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ENTREVISTA 

Falta de investimento 
compromete segurança 
e redes 

A segurança na economia digital, se for feita de forma correcta, pode aumentar 
a inovação e a confiança dos clientes. Caso contrário, inovar, criar novos 
produtos e serviços de forma incompleta pode causar problemas sérios 
de segurança, abrindo brechas de segurança nos perímetros das organizações 
e das suas redes de negócio. 

Embora não tenham travado a 
fundo nos investimentos em tecno-
logia, porque isso seria pôr em 
causa a continuidade da operação, 
muitos gestores abrandaram a alo-
cação de verbas à renovação de 
muitos componentes que, por pa-
recerem não ter impacto imediato 
nos processos de negócio, foram 
relegados para segundo plano. Sér-
gio Nunes, professor de Sistemas 
de Informação do ISEG, avança 
que as áreas de segurança e de re-
des poderão ter sido as mais afec-
tadas. O responsável garante, no 
entanto, que a mentalidade dos 
gestores está a mudar, ao nível da 
percepção dos riscos de não acom-
panharem as tendências tecnoló-
gicas. 

O professor de Sistemas de In-
formação do ISEG reconhece ain-
da que a escola está a ter um papel 
determinante nessa mudança de 
pensamento e cultural, uma vez 
que está a produzir uma nova ge-
ração de gestores mais alinhados 
com a ideia de um negócio tecno-
logicamente encaminhado. 

A redução de investimentos que 
marcou os últimos anos afectou 
de alguma forma a boa forma 
tecnológica das organizações? 
Sim, foram congelados investi- 

mentos importantes que possibili- 
tam às organizações uma vanta- 
gem competitiva em relação ao 
mercado internacional. 

Quais foram, na sua opinião, as 
áreas mais afectadas? 
Foram naturalmente as áreas 

tecnológicas com menos visibilida-
de imediata para o negócio, como, 
por exemplo, a cibersegurança e as 
redes de telecomunicações. 

Quais são as tendências tecnoló-
gicas que estão a marcar o mo-
mento em Portugal? 
As áreas mais proeminentes são 

as da cibersegurança e do "big 
data". 

Considera que as empresas estão 
preparadas para estes desafios? 
Não. Ainda existe uma imaturi-

dade organizacional quando se lida 
com estes temas. Uma imaturidade 
que não possibilita uma maximiza-
ção dos benefícios destas tecnolo-
gias para o negócio. 

De que maneira o ISEG prepara os 
gestores que forma para corres-
ponderem a estes desafios tecno-

10SSIcos? 
Desde a licenciatura que os nos-

sos alunos têm disciplinas ligadas à 
gestão de sistemas de informação 
que lhes fornecem as bases não só 
tecnológicas, mas também a forma 
de alinhar as pessoas e os processos 
com a gestão da mudança para ma-
ximizar os benefícios para a organi-
zação. 

As tecnologias já são percebidas  

pelos vossos gestores como um ele-
mento indissociável da gestão? 

Claro que sim. Os nossos alu-
nos, cada vez mais, crescem ligados 
à tecnologia e uma prova desse fac-
to é que tem existido uma adesão 
crescente aos nossos cursos pós-gra-
duados e mestrados nas áreas da 
gestão de sistemas de informação, 
gestão de projectos e gestão de se-
gurança da informação. 

A que tecnologias/soluções o ISEG 
dedica maior tempo a apresentar 
aos seus gestores? 
Nu ISEG existe uma preocupa-

ção em ehglobar a tecnologia no seu 
contexto organizacional, tratando 
a mesma como um pilar fundamen-
tal dentro dos sistemas de informa-
ção, mas não desvalorizando o pa-
pel das pessoas e dos processos para 
o sucesso tecnológico. Existe um 
foco crescente na abordagem aos te-
mas do momento como, por exem-
plo, cibersegurança, "cloud com pu-
ting" e "big data". 

Na sua opinião, esta familiaridade 
com as tecnologias por parte dos 
novos gestores irá facilitar os pro-
jectos de transformação digital 
que as nossas empresas têm de le-
var a cabo impreterivelmente? 
A familiaridade com as tecnolo-

gias por si só não irá facilitar os pro-
jectos de transformação digital nas 
empresas. A transformação digital 
é um desafio que ultrapassa as ne- 

A transformação digital 
é um desafio que ultrapassa 
as necessidades tecnológicas 
e que requer uma 
mobilização alinhada por 
parte da organização.  

cessidades tecnológicas e que requer 
uma mobilização alinhada por par-
te da organização. O grande desa-
fio da transformação digital é a ges-
tão da mudança e a gestão de bene-
fícios de sistemas de informação, 
sendo fundamental uma visão cen-
trada nas pessoas e uma reorgani-
zação nos processos para que sejam 
alinhados os objectivos dos sistemas 
de informação com os objectivos de 
negócio e, dessa forma, seja criado 
valor para o negócio através dos sis-
temas de informação. • 

Considera que a formação tecno-
lógica destes gestores deve ser 
aprimorada fora do campus, no-
meadamente em empresas mais 
especializadas e que certificam os 
conhecimentos com certificados 
tecnológicos? 
Os certificados tecnológicos pos-

sibilitam aos gestores a certificação 
num produto, tecnologia ou "Fra-
mework" específica de uma entida-
de, por isso o conhecimento pode ser 
complementado por essa aborda-
gem caso exista essa necessidade. 

Estamos no bom caminho para ter 
uma nova vaga de gestores tecno-
lógicos aptos a conduzir os projec-
tos de transformação digital das 
empresas nacionais? 
Sim, investigamos e leccionamos 

com motivação diariamente para 
fornecermos o conhecimento para 
concretizar esse objectivo. 

SÉRGIO NUNES, 
professor de Sistemas 
de Informação do ISEG 


