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Em contexto de pandemia, a transformação digital foi acelerada em todos os setores de atividade, à escala mundial.
As empresas portuguesas não foram exceção, independentemente da sua dimensão. Todas as organizações depararam-se
com desaﬁos logísticos, de colaboração interna e externa e enfrentaram novas necessidades de clientes e colaboradores.
Esta nova situação, que se revelou de longo prazo, criou também um novo paradigma de gestão. As empresas mais
ambiciosas e com formas de pensar mais irreverentes conseguiram tornar a atual conjuntura numa oportunidade, atuando
rapidamente para ganharem uma vantagem competitiva.
A Alvo, consultora tecnológica para as pequenas e médias empresas portuguesas, tem vindo a apoiar os seus clientes, desde
o início da pandemia, na adoção das melhores práticas de trabalho. Este processo permitiu às organizações, por um lado,
mitigar os efeitos da pandemia e, por outro lado, obter uma diferenciação de mercado nas respetivas áreas de atividade.
Para esse efeito, os consultores da Alvo selecionaram um conjunto de cenários e soluções Cloud que beneﬁciaram as
empresas na resposta a esta nova realidade. São, precisamente, esses cenários que servem de base a este estudo.
O presente relatório explora a apetência dos decisores das pequenas e médias empresas portuguesas para a adoção da
Cloud, em geral, e para a adoção de inovações tecnológicas especíﬁcas.

2

A CLOUD JÁ NÃO É UMA REALIDADE
DISTANTE PARA AS PME
De acordo com as respostas ao nosso estudo, a área da Cloud com maior penetração nas pequenas e médias empresas
em Portugal é a de Infraestrutura. Este é um resultado expetável, pois esta área inclui os passos mais elementares na
adoção de tecnologias Cloud (por exemplo, hosting de servidores ou backups).
A área em que há maior intenção de progredir é a de Workplace: quase metade das empresas pretende adotar
funcionalidades avançadas disponibilizadas pelo Oﬃce 365, mas apenas 11% já concretizaram essa ambição. O que isto
nos diz é que a pandemia veio acelerar signiﬁcativamente a necessidade de colaboração, embora poucas empresas tenham
conseguido dar esse passo, daí a diferença entre a intenção de adoção e a respetiva concretização.
A Segurança de informação não é vista como prioridade e vem em último lugar na lista de intenções para
implementação: apenas 29% das empresas pretendem implementar funcionalidades avançadas de proteção dos dados
empresariais. Este resultado pode ser explicado pelo facto de haver ainda bastante trabalho de base a ser desenvolvido em
Infraestrutura e Workplace, antes que a área da Segurança possa ser abordada.
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BACKUPS NA CLOUD: O CENÁRIO
MAIS ADOTADO PELAS EMPRESAS
A implementação de backups para a Cloud é, provavelmente, o cenário mais básico deste tipo de soluções em contexto
organizacional. Em consonância, o estudo demonstra – de forma expetável – que este é o cenário mais adotado pelas
empresas, entre os diferentes cenários Cloud que a Alvo delineou.
43% das empresas utilizam backups na Cloud e 36% pretendem adotar esta funcionalidade. Apenas 21% das empresas não
está a considerar, de todo, a implementação de backups na Cloud. Se estas intenções se concretizarem, quase 4 em cada 5
PME portuguesas utilizarão esta opção a curto prazo.
Apesar de este ser o cenário mais comum, os resultados surpreendem pela relativa baixa adoção, tendo em conta os
benefícios tecnológicos. Os backups na Cloud constituem a solução mais eﬁcaz do ponto de vista de custo e da segurança
que proporcionam. As empresas que ainda não adotaram esta tecnologia estão a correr enormes riscos de segurança com os
seus dados, tendo em conta que:
Os backups locais são mais dispendiosos, são menos ﬁáveis e o risco de furto ou de danos é bastante mais elevado,
quando comparados com os backups na Cloud;
Optar por não ter qualquer cópia de segurança implica riscos graves na proteção de dados que, simplesmente, não
compensam o baixíssimo custo desta opção.
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SERVIDORES NA CLOUD
EM TENDÊNCIA CRESCENTE
Quase 30% das empresas já possuem servidores na Cloud e 29% demonstraram a intenção de juntar-se a este universo. Tal
signiﬁca que, a curto prazo, 6 em cada 10 organizações deverão adotar servidores na Cloud. Esta é uma solução que está a
tornar-se cada vez mais popular, à medida que aumenta a conﬁança do tecido empresarial português na Cloud.
A experiência Alvo no apoio à digitalização das empresas portuguesas conﬁrma a tendência: veriﬁcamos que muitos
decisores, na altura da renovação de equipamentos, optam por soluções IaaS – Infrastructure as a Service, em detrimento
da aquisição de servidores.
Especiﬁcamente no caso das PME, a aquisição de uma solução on premises com o mesmo nível de redundância de um
servidor Microsoft Azure (referência de excelência em soluções Cloud) seria proibitivamente dispendiosa. Relembramos que
um servidor Azure está replicado em diversos data centres, com um SLA de disponibilidade de 99,9%. Obter um nível
idêntico de disponibilidade implicaria, para uma pequena ou média empresa, adquirir pelo menos quatro servidores físicos e
replicá-los, no mínimo, em dois data centres diferente, a que se somam os custos com licenças, conﬁguração, manutenção e
infraestrutura complementar (por exemplo, rede ou UPS). Em comparação, o serviço Azure tem um custo bastante inferior.
No presente estudo, este é o cenário Cloud que obteve a mais elevada taxa de respostas de decisores que consideram a
tecnologia relevante, mas não a ponderam implementar a curto prazo. Estes resultados levam-nos a crer que, a médio prazo,
iremos ver uma maior adesão à infraestrutura na Cloud por parte das empresas portuguesas.
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COMUNICAÇÕES AVANÇADAS
EM CLOUD APOIAM EVOLUÇÃO
DO WORKPLACE
A consolidação do sistema de telefones da organização na plataforma de comunicação e colaboração Microsoft Teams foi,
entre os cenários Cloud apresentados no estudo, aquele que mais decisores consideraram como não relevante para a sua
empresa (43%). Tal pode ser explicado pelo facto de a maioria das PME continuar a usar apenas as funções básicas do
Microsoft Teams (por exemplo, o Instant Messaging), não aproveitando o vasto potencial da plataforma.
De facto, desde 2019 que é possível, em Portugal, eliminar por completo as centrais telefónicas tradicionais e utilizar o
Microsoft Teams como alternativa, integrando numa única solução a gestão da comunicação via rede ﬁxa e videoconferências
digitais. Os utilizadores desta ferramenta continuam a ter o seu número de telefone da rede ﬁxa nacional, com possibilidade
de fazer e receber chamadas telefónicas para números nacionais e internacionais (se assim estiverem conﬁgurados).
O Microsoft Teams permite ainda gerir ﬁlas de espera, distribuir chamadas por grupos de pessoas e realizar as operações
que uma típica central telefónica assegura, mas com a ﬂexibilidade acrescida de poder trabalhar a partir de qualquer lugar.
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Vivemos um momento de disrupção em matéria de workplace, pelo que a capacidade tecnológica de apoiar modelos de
trabalho ﬂexíveis não deve ser menosprezada pelas instituições. De acordo com um inquérito realizado pela Microsoft:
73% dos colaboradores querem que as opções de trabalho remoto permaneçam no pós-pandemia;
As ofertas de emprego para trabalhos remotos aumentaram 5x durante a pandemia.
Globalmente, mais de 40% dos colaboradores estão a considerar sair do seu atual emprego nos próximos doze
meses e 46% planeiam a sua saída para um empregador que lhes permita trabalhar remotamente.
As respostas do estudo Alvo sobre a adesão a ferramentas de comunicações avançadas revelam que a generalidade das PME
portuguesas não considera que será impactada por esta tendência. Nesse sentido, é de prever que uma grande fatia dos
gestores portugueses não vá preparar antecipadamente respostas eﬁcazes à evolução do mercado de trabalho, o que se
traduzirá em desaﬁos signiﬁcativos na retenção e aquisição de talento.
As empresas mais ágeis, que atuarem agora e abraçarem formas de trabalhar ﬂexíveis e remotas, ganharão uma enorme
vantagem competitiva. Consideramos que uma utilização mais avançada e integrada do Microsoft Teams poderá apoiar a
concretização desse objetivo.
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PARTILHA DE DOCUMENTOS NA CLOUD
GERA INTERESSE A CURTO PRAZO
A migração e partilha de documentos na Cloud foi o cenário do estudo que suscitou o maior número de respostas nas
intenções de adoção. Apenas 1 em cada 5 empresas faz, atualmente, uso de soluções como o Microsoft SharePoint ou o
OneDrive. Ainda assim, metade dos decisores inquiridos, apesar de não utilizar este tipo de ferramentas atualmente, faz
intenções de as implementar a curto prazo.
Este é um cenário Cloud de implementação simples, mas com benefícios bastante tangíveis, daí o interesse demonstrado. A
vantagem mais imediata é, sem dúvida, a proteção dos documentos contra perda ou furto. Há, no entanto, outros benefícios
que, menos evidentes, têm impacto na produtividade e a colaboração. Por exemplo, os documentos Microsoft Ofﬁce passam
a estar guardados automaticamente por versões, sendo possível ir buscar facilmente uma versão anterior do mesmo
documento. Torna-se ainda possível fazer a edição simultânea de ﬁcheiros Ofﬁce, o que permite que várias pessoas
colaborem num único documento, em tempo real.
Estas ferramentas facilitam também a partilha de ﬁcheiros, quer entre colaboradores da organização, quer com clientes ou
outros parceiros de negócio. Sempre de forma segura e com controlo centralizado deﬁnido pela organização. Por último, os
documentos passam a estar sempre disponíveis nos vários dispositivos com sessão iniciada pelo utilizador – do computador
do escritório até ao tablet e smartphone –, o que facilita também o trabalho remoto.
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CONCLUSÕES
Os desaﬁos que a pandemia criou aceleraram a transformação digital em todas as áreas de atividade e as PME portuguesas
não são exceção.
Estamos a assistir, incontornavelmente, a passos tímidos na adoção de tecnologias Cloud, através de uma adoção mais
acelerada de conceitos básicos como servidores na Cloud ou partilha de documentos via OneDrive ou Microsoft SharePoint.
Contudo, a adoção de cenários Cloud mais avançados – que efetivamente dão resposta aos desaﬁos da pandemia –
continua a ser escassa.
Esta realidade gera uma oportunidade única às empresas que aproveitam a atual conjuntura para inovar e diferenciarem-se
no mercado, criando e fortalecendo plataformas tecnológicas que servem de alavanca à evolução de negócio. É o momento
de adotar novas formas de trabalhar para atrair e reter o melhor talento; aumentar a colaboração para responder rápida e
eﬁcientemente aos seus clientes; ou aumentar a segurança e a proteção dos dados da sua empresa.
Na Alvo, temos vindo a trabalhar com os nossos Clientes para os tornar mais ágeis e capazes de responder aos desaﬁos do
futuro. Este relatório aborda de uma forma superﬁcial as soluções que temos criado em conjunto com os nossos clientes.
Fale connosco para mais detalhes e para explorarmos, em conjunto, oportunidades de melhoria à medida da sua organização.
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