à forma como deve/pode ser explorada a 

sua capacidade de atrair investimento. 

João Paulo Fernandes, diretor-geral de vendas e 

marketing da NEC, acredita que marcarão o ano as 

tecnologias que reunirem duas condições: inovação 

e relevância para a vida das pessoas e/ou organiza-

ções, pela forma como as impactam e beneficiam. 

Neste domínio, o destaque vai para temas como a 

IoT (Internet das Coisas, ou Internet of Things em in-

glês) e para o big data, que não sendo uma novidade 

«têm um tal potencial transformador que podemos 

dizer que o seu impacto na transformação digital só 

agora se está a iniciar», defende o responsável.

as TI em 

2017?  
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No âmbito das tecnologias/inovações com potencial 

impacto na qualidade de vida, a mesma perspetiva 

identifica as soluções com capacidade para melho-

rar a segurança de pessoas e organizações, como 

as mais promissoras. «A capacidade de promover a 

segurança das sociedades modernas é um desafio 

cada vez maior à sua sustentabilidade e sobrevi-

vência», acredita João Paulo Fernandes, que inclui 

neste leque, desde soluções biométricas a respostas 

mais concretas no domínio da cibersegurança. 

Na mesma esfera podem caber as iniciativas ligadas 

ao conceito de cidades inteligentes. O nível de de-

senvolvimento dos projetos existentes no país – e 

a quantidade – deixa em aberto uma enorme mar-

gem para o crescimento de iniciativas nesta área e 

2017 pode ser o ano para começar a concretizá-las. 

«É expectável que, após um período em que os mu-

nicípios se foram inteirando do que significa este 

novo conceito de cidades inteligentes e de quais 

os benefícios que dele podem retirar, com alguns 

(poucos) projetos-piloto a serem desencadeados 

por alguns municípios mais inovadores, se assista 

em 2017 ao despontar da adoção destas soluções», 

admite João Paulo Fernandes, que espera para este 

ano o surgimento dos primeiros projetos comerciais 

nos municípios mais inovadores e o interesse de um 

número crescente de outros no teste e adoção des-

tas soluções. 

O maior ponto de interrogação relativamente à con-

cretização deste potencial, que está a ser explorado 

já um pouco por todo o mundo e também na Eu-

ropa, pode estar na capacidade de investimento do 

setor público para suportar iniciativas deste género. 

A esse nível as expectativas da indústria são mode-

radas, embora relativamente otimistas. 

«Sentimos em 2016 uma grande estagnação no se-

tor da administração pública, mas acreditamos que 

em 2017 teremos um impulso também pela neces-

sidade de modernização e acompanhamento des-

ta profunda transformação tecnológica», acredita 

João Martins, administrador da Cilnet.

Olhando para setor privado, Juan Leal, diretor-geral 

da Lexmark Iberica, acredita que as áreas de negó-

cio com potencial para se tornarem mais dinâmicas 

em 2017, atraindo mais investimento e maior inte-

resse das empresas, são aquelas que requerem uma 

resposta imediata ao cliente. «Num contexto em que 

o cliente é volátil, em que qualquer um pode consultar 

ofertas e preços, ser capaz de responder instantanea-

mente a um cliente e proporcionar-lhe o que necessita 

em tempo recorde é imperativo nos negócios», define. 

Para o cliente, tudo!
As soluções que permitam processar a informação que o 

cliente disponibiliza no menor tempo possível, facilitando 

uma boa experiência de consumo de um produto ou ser-

viço, assumirão na sua opinião o mesmo destaque e ten-

derão a empurrar as empresas para investir em tecnolo-

«A CAPACIDADE DE PROMOVER 
A SEGURANÇA DAS SOCIEDADES 
MODERNAS É UM DESAFIO 
CADA VEZ MAIOR À SUA 
SUSTENTABILIDADE 
E SOBREVIVÊNCIA»
JOÃO PAULO FERNANDES, NEC
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gias que lhes permitam «gerir toda a informação, tomar 

decisões e gerar documentos sem intervenção humana, 

baseando-se em regras de negócios e machine learning».

Adequar o que a tecnologia dá ao que o utilizador pode, 

ou quer, receber na verdade é um desafio que se colo-

ca às empresas a vários níveis, tanto num plano interno 

como externo. Uma das questões relevantes a este nível, 

destaca também Hugo Abreu, country manager da Ora-

cle em Portugal, estará na adaptação da experiência 

do utilizador (UX). «É necessário encontrar o balan-

ço entre a robustez dos sistemas de informação em-

presariais existentes e a experiência de utilização do 

consumidor», que mais do que nunca tem de estar 

no centro de qualquer estratégia. 

O mesmo tipo de prioridade ditará, na visão de 

Nuno Guerra, CEO da Create IT, uma evolução das 

estratégias omnichannel ao longo do ano, que «evo-

luirão para integrar tecnologias de realidade virtual 

e realidade aumentada, Internet of Things e intelli-

gent things, dando origem a realidades como as no-

vas lojas Amazon Go, em que o cliente compra sem 

ter de passar por filas ou processos de check out», 

exemplifica. 

Neste contexto, cabe ainda um destaque para a 

crescente «integração entre dispositivos móveis, 

aplicações e dados, que está a alterar a forma como 

as empresas se relacionam com os seus clientes», 

tornando incontornável a aposta em tecnologias 

que permitam tirar partido desse potencial, como 

sublinha Paulo Magalhães, executive manager da 

Inovflow. Será, como refere Cláudia Raposo, COO 

da PHC, uma questão de respeitar o direito à liber-

dade de escolha do utilizador, que as empresas terão 

de saber preservar e promover cada vez mais. «Já 

não basta ter uma solução espetacular, mas permitir 

que quem a utiliza possa usufruir dela onde quer, 

como quer e quando quer», outro desafio à procura 

de respostas mais exigentes em 2017. Acontece o 

mesmo com a segurança, que em todas as frentes 

das TI assume um espaço crítico, mas que com «o 

aumento de informação e a distribuição por am-

bientes cloud, geograficamente dispersos e acessí-

veis por variados dispositivos e utilizadores», tende 

a posicionar-se como um tópico ainda mais relevan-

te, como destaca Daniel Oliveira, CEO da Knowledge 

Inside. 

Bots vieram para ficar
Paulo Magalhães, executive manager da Inovflow, 

é perentório na afirmação e não está sozinho: «Os 

assistentes virtuais e a inteligência artificial são 

tendências que estarão em destaque nos próximos 

anos, como aceleradores e facilitadores do negó-

cio». Na verdade esta é mais uma das áreas onde 

os avultados investimentos de alguns dos principais 

gigantes da tecnologia, ao longo de 2016, deixaram 

todos os indícios para antecipar grandes desenvol-

vimentos em 2017. Na área dos assistentes virtuais, 

a Echo da Amazon é um exemplo emblemático, 

mas na mesma tendência cabem os bots, em que 

não houve menos progressos no ano que passou. 

A atualização do Messenger do Facebook para aco-

lher chat bots e chamar as empresas para a plata-

«JÁ NÃO BASTA TER UMA 
SOLUÇÃO ESPETACULAR, MAS 
PERMITIR QUE QUEM A UTILIZA 
POSSA USUFRUIR DELA ONDE 
QUER, COMO QUER E QUANDO 
QUER»
CLÁUDIA RAPOSO, PHC
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O poder do blockchain

O blockchain está entre as grandes tendências apontadas pela Gartner para 2017 e também mereceu 
destaque de vários responsáveis da indústria contactos pelo Ntech.news para explorar os temas que 
vão assumir maior relevância nas TI este ano. 

«O blockchain será um desafio enorme», acredita Sónia Jerónimo, CEO da Growin, que antecipa 
o interesse da tecnologia para outras áreas que não a da banca, como tem acontecido até à data, já 
que tem sido usado sobretudo como suporte às transações eletrónicas com moeda virtual (bitcoins). 
Serve não só para registar todas as transações feitas com este tipo de moedas, como é também um 
mecanismo de autorregulação descentralizada e de segurança das transações.  

«A sua arquitetura permite simplificar os desenhos atuais e aumenta em muito a eficácia e a segurança 
entre conectados», explica a responsável. Os maiores desafios que se colocam à utilização crescente 
da tecnologia, na sua opinião, passam pelo «armazenamento, pois com o crescimento obriga-se a um 
maior supervisionamento e aumento de armazenamento e de toda a sua infraestrutura».  

João Cruz, partner e co-founder da Closer, também aponta os holofotes ao blockchain e considera que 
a previsível rutura, particularmente na Europa, dos mercados financeiros deverá colocar o tema nas 
agendas de forma real, ainda que não associado imediatamente à moeda. «A ideia de descentralização 
da informação de ativos e do seu percurso começa a ser encarada como uma boa ideia, muito por 
culpa dos organismos de regulação que provam não ter futuro», acrescenta. 

forma, abrindo-lhes um novo canal de negócios, foi 

só um exemplo entre outros e para este ano espe-

ram-se mais e é fácil perceber porquê. «As apps de 

serviço, isoladas e focadas apenas no seu negócio, 

têm os dias contados», defende Daniel Gomes, 

CEO da Masterlink. «Um canal único para contra-

tação de serviços, como o Whatsapp, por exemplo, 

tem o potencial de oferecer serviços com um en-

quadramento para o utilizador que mais nenhuma 

app consegue igualar», exemplifica o responsável, 

detalhando o potencial. Histórico de compras in-

dependentemente do segmento, perfil de compra, 

segmentação de cliente, análises comportamentais 

com base nas conversas, e outros indicadores são 

alguns dos ingredientes a explorar, para produzir 

resultados como este: «Abrir uma conversa, como 

se de um amigo se tratasse, pedir uma entrega de 

flores, juntamente com um sushi, para entregar em 

casa. Tudo na mesma janela, no mesmo contexto, 

com o mesmo bot». Já não é ficção, é uma realidade 

que ainda está a dar os primeiros passos, mas que 

com a «bênção» de algumas empresas emblemá-

ticas tem avançado rapidamente, mostrando que 

uma profunda alteração na forma como nos relacio-

namos com as máquinas está a caminho e a passos 

largos. 

«A aplicação de técnicas de inteligência artificial e 

de machine learning permitiram criar sistemas ver-

dadeiramente inteligentes que aprendam e que se 

adaptam, atuando com um cada vez maior nível 
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Pagamentos móveis vão continuar a crescer

No ano passado, o crescimento dos pagamentos realizados a partir do telemóvel acelerou e revelou 
que a tendência veio para ficar. Um estudo patrocinado pela Visa (Digital Payments 2016) revelava, 
por exemplo, que na Europa 54% recorriam já aos seus dispositivos móveis para fazerem pagamentos, 
uma taxa muito superior à verificada um ano antes, quando só 18% responderam no mesmo sentido. 
Em 2017, é de esperar que a tendência continue a ganhar escala. Uma das empresas de referência 
no setor, a Seqr, identifica três grandes desafios neste domínio: «a disseminação do mobile; o acesso 
universal à Internet; a tecnologia sem contacto e a forma como esta poderá dinamizar a relação 
consumidor-retalhista», elenca João Pedro Duarte, responsável da empresa em Portugal. O mais 
relevante será o segundo: «A nosso ver o maior passa necessariamente pelo acesso global à Internet, 
porque a comunicação está a tornar-se cada vez mais dependente desta tecnologia». 

Para o endereçar, acredita, as empresas como a Seqr têm de se focar sobretudo na capacidade de 
«mobilizar a sociedade em torno das novas formas de pagamento e do que elas podem representar para 
nós enquanto consumidores». A missão pode parecer complexa mas já foi mais, porque hoje «pagar 
com uma mobile wallet já não é uma “miragem”», admite João Duarte. As soluções multiplicaram-se e 
os clientes olham para elas com maior naturalidade e como alternativa credível. Elementos «que nos 
permitem analisar o mercado com muita esperança e determinação para um 2017 cheio de sucesso», 
admite o responsável.

de autonomia, ao invés de executarem apenas um 

conjunto de tarefas predefinidas», como constata 

Nuno Guerra, CEO da Create IT. «São disso exem-

plo os bots ou conversational agents, sistemas de 

conversação inteligentes que pressupõem uma mu-

dança de um modelo em que as pessoas se tinham 

de adaptar aos computadores, para um modelo em 

que os computadores reagem e adaptam os resulta-

dos aos pedidos das pessoas». 

Mais complexos, os assistentes virtuais bebem das 

mesmas tecnologias e nos próximos anos a generali-

dade das consultoras prevê que ocupem um espaço 

crescente, tanto no mercado de consumo como no 

universo das empresas. Já em 2017 esperam-se al-

guns anúncios importantes neste domínio. Google, 

Apple ou Microsoft estão entre as empresas com 

projetos conhecidos nesta área. Esta última aliás, 

localiza em Portugal o seu único centro europeu de 

linguagem natural, por onde passam boa parte dos 

desenvolvimentos materializados na assistente Cor-

tana.     

Com o tema na ribalta Pedro Martins, team leader 

bi4all, elege mesmo como buzzword para 2017 os 

cognitive services, enquanto «reflexo da capacida-

de de as aplicações proporcionarem sugestões in-

teligentes aos seus utilizadores, acelerando a com-

preensão da informação e oferecendo o next best 

step de forma automática». Coloca neste pacote a 
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capacidade de interrogar a informação das bases de 

dados corporativas através de perguntas em lingua-

gem natural como sejam «Quais os produtos com 

melhor desempenho?», a capacidade de obter au-

tomaticamente recomendações de compra de pro-

dutos e serviços, ou a possibilidade de automatizar 

decisões do dia a dia. São serviços que «encapsu-

lam a complexidade dos algoritmos, através de API 

prontas a consumir por quem desenvolve as aplica-

ções» e que prometem ainda dar muito que falar. 

Há desafios não tecnológicos 

O sucesso das organizações na transformação digital, ou mesmo de forma mais geral nos investimentos 
em TI, está longe de ser unicamente condicionado por fatores tecnológicos. Os que assumem outra 
natureza são ainda mais relevantes e sem os endereçar de pouco ou nada serve ter um orçamento 
generoso para refrescar os sistemas de informação da organização, como alerta Rui Serapicos, 
managing partner da CIONET Portugal. 

Em destaque nesta tabela de desafios não tecnológicos continua um clássico: a gestão da mudança. «É 
necessário dotar as organizações de mecanismos estruturais para lidar com a mudança, ao nível dos 
recursos humanos, da formação das equipas e da cultura das empresas em geral», sublinha o responsável 
do organismo que representa uma das maiores comunidades internacionais de responsáveis de TI. 

Saber liderar processos de inovação será igualmente crítico. «Liderança e inovação devem caminhar 
juntos, porque sem esta simbiose é impossível criar vantagens competitivas no mercado atual, com 
clientes cada vez mais exigentes.»

Será ainda necessário que as empresas estejam conscientes de que «a redução de custos alcançada 
com algumas tecnologias não é conseguida de imediato após a implementação». Avaliar investimentos 
nesta área exigirá, por isso, uma visão estratégica de longo prazo e «um equilíbrio instável entre duas 
faces da mesma moeda: o investimento em novas tecnologias e respetivo ROI», que nem sempre é fácil 
de medir.

Para Rui Serapicos, as empresas que investem em tecnologia enfrentam ainda outro desafio relevante 
de caráter não tecnológico, que passa pelas questões da regulamentação. «Como o próprio nome indica, 
inovação implica regular algo que é novo para a sociedade e por isso também para o direito. A falta de 
regulação nas áreas das TI em geral é um dos maiores desafios a ultrapassar nos próximos anos.»
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Para tirar partido das mudanças que uma 

digitalização total dos negócios pode po-

tenciar é preciso fazer muito mais do que 

investir em tecnologia: transformar pro-

cessos e adaptá-los às necessidades de um mercado 

cada vez mais competitivo e a clientes cada vez mais 

informados e capazes de procurarem proativamen-

te o que mais lhes convém são chaves para o suces-

so. No entanto, enquanto base fundamental de uma 

operação, gerir adequadamente as plataformas tec-

nológicas não é menos importante e, num cenário 

de crescente complexidade tecnológica, o tema as-

sume cada vez maior relevância.      

«Depois da transformação digital, vem de forma na-

tural a integração tecnológica. Integração de vários 

tipos de informação de várias plataformas num pon-

to de fácil leitura, controlo e interação», defende 

Duarte Freitas, CEO da Anturio, que elege como bu-

zzword de 2017 o tema da integração tecnológica. 

«Com a big data e a Internet das Coisas a ter cada 

vez mais relevância, é crítica a integração de toda a 

informação em tempo útil e de forma estruturada», 

acrescenta o responsável. 

Daniel Cruz, territory manager da NetApp Portugal, 

partilha da mesma visão e também elege o tema 

da integração como um dos mais relevantes no pa-

norama de TI este ano. «Um dos maiores desafios 

das empresas passa agora por assegurar a criação 

de um ecossistema em que a integração de aplica-

ções e serviços permite o acesso e a gestão dos da-

dos de forma mais simples e intuitiva, potenciando, 

ao mesmo tempo, a criação de novos modelos de 

negócio e fontes de receita para as organizações», 

destaca.

A consolidação apresenta-se por isso como um dos 

desafios mais relevantes que as empresas tendem 

a enfrentar em 2017. «Continuamos a ver que não 

existem recursos suficientes para gerir as várias pla-

taformas, o que leva as empresas a perderem muita 

performance e a deixarem-se expostos a um varia-

díssimo leque de problemas», concorda Elizabeth 

Alves, business development manager da Exclusive 

Networks. 

Entre as áreas mais visadas por esforços de conso-

lidação e estratégias de implementação mais afi-

nadas, acredita Edgar Ivo, estarão este ano tópicos 

como cloud first, IoT, big data ou devops, «que em 

conjunto são fundamentais para a verdadeira trans-

formação digital das atuais organizações, e que acre-

ditamos terão uma preponderância fundamental 

nos projetos de TI neste ano de 2017», destaca o key 

account manager da Red Hat.

Promover a interoperabilidade entre soluções e ga-

rantir que têm condições para crescer rapidamente 

em novas geografias, ou novas áreas, não será me-

nos importante e como tal também são aspetos in-

dicados como grandes desafios do ano por alguns 

representantes da indústria. 

Michael de Castro, territory manager da Suse, des-

taca a interoperabilidade das soluções tecnológicas 

com sistemas externos baseados em arquiteturas 

distintas ou de fabricantes distintos: «Os sistemas 

são cada vez mais diversificados e complexos, resul-

tando em ambientes heterogéneos e multifabrican-

A CONSOLIDAÇÃO 
APRESENTA-SE COMO UM DOS 
DESAFIOS MAIS RELEVANTES 
QUE AS EMPRESAS TÊM DE 
ENFRENTAR EM 2017
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te. Em resposta a esta necessidade, uma das temáti-

cas que tem ganho mais relevância nos últimos anos 

consiste na interoperabilidade», que na sua visão 

continuará a ser um tema quente. 

João Araújo, diretor de estratégia e inovação da 

Glintt, prefere destacar a relevância da flexibilida-

de das TI «num contexto em que as arquiteturas 

tecnológicas são pressionadas para responder rapi-

damente às opções estratégicas das organizações, 

permitindo o plug-in de novas geografias, novos 

produtos/negócios ou novas empresas». 

Gestão dos dados vai continuar
a dar dores de cabeça às empresas

Enquanto redefinem arquiteturas e montam estra-

tégias para tirar o melhor partido dos investimentos 

feitos em diferentes plataformas, as empresas con-

tinuam a ter de encontrar respostas para gerir os 

gigantescos volumes de dados que hoje podem ter 

à sua disposição. «Mais de 80% da informação que 

chega às empresas não é estruturada o que quer 

dizer que não está pronta a ser a “consumida” pe-

los sistemas de tomada de decisões», recorda Hugo 

Pacheco, head of presales & solution da Papersoft. 

«Este facto faz com que os processos nas empresas 

estejam quebrados, as pessoas, inundadas de in-

formação e coloca as empresas numa situação de 

incapacidade para satisfazer as necessidades dos 

clientes», acrescenta. 

«Gerir volumes crescentes de informação, de uma 

forma cada vez mais acessível e com requisitos de 

disponibilidade/resiliência mais exigentes», tor-

nou-se premente, como também sublinha Michael 

de Castro. E é a dimensão do desafio que o volta a 

atirar para a lista dos grandes temas do ano, como 

já aconteceu nos anos anteriores e como promete 

continuar a acontecer nos seguintes. Numa expres-

são, a palavra do ano neste domínio será literacia 

dos dados, defende Carlos Jerónimo, responsável 

da Qlik Portugal. 

«A lacuna existente entre os dados disponíveis e a 

capacidade de utilizá-los, que resulta de o aumento 

dos especialistas de dados observado em 2016 não 

acompanhar o crescimento exponencial de dados 

a que temos vindo a assistir, forçarão as empresas 

a acordar para esta realidade, em que saber lidar 

com os dados é tão importante como a escrita e a 

literatura o eram há 100 anos», sustenta este res-

ponsável.

«MAIS DE 80% DA INFORMAÇÃO 
QUE CHEGA ÀS EMPRESAS  
NÃO É ESTRUTURADA O QUE 
QUER DIZER QUE NÃO ESTÁ 
PRONTA A SER A CONSUMIDA 
PELOS SISTEMAS DE TOMADA 
DE DECISÕES»
HUGO PACHECO, PAPERSOFT
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Redes renovam-se para 
suportar crescimento 
dos dados

Da mesma forma que os serviços que 
usamos e a forma como os usamos 
vão continuar a transformar-se em 
2017, as redes que os suportam tam-
bém vivem o mesmo processo, que se 
torna especialmente crítico em alguns 
setores. «A nível de networking, sem 
dúvida de que as empresas e os seto-
res como os dos serviços (hotéis) ou 
da educação (escolas, universidades) 
devem estar preparados para enfrentar 
fortes crescimentos do rendimento das 
suas redes, tanto cabladas como sem 
fios», refere Anselmo Trejo, diretor de 
marketing e comunicação da D-Link 
Iberia, sublinhando o crescimento 
acentuado dos dispositivos conecta-
dos e a procura por largura de banda. 
Essa evolução irá, na sua perspetiva, 
conduzir à necessidade de «atualizar 
toda a eletrónica de rede com switches 
de alto rendimento e, a partir daí, im-
plementar redes Wi-Fi com pontos de 
acesso capazes de oferecer maior lar-
gura de banda e velocidade através de 
tecnologia Wi-Fi AC». O responsável 
antecipa ainda um crescimento acen-
tuado, ao longo do ano, da tecnologia 
PoE (Power Over Ethernet), «pelas 
grandes vantagens que tem poder le-
var a alimentação elétrica por cabo de 
rede LAN no momento de aumentar 
os dispositivos compatíveis com PoE 
como pontos de acesso, telefones IP, 
câmaras IP, etc.», explica.

INOVAÇÃO DELL EMC 
PRONTA PARA A 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

A Dell EMC abre as portas a 2017 com o reforço 
da oferta em áreas como cloud pública, a proteção de 
dados, a tecnologia Flash, a segurança e a aposta nas 
chamadas soluções convergentes. Isabel Reis, diretora 
Dell EMC, avança que serão também disponibilizadas 
no mercado soluções e funcionalidades associadas 
à orquestração e automatização das tecnologias e 
serviços de TIC. «Vai ser uma estratégia baseada na 
continuidade que tem vindo a ser validada e aprovada 
pelos nossos clientes e parceiros, prevendo-se uma 
constante atualização das soluções para que estas 
permitam a implementação mais rápida e eficiente da 
transformação digital», avança Isabel Reis. 

De acordo com esta responsável, a reestruturação 
em curso, após a fusão Dell EMC, já começa a 
demonstrar resultados «muito positivos» no mercado 
nacional, através de uma «melhor cobertura do 
mercado, mais profissionais disponíveis com mais 
competências, mais escolhas no que diz respeito às 
soluções disponibilizadas e uma rede alargada de 
parceiros».

Da união entre a Dell e EMC foi criado um grupo 
denominado Dell Technologies que inclui soluções 
de várias empresas - Dell, Dell EMC e Vmware – numa 
fórmula que, segundo Isabel Reis, tem resultado num 
portfolio «muito inovador, ajustado às necessidades 
dos Clientes e bastante único». A diferenciação é de 
resto um dos maiores trunfos que a Dell EMC quer 
manter.

https://www.delltechnologies.com
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C l o u d :

Um inquérito realizado pela Red Hat jun-

to dos clientes da empresa no final do 

ano passado indicava que a estratégia 

para a cloud continuaria a ser o maior 

desafio tecnológico das organizações em 2017. Mais 

de 50% dos inquiridos identificaram-no como o seu 

principal desafio. Em segundo e terceiro lugares, sur-

giam a necessidade de maior agilidade no desenvol-

OS CAMINHOS QUE FALTA TRILHAR  
PARA MULTIPLICAR GANHOS 
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vimento aplicacional e a otimização/modernização 

das TI, respetivamente.

Os fabricantes de soluções partilham desta perce-

ção e reconhecem que a migração de negócios tra-

dicionais para negócios digitalmente transformados 

é hoje uma das questões relevantes «na adoção da 

cloud e na integração da mesma com os sistemas 

legacy/on-premise», admite Hugo Abreu, country 

manager da Oracle em Portugal. 

As questões relacionadas com uma maior agilidade 

e flexibilidade de modelos, que o estudo da Red Hat 

identificava, são igualmente eleitas como críticas e 

potencialmente centrais para muitas organizações 

em Portugal este ano, por quem está em contacto 

direto com o mercado local. «Mais do que a mi-

gração para a cloud, que está em curso há vários 

anos, há uma necessidade de os modelos de gestão 

de aplicações e dados serem flexíveis, escaláveis e 

ágeis, o que implica uma transformação na arqui-

tetura das aplicações», defende António Ferreira, 

managing director da Claranet Portugal. 

É consensual a opinião de que a abordagem das em-

presas à cloud tem de encaixar todo o potencial des-

ta transformação, para que, de facto, se tire partido 

dele. Muitas empresas já fizeram este caminho, mas 

muitas ainda terão de o fazer e 2017 apresenta-se 

como uma nova oportunidade para alinhar estraté-

gias nesse sentido.  

É preciso agilizar a entrada na cloud
«As empresas que continuarem a olhar para a cloud 

apenas como uma plataforma diferente de aloja-

mento, mas sem reequacionar a forma como estão 

desenhadas e implementadas as suas aplicações, 

não estão a tirar verdadeiramente partido da nu-

vem e não conseguirão acompanhar a melhoria da 

competitividade requerida para o sucesso futuro 

dos seus negócios», continua António Ferreira.

A falta de compreensão do potencial da cloud tam-

bém se explica, defende João Cruz, partner e co-fou-

nder da Closer, pelo facto de o foco na utilização de 

tecnologias cloud estar ainda muito concentrado 

em «dar resposta a problemas ou necessidades que 

os clientes ainda não têm, desprezando a resposta 

às necessidades que o cliente tem e declara ter». É 

por isso, aliás, que na sua perspetiva «o grande de-

safio que se coloca às empresas neste domínio, em 

2017, se prende com a capacidade de «satisfazer es-

sas necessidades em tempo útil e com a qualidade 

desejada, o que representa um desafio de otimiza-

ção no tempo e nos recursos a utilizar». 

Nas várias vertentes do tema, os principais atores 

deste setor concordam que ainda há muito traba-

lho a fazer no mercado português no que à cloud diz 

respeito. Afinal, como refere Isabel Reis, diretora da 

Dell EMC, «a passagem das aplicações para a nuvem 

está ainda em processo de avaliação e análise por um 

elevado número de organizações». 

«AS EMPRESAS QUE 
CONTINUAREM A OLHAR PARA 
A CLOUD APENAS COMO UMA 
PLATAFORMA DIFERENTE DE 
ALOJAMENTO...» 
ANTÓNIO FERREIRA, CLARANET
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As previsões da Gartner para 2017 indi-

cam que, a nível global, a despesa em 

Tecnologias da Informação (TI) vai au-

mentar 2,9%, para um total de 3,4 bi-

liões de dólares. Em Portugal, a IDC estima que o 

ritmo se mantenha dentro dos mesmos valores, 

mas a opinião dos principais players do setor não 

é unânime. Se muitos acreditam que já é percetível 

uma recuperação dos níveis de investimento, outros 

têm dificuldade em identificar esse tipo de sinais.  

«Embora se comece a sentir uma retoma modera-

da do investimento em TI e inovação em Portugal, 

quando comparada com a média internacional dos 

países desenvolvidos, esse nível de investimento 

fica ainda bastante aquém do esperado», defende 

Alexandre Pinho, diretor da área de serviços da Mi-

crosoft. 

João Paulo Fernandes compara aliás o crescimento 

do investimento em TI no nosso país ao crescimento 

do PIB: anémico e insuficiente, penalizado pela falta 

Mercado alinhado 
nos grandes focos 



2017  23

de «uma estratégia clara de crescimento económico 

e pela consequente falta de políticas que fomentem 

o investimento público e privado». Um cenário que 

o diretor-geral de vendas e marketing da NEC em 

Portugal acredita que, tal como em 2016, não inva-

lidará o crescimento, mas vai mantê-lo «demasiado 

pequeno para o potencial que encerra».

Numa perspetiva mais otimista, Isabel Reis, diretora 

da Dell EMC, acredita que a retoma está a caminho 

e que os sinais que o denunciam só não são já mais 

evidentes porque ainda não chegou o tempo de se 

revelarem. «As ténues melhorias que vão ocorrendo 

na nossa economia tendencialmente resultam num 

impacto positivo nos investimentos em TIC apenas 

passados alguns trimestres», defende. «No entanto, 

acreditamos que será apenas uma questão de tem-

po até que o investimento retome um caminho de 

crescimento.»

Outro aspeto importante na análise do tema encon-

tra-se na essência do investimento realizado, que ao 

longo dos anos tem alterado, numa rota que apa-

rentemente continuará a ser seguida. É aliás isso 

mesmo que também demonstra a análise da Gart-

ner e as perspetivas da consultora para 2017. O har-

dware, que durante décadas se impôs nos budgets 

de TI das empresas, vai continuar a canalizar níveis 

de investimento relativamente baixos, comparativa-

mente a anos anteriores. Por oposição ao software, 

que continuará a crescer. Pelas contas da Gartner, 

a despesa com software este ano ascenderá a 357 

mil milhões de dólares a nível global, num cresci-

mento de 7,2%. Os serviços de TI gozam da mesma 

curva ascendente, avançando quase 5%, para 943 

mil milhões. O investimento em hardware (7,5%) 

e serviços de comunicações (1,1%) caiu em 2016 e 

crescerá de forma quase residual (0,4%) em 2017. 

Foco do investimento mudou
«O investimento em TI está em marcha, o cariz do 

desenvolvimento é que se está a transformar. Hoje, 

o investimento orienta-se mais à tecnologia incor-

porada para crescimento e desenvolvimento do 

negócio e não apenas ao suporte e automatização 

das operações e desenvolvimento de infraestrutu-

ras», identifica Ana Ribeiro, new business director 

da Sage.  

A forma como as empresas investem alterou-se por-

que o suporte tecnológico que hoje procuram tam-

bém é diferente, com o peso dos serviços a impor-

-se de forma cada vez mais vincada. «A utilização 

de tecnologias como um serviço passou a ser mais 

consensual e o recurso a subscrições, substituiu as 

tradicionais aquisições», destaca Daniel Oliveira. 

Para o CEO da Knowledge Inside foi esta alteração 

que fez com que o «gasto» em TI tivesse baixado, 

sobretudo porque «deixou de haver tanto investi-

mento com elevados valores de entrada, tendo sido 

substituídos por modelos em que se vai investindo 

ao longo do tempo consoante as necessidades». 

A FORMA COMO AS EMPRESAS 
INVESTEM ALTERU-SE, PORQUE 
O SUPORTE TECNOLÓGICO QUE 
HOJE PROCURAM TAMBÉM 
É DIFERENTE
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A mesma visão é partilhada por Edgar Ivo, 

key account manager da Red Hat, que identi-

fica hoje nas TI «um modelo de investimento 

cada vez mais eficiente, substituindo investi-

mentos de longo prazo em ativos por inves-

timentos em modelos mais ágeis baseados 

em serviços, quer seja de infraestrutura, pla-

taforma de desenvolvimento ou aplicações». 

Nesta nova abordagem, as organizações 

«conseguem executar mais projetos com o 

mesmo capital, assegurando em simultâneo 

uma maior capacidade de ajustar o seu in-

vestimento, de acordo com as constantes al-

terações das necessidades de negócio». 

A confiança crescente das empresas nos 

ambientes cloud tem sido fundamental nes-

te percurso e os efeitos dessa familiaridade 

com o modelo estão a provocar mudanças a 

vários níveis. Edgar Ivo destaca: a evolução 

das tecnologias de rede e de armazenamen-

to, que culminam na adoção crescente de 

tecnologias de Software Defined Storage e 

Software Defined Networking, capazes de 

responder aos requisitos de escalabilidade 

e elasticidade que exigem tendências emer-

gentes, como o big data ou a Internet das 

Coisas. 

2017 será o ano dos Watson?
Cloud, big data e IoT estão entre os temas 

mais apontados pelos responsáveis da indús-

tria como focos de investimento em 2017, 

muito por consequência da proliferação de 

dispositivos inteligentes, tanto no univer-

so doméstico como nas empresas, acredita 

Edgar Ivo, que para este ano antecipa o lan-

HÁ MAIS MOBILIDADE EM 2017 

O Grupo Liscic/Listopsis não tem dúvidas de 
que a mobilidade e a personalização das soluções 
tecnológicas de cópia e impressão e imagem e projeção 
serão os grandes pilares do seu negócio durante este 
ano. «Queremos garantir uma verdadeira efetividade 
de acesso e tratamento da informação do negócio 
às empresas, de acordo com as necessidades de cada 
pessoa da empresa», sustenta Joaquim Guerreiro, 
CEO do Grupo Liscic/Listopsis.

O CEO explica que os parceiros de impressão estão 
a investir fortemente em apps, em soluções web based 
para gerir todos os processos de gestão documental 
e ao mesmo a oferecer multifunções que permitam 
uma personalização elevada a cada utilizador e são 
estas soluções inovadoras que querem apresentar aos 
clientes.  pois acreditamos que trazem valor às suas 
organizações. Na projeção, a aposta em ferramentas 
que reforcem esses dois pilares e a colaboração in 
loco e à distância.

 «Vamos reforçar a nossa oferta ao nível de 
software (cloud, apps, outras) focado em mobilidade 
e personalização. Complementarmente, dentro 
das nossas parcerias históricas com a HP, NEC e 
Toshiba, a oferta do hardware mais avançado que 
promova também essas caraterísticas e a robustez 
e conetividade para responder aos desafios latentes 
como o de IOT», avança Joaquim Guerreiro. Ainda 
na área do hardware, este responsável acredita que 
haverá uma «forte expansão na área de sistemas, em 
particular nas soluções de servidores e unidades de 
storage devido ao aumento de troca e armazenamento 
de informação inerente a esta nova era %100 digital».

http://www.liscic.pt/productlisting.php?idProductsTree=106
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Quem investe e em que setores? 

Nos últimos anos não foi só o perfil de investimentos que se alterou. Os setores que mais apostam 
na inovação dos seus processos de negócio e em ferramentas de suporte à transformação digital 
também se alteraram.«Sentimos que as novas empresas emergentes e de média dimensão em se-
tores como a indústria, o retalho especializado, o turismo, e o entretenimento têm vindo claramente 
a assumir a liderança na transição para o digital em Portugal, assistindo-se a uma abordagem 
mais gradual e ponderada por parte dos grandes grupos económicos», defende Alexandre Pinho, 
diretor da área de serviços da Microsoft Portugal. 

Rui Serapicos, managing partner da CIONET Portugal, concorda que «os setores ou as áreas de 
atividade que são por natureza mais conservadoras e fortemente reguladas serão sempre aquelas 
com maior dificuldade em mudar, neste caso em investir em tecnologia», mas também sublinha 
que é difícil fazer generalizações. 

Ainda assim, há mais quem arrisque em apontar setores com potencial para gerar maiores níveis de 
investimento em TI em 2017, lendo alguns sinais dados pelos grandes gigantes da indústria. Joana 
Peixoto, diretora comercial e de marketing da Opensoft, chama a atenção para o investimento 
recente da Google numa empresa de biotecnologia focada no desenvolvimento de dispositivos que 
podem ser implantados em humanos para tratar a diabetes ou outras doenças crónicas. Nas mes-
mas entrelinhas, vê como relevante a forte aposta da mesma companhia – e de algumas dezenas 
de outras – na condução autónoma. Juntando todas as peças, acredita que a automação e a saúde 
serão dois dos grandes focos de investimento em tecnologia no ano que agora se iniciou. 

Ernest Quingles, CEO da Epson para França, Espanha e Portugal, também elege a saúde como 
um dos grandes protagonistas do investimento em TI este ano. O responsável coloca ainda em 
destaque o setor da educação.

çamento de produtos inovadores suportados nestas 

tecnologias, sobretudo em setores como o retalho, 

os seguros ou a saúde. 

Rui Cruz, CEO da Beevo, acredita mesmo que «2017 

será o ano dos Watson», no qual tudo o que esteja 

relacionado com a inteligência artificial, com a capa-

cidade de diminuir o tempo de decisão dos humanos, 

com a capacidade de prever comportamentos e com a 

possibilidade de analisar grandes quantidades de da-

dos estará sob os holofotes das empresas.  

Vários analistas frisam a mesma tendência. É o caso 

da IDC, que num estudo sobre a evolução da cloud 

em ambientes empresariais, apresentado ainda no 

ano passado, identificou o business analytics, a par da 

gestão e armazenamento de dados, como o principal 

driver de investimento na cloud em 2017. 22% das 

empresas inquiridas admitiam que a analítica seria o 

seu principal investimento, no que se refere à migra-

ção para aplicações cloud, 21% afirmaram o mesmo 

em relação ao armazenamento/gestão de dados.

Em Portugal, empresas como a Mind Source garan-

tem que esta tendência tambem já é percetível. «No-

tamos um crescimento muito acentuado em pedidos 

relacionados com necessidades de business analytics 
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Há linhas de investimento que não se esgotam 

Numa era em que a digitalização total das empresas ainda é mais uma ambição do que uma 
realidade, também já será pouco legítimo esperar que o padrão de investimento em TI continue a 
focar-se na busca de respostas mais eficazes para as tarefas mais básicas. Mas num tempo de 
mudanças, há duas grandes tendências que se têm mantido relativamente constantes, acredita 
João Cruz, partner e co-founder da Closer: «A substituição do ser humano em tarefas repetidas 
e a criação de novos produtos/serviços/canais, sendo que esta última é muito mais complicada de 
acontecer.» 

No que se refere à primeira tendência estaremos hoje «na fase de substituição do ser humano 
na perceção do que acontece à sua volta, daí o investimento quase contínuo em plataformas 
machine learning», defende João Cruz, que vê a continuidade desta tendência, pelo menos, por 
mais uma década. «Não na evolução dos algoritmos, que estão num estágio bastante avançado, 
mas no conjunto de atividades que são efetuadas por humanos, por uma questão de perceção.» 
«E hoje falamos de quase todos os cinco sentidos. Portanto, todas as tarefas que envolvam seres 
humanos pela simples razão de serem capazes de percecionar algo serão objeto de investimento», 
continua.

No que se refere à criação de novos produtos/serviços/canais, o responsável caracteriza os últimos 
anos como de «euforia com os instrumentos de capital de risco», perante as possibilidades abertas 
pela digitalização de grande parte da nossa vida. Algo que também terá sido influenciado «pelas 
facilidades de financiamento a taxa zero que a economia tem proporcionado». Este período terá 
sido interrompido em 2016 e nem tão cedo voltarão a existir condições para que se repita com a 
mesma intensidade, acredita João Cruz.

e a sua respetiva automação, abrindo espaço para a 

aplicação dos novos algoritmos de machine learning, 

que tanto evoluíram e deram que falar em 2016», diz 

Paulo Pereira, diretor técnico. Face a isto, a consulto-

ra acredita que serão as empresas com necessidades 

de ferramentas de análise para responder a desafios 

de mercado, ou imposições regulamentares, aquelas 

que mais se verão obrigadas a reforçar investimentos 

em 2017. 

A explicar esta tendência estará também o facto de 

as empresas «começarem a perceber que os dados 

não são apenas um enabler de negócio, mas sim o 

próprio negócio», acredita Daniel Cruz, territory ma-

nager da NetApp Portugal. «Muitos departamentos 

de TI (CIO) começam a estar na alçada dos CEO e não 

dos CFO, fundamentando esta nossa afirmação. As-

sim sendo, soluções de análise de dados em tempo 

real, movimentação de dados entre datacenters e 

clouds e a própria proteção dos dados serão apostas 

de 2017», acrescenta o responsável, que assim ele-
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ge como grandes áreas de atração de investimento 

este ano o armazenamento, a gestão e a proteção 

de dados. 

Managed print services sustentam
crescimento na impressão
A digitalização dos negócios e da própria economia 

tem acelerado o crescimento dos dados digitais e 

«essa informação precisa de ser gerida, partilhada, 

impressa, armazenada e até mesmo eliminada», 

como aponta Carla Andrade, professional ser-

vices consultant da Oki em Portugal, que vê 

nesta gestão o grande desafio para 

o setor da impressão em 2017.  

Para lhe dar resposta têm emer-

gido conceitos como os mana-

ged print services, que permi-

tem às empresas arquivar os 

seus documentos num único lo-

cal, acessível a partir de qualquer 

lado, tirando partido de mecanis-

mos de automação 

de processos e reduzin-

do custos. É precisamente aí, acreditam diferentes 

atores, que está uma das mais relevantes oportu-

nidades de crescimento do setor este ano. E é para 

aí que será canalizada uma fatia muito significativa 

dos investimentos empresariais ligados às áreas da 

impressão. 

«Existe espaço de crescimento na vertente dos 

managed print services e managed content servi-

ces, apesar de estarmos perante ciclos de decisão 

mais lentos face a um passado recente», concorda 

Pedro Monteiro, business development manager 

da Konica Minolta, considerando, no entanto, que 

uma maior dinâmica de investimento hoje em dia 

seja quase sempre condicionada por três vertentes: 

«Representar um acréscimo significativo nas ven-

das; um acréscimo de eficiência em áreas nuclea-

res da operação; e uma redução de custos em áreas 

não nucleares.»

Esta busca pelo retorno do investi-

mento será imprescindível e 

um dos grandes desafios de 

2017 «numa economia em 

crescimento ténue, so-

bretudo nas empresas 

não exportadoras» e o 

mercado da impressão 

não vai passar ao lado 

destas premissas. 

Os managed print 

services ajudam 

as organizações a 

ganhar eficiência e a 

otimizarem custos, e por 

isso são vistos, pela generali-

dade dos analistas, como uma área 

que tende a manter o ritmo de crescimento. 

Um estudo citado pela Oki prevê que em 2018 os 

managed print services representem, na EMEA, 

27% das receitas geradas em office printing,.

A mobilidade é outra tendência que promete fazer 

mexer o mercado da impressão. As previsões aqui 

antecipam que o volume de impressão gerado atra-

vés de dispositivos móveis vai crescer entre 16 e 

24% até 2018.
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Evoluir os ERP de sempre 

O software de gestão é a pedra basilar de qualquer negócio que comece a dar os primeiros 
passos na digitalização. Céu Mendonça, CEO da Ciben, acredita que para a maior parte das 
empresas a adoção de soluções de gestão de caráter mais transversal está cumprida. Em 2017, as 
organizações estarão por isso mais focadas em produtos que «apoiem o aumento de resultados», 
como sejam soluções verticais que lhes permitam otimizar o core das suas operações.

As previsões da consultora norte-americana ScanSource para este ano vão no mesmo sentido e 
nessa ótica atribuem maior potencial de crescimento a alguns setores, como a construção ou os 
transportes. 

Mas a busca de novos instrumentos não eliminará a necessidade de tirar cada vez mais e melhor 
partido das ferramentas mais elementares e, nesse sentido, Cláudia Raposo, COO da PHC, 
defende que a atenção das empresas estará este ano sobretudo focada em três dimensões 
específicas: «O nível de personalização, a possibilidade de colaboração e as ferramentas de 
tomada de decisão.» Esta responsável acredita que a adaptação às necessidades de cada 
utilizador será um tópico cada vez mais fundamental para aumentar a satisfação e a produtividade 
das empresas e sublinha que o software de gestão tem de estar alinhado com essa meta. Por outro 
lado, destaca que os produtos que facilitem a partilha de informação e a participação conjunta em 
processos têm um impacto direto no desempenho das equipas e estima que isso será cada vez 
mais valorizado pelas empresas. Acontecerá o mesmo com as soluções que facilitem processos 
de tomada de decisão, num mercado que é cada vez mais rápido e competitivo, acrescenta 
Cláudia Raposo.
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Facilitar a gestão de tarefas no dia a dia

A capacidade de integrar, digerir e responder a grandes tendências tecnológicas não é o único 
desafio que se coloca ao setor da impressão em 2017. Há um conjunto de outros aspetos que 
é preciso assegurar, para que estes consigam dar às empresas as respostas de que estas hoje 
necessitam, como defende Juan Leal, diretor-geral da Lexmark Ibérica. 

Garantir um ambiente de impressão «always ON» será um deles. «Para que as impressoras 
multifunções possam ser utilizadas como ponto de entrada de informação digitalizada de 
processos documentais importantes, os equipamentos têm de ser extremamente fiáveis, tendo 
um uptime de praticamente 100%», sublinha. Na sua opinião isso só será possível se as equipas 
antevirem o trabalho, utilizando algoritmos preditivos de big data sobre a informação que as frotas 
de impressoras podem fornecer.

A gestão virtual da frota de impressoras também integra a lista de desafios do setor para 2017, na 
perspetiva da Lexmark. «Na era da informação visual, as impressoras gerem-se mediante listas 
intermináveis de equipamentos, sem oferecer nenhum contexto geográfico da informação, o que 
leva a que se tomem decisões de compra ou troca desnecessárias», admite Juan Leal. Para ajudar 
os clientes a otimizarem o parque de impressoras, caberá aos fornecedores disponibilizarem as 
ferramentas que permitam perceber como estão posicionados os equipamentos, sobre mapas e 
planos interativos que permitam uma interação real. 

Outro tópico em destaque, segundo o mesmo responsável, pode ser a forma como as empresas 
tiram partido do conceito de document process analytics. Uma frota de impressoras pode fornecer 
dados tão diversos como informação sobre o número de cópias, páginas impressas ou digitalizadas, 
entre outras. Cruzar essa informação com dados externos, como o volume de negócio de cada 
sucursal, ou o número de empregados, «serve para se identificar quais são os processos 
documentais disfuncionais, se as políticas de gestão da mudança foram efetivas ou 
não, ou mesmo para comparar a agilidade dos processos documentais de uma 
empresa com a média do setor», exemplifica Juan Leal.
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Não há dúvidas de que a utilização cada 

vez mais expressiva de tecnologia pela 

generalidade das empresas, indepen-

dentemente do ramo de atividade, 

abre portas a novas oportunidades. No entanto, 

esta é uma realidade indissociável de uma maior 

exposição a novos riscos. Proteger a informação di-

gital de ameaças de segurança é consensualmente 
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um dos grandes desafios de 2017, e por isso mesmo 

é também um dos domínios nos quais se prevê uma 

concentração importante de investimentos e preo-

cupações no exercício em curso.   

«Nos últimos anos, a forma como as pessoas se re-

lacionam com a tecnologia mudou muito. Está tudo 

cada vez mais acessível e os ataques são cada vez 

mais dinâmicos», sublinha Elizabeth Alves, business 

development manager da Exclusive Networks, des-

tacando a importância que ganharam fenómenos 

como o Ransomware. Se há uns anos este tipo de 

ataques, que tornam refém informação de uma má-

quina, rede ou sistema até que a vítima pague um 

resgate, proliferavam quase como um teste às capa-

cidades de hacking de grupos de estudantes, hoje 

são um negócio que vale milhões de euros e com 

danos gravíssimos para as empresas.

Em 2016, foram notícia ataques deste género en-

volvendo PME, mas também grandes organizações, 

como hospitais ou colégios. Dados do FBI indicam 

que nos Estados Unidos, só nos primeiros três me-

ses do ano passado, terão sido pagos em resgates 

para recuperar informação encriptada em ataques 

do tipo Ransomware mais de 200 milhões de dó-

lares, número que representa um crescimento de 

mais de 700% face ao mesmo período do ano ante-

rior. As estimativas do mesmo organismo para o ano 

completo previam que os cibercriminosos angarias-

sem cerca de mil milhões de dólares com este tipo 

de esquemas. 

«Os responsáveis de TI têm um papel fundamental 

dentro das organizações e vão ter uma atenção re-

dobrada neste campo. Para tal, têm de fazer uma 

boa aproximação à direção da empresa, de forma a 

justificar os investimentos em soluções capazes de 

detetar e prevenir este tipo de ameaças», defende 

ainda Elizabeth Alves.

Ana Ribeiro, new business director da Sage Portu-

gal, também acredita que o tema da segurança será 

um dos grandes chavões do ano que agora se inicia. 

«À medida que a tecnologia invade o quotidiano 

pessoal e profissional, o tema da segurança (ou a 

falta dela) torna-se cada vez mais crítico.» Na sua 

perspetiva, uma das prioridades passa por ultrapas-

sar as «(in)certezas» relacionadas com este tópico, 

desmistificando conceitos e dando ao assunto a tó-

nica de criticidade que merece.  

Há cada vez mais gente ligada à Internet e cada vez 

mais serviços online, que fazem parte do dia a dia 

de cidadãos e empresas, mas há também um nú-

mero cada vez mais expressivo de dispositivos liga-

dos, que multiplicam a informação disponível e a 

tornam minuciosa, um cenário que não cria apenas 

desafios ao nível da segurança, mas também da pri-

vacidade. «Há cada vez mais informação sobre os 

nossos hábitos armazenada, em resultado da comu-

nicação constante entre dispositivos e sistemas sem 

que, muitas vezes, o consumidor se aperceba de 

que está a facultar informação sensível», concorda 

Joana Peixoto, diretora comercial e de marketing da 

Opensoft. 

«OS ATAQUES SÃO CADA VEZ 
MAIS DINÂMICOS», ELIZABETH 
ALVES, EXCLUSIVE NETWORKS
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O tema representa uma preocupação a nível global, 

para consumidores, empresas e reguladores, mas 

na Europa é de esperar que assuma especial des-

taque em 2017, com o aproximar da entrada em vi-

gor de nova legislação para a proteção de dados. A 

lei só produzirá efeitos no terreno a partir de 2018, 

mas este é o ano de implementação e as pesadas 

multas previstas no novo enquadramento tendem 

a levar muitas organizações a redefinir práticas de 

segurança já nos próximos meses, como destacam 

vários responsáveis.

«O Regulamento Europeu de Proteção de Dados 

(GDPR) tem levado as grandes empresas a repen-

sar o seu negócio, na forma como valorizam os seus 

clientes. Alguns elementos com mais disciplina, 

maior responsabilização, mais privacidade, estão a 

mudar com a introdução do GDPR, levando as orga-

nizações a investir na adoção de novas tecnologias», 

admite Elizabeth Alves.

IoT obriga a reforçar 
investimentos na segurança

Como um dos grandes temas de 2017, a Internet 

das Coisas tende também a dar o mote para alguns 

dos principais desafios que se perspetivam na área 

da segurança. Acredita-se por isso que será igual-

mente um driver importante de investimento.

 «Uma rede segura é a grande base para ajudar 

as organizações a enfrentar aquela que é uma das 

maiores transições tecnológicas de sempre, tornan-

do-as digital-ready», concorda Sofia Tenreiro, res-

ponsável máxima da Cisco em Portugal, que neste 

enquadramento coloca o advento da IoT em lugar 

de destaque. A fabricante norte-americana prevê 

que em 2022 as soluções de segurança representem 

6,1 biliões de dólares do negócio da IoT. O número é 

elevado, mas não deve chocar se encararmos «os ci-

berataques como um efeito colateral do crescimen-

to tecnológico, gerador de um aumento do poder 

computacional, do volume de dados ou da veloci-

dade da Internet», como descreve esta responsável, 

enquanto detalha alguns cenários, tanto no domí-

nio da IoT como da inteligência artificial. 

«No campo da inteligência artificial, a implemen-

tação de automação segura será uma necessidade, 

pois só assim será possível atingir tempos de res-

posta mais rápidos, bem como o machine learning, 

que tornará estas respostas mais precisas e ensinará 

os sistemas de segurança a detetar possíveis amea-

ças», defende a mesma responsável.  

No caso das tecnologias operacionais – seja através 

da iluminação inteligente, ares condicionados in-

teligentes, serviços locais e outras tantas «coisas» 

conectadas nos espaços fechados –, Sofia Tenreiro 

considera que o maior desafio está em «criar me-

canismos de segurança melhores e mais efetivos, 

como a segmentação ou a caraterização». 

Players dos mais diversos quadrantes da indústria 

concordam que «a segurança será mais importante à 

medida que a transformação digital se afirme como 

uma realidade nas organizações, devido aos novos 

«UMA REDE SEGURA É A 
GRANDE BASE PARA AJUDAR AS 
ORGANIZAÇÕES A ENFRENTAR 
AQUELA QUE É UMA DAS 
MAIORES TRANSIÇÕES 
TECNOLÓGICAS DE SEMPRE, 
TORNANDO-AS DIGITAL-READY»
SOFIA TENREIRO, CISCO
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desafios decorrentes da mudança para a cloud, In-

ternet das Coisas e mobilidade», que se colocam 

aos agentes dessas organizações, onde cabem clien-

tes, colaboradores e parceiros, como sublinha João 

Lopes, country manager da Atos Portugal.

No caminho é fundamental acautelar falhas e pro-

blemas nas mais diversas perspetivas e Nelson Pe-

reira, CTO da Noesis, defende que as questões da 

qualidade não podem ficar fora da equação, por se-

rem um dos elementos essenciais na manutenção 

da integridade dos sistemas de informação. «A ci-

bersegurança e a integridade dos sistemas de infor-

mação são dois temas fundamentais, que passam 

por uma muito mais apertada e exigente validação 

da qualidade dos mesmos, um desafio de extrema 

relevância numa altura em que o software está em 

praticamente todas as dimensões da nossa vida e da 

operação das empresas».
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