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O IT Channel oferece-lhe informação sobre negócios e 

tecnologia, direcionada a VARs, integradores, resellers 

e consultores de TI que respondem às necessidades de 

tecnologia nas empresas. 

Através de uma edição online atualizada diariamente, de 

edições digitais e de um jornal físico mensal, o IT Channel 

disponibiliza opinião especializada, análises de mercado, 

notícias, análises de produto e aconselhamento vital para o 

sucesso dos Parceiros de Canal. 

Pontos de vista e opiniões de profissionais de Canal, 

fabricantes, distribuidores e analistas são, assim, 

diariamente destacados.

LEITORES SEGUNDO TIPO DE NEGÓCIO:

O IT Channel é SOMENTE dirigido aos responsáveis pelas decisões de encomendas nas empresas do Canal 
(Integradores, Revendedores, Retalhistas, Distribuidores, VARs)

Circulação Total: > 22.000

Print: 2.150 (tiragem auditada nov. 2017)

Digital: > 20.275 (out. 2017)

Web: 143.568 page-views, 8.351 Unique users (14 out. a 14 nov. 2017 Analytics)

Newsletter: >6.808 Active subscribers 15 nov. 2017 - MailChimp)

Nenhum outro meio oferece este nível de acesso direto a 
integradores, revendedores, fornecedores de serviços e consultores 

que se encontram ao serviço do Mercado de TI 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA O CONTROLO DE TIRAGEM E CIRCULAÇÃO
A única publicação profissional de IT em Portugal com Circulação Auditada

LEITORES SEGUNDO O CARGO 
NA EMPRESA:

22%
Executive, Corporate, 

Departmental Manager

31%
Systems/Network Integrators/

VARs

29%
Reseller/Retailer

17%
Managed Services Provider

10%
Service Providers, 
Communications 

Integrators, Telecom

7%
Software Developer/ISV

6%
Custom Systems Builder / Web 

Developers

16%
Technical Management, 
Technical Staff, Engineer

62%
Sales/Marketing Management 

& Staff 

Nenhum outro meio o liga à comunidade de Integradores e 
Revendedores de Tecnologia como nós



uma vasta gama de serviços para o ajudar com as suas necessidades 

em marketing personalizado.

CUSTOM PRINT PROGRAMS 

• Case studies 

• Content MKT

• Product profiles 

• Partner profiles 

• White papers

• Encartes 

• Cover wraps 

• Criação publicitária

E muito mais...

Estão disponíveis várias localizações, incluindo anúncios de página in-

teira ou parcial, inserções, business reply cards, capas falsas, sequenced 

units, cantos de capa e muito mais.

IT CHANNEL, EDIÇÃO IMPRESSA

O nosso jornal mensal é entregue 

a 9730 leitores na vertente print e 

digital.

PROGRAMAS DE MARKETING 
PERSONALIZADOS

A nossa equipa especializada de 

jornalistas, editores e designers 

está à sua disposição para lhe oferecer 

E-MAIL MARKETING

Alcance e influencie a nossa au-

diência através de uma série de 

programas baseados em e-mail. Pa-

trocine uma das nossas newsletters 

editoriais ou deixe-nos criar uma 

personalizada só para si. Envios 

personalizados de e-mails em massa e aluguer 

de listas segmentadas estão também disponíveis.

OPORTUNIDADES ONLINE

A nossa rede online oferece-lhe uma profusão de recursos para educar, 

influenciar e interagir com a nossa comunidade. Desde programas tra-

dicionais de banners a spotlights personalizados, categorias de conteú-

dos patrocinados e programas de e-mail marketing – dispomos de tudo 

o que precisa para criar um programa integrado de sucesso.

OPORTUNIDADES NO JORNAL

O IT Channel é a única publicação portuguesa que se foca exclusiva-

mente no Canal de tecnologias de informação. 
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Com uma filosofia aberta e colaborativa, a Huawei juntou esforços com 
mais de 500 parceiros tecnológicos, incluindo a Intel e SAP, para oferecer 
uma linha completa de soluções de IT.

Estes produtos e soluções ajudam as empresas a construir plataformas de IT 
que aumentem a eficiência das suas operações e a agilidade dos seus negócios. 

Servidores FusionServer 
A Huawei oferece uma gama muito alargada de servidores e outros compo-
nentes de alta performance para data centers com o poder dos mais recentes 
processadores Intel com tecnologia Xeon.  
Gestão de energia e outras caraterísticas dinâmicas de eficiência energética 
tornam o cooling mais eficiente, permitindo maior densidade e mais capacidade 
por menor custo.
Pensados para virtualização com FusionSphere, simplificam a gestão e permitem 
um mais rápido aprovisionamento com um menor TCO.

Servidores RH Series Rack 
Os servidores de rack são o tipo de 
equipamentos mais utilizados em 
data center. A Huawei disponibiliza 
na sua gama RH Series Rack um leque 
que abrange desde as necessidades 
das PME em file servers e e-mail ser-
vers até servidores de bases de dados 

de grande capacidade e servidores para suportar sistemas exigentes de ERP. 

Os RH Series Rack são servidores pensados para uma infraestrutura para a ge-
ração do cloud computing e da era do big data. 
Atraves de inovação contínua, a Huawei desenvolveu soluções baseadas em 
2-socket para finalidades mais genéricas e servidores 4-socket/8-socket para 
aplicações mission-critical com a eficiência energética líder da indústria.

Servidores X Series High-density 
A convergência é a tecnologia que definitivamente vai marcar o futuro do de-
senvolvimento do IT - não tem um teto, não tem limites, não conhece fronteiras 
e não estabelece limites ao armazenamento.
As aplicações são mais eficientes e a operação IT é facilitada aos utilizadores.
com uma experiência rica e inovadora, a Huawei lançou a nova geração de ser-
vidores X series high-density baseada em tecnologia que permite alta densidade, 
processamento e grande capacidade de armazenamento.

Estes servidores oferecem uma infraestrutura de IT otimizada para o cloud  
computing, big data e computação de alta performance (HPC), ajudando os 
clientes a reduzirem a pegada ecológica dos seus equipamentos com uma re-
dução significativa do consumo energético.
Os servidores X series da Huawei permitem um rápido deployment e uma ope-
ração e manutenção simples.

Sistema Operativo Cloud FusionSphere

O FusionSphere oferece um sistema operativo integrado de nível empresarial 
que permite migrar a infraestrutura de IT para um modelo totalmente virtual e 
distribuído – uma infraestrutura baseada em nuvem para as aplicações empre-
sariais mais exigentes e mais utilizadoras de recursos, dando aos consumidores 
um acesso seguro às aplicações e aos recursos em qualquer lugar, a qualquer 
hora e em qualquer dispositivo.
Tirando o máximo partido da virtualização baseada em hardware-software x86, 
o FusionSphere cria um data center virtual para cada utilizador. Transparente-
mente, os componentes FusionStorage e UltraVR oferecem backup e serviços de 
disaster recovery, garantindo acesso resiliente enquanto as aplicações estão em 
uso, e uma recuperação rápida de qualquer falha ou interrupção.

Tornar o IT simples e os negócios ágeis é o foco das soluções de infraestrutura 
de IT da Huawei. A linha de produtos oferece uma impressionante gama de 
servidores e sistemas de armazenamento, produtos pensados para o cloud 
computing e soluções do data center

Soluções de Infraestrutura IT que 
abrangem toda as necessidades, 
das PME até às Telco

www.arrowecs.pt
http://e.huawei.com

Info
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Principais tendências
Segundo a IDC, estas são algumas das principais tendências da cloud:

- Em 2018, mais de 85% das organizações vão comprometer-se com 
arquiteturas multi-cloud;
- Em 2020, 80% das empresas Fortune 500 serão suppliers de serviços 
digitais através de clouds industriais colaborativas;
- Em 2018, 75% das equipas de developers irão incluir inteligência 
artificial baseada na cloud num ou mais aplicações e serviços;
- Dentro de três anos, os cinco principais players de IaaS e PaaS terão 
perto de 75% de market share (versus 50% em 2016);
- Em 2020, mais de 70% das receitas dos cloud service providers serão 
mediadas por Parceiros de Canal/brokers.

especial | cloud

28

Cloud: Para onde caminhamos?
O mercado de cloud cresce seis vezes mais depressa do que o mercado global de IT

Vivemos em plena era digital: 50% da popu-
lação mundial - e este numero continua a 
crescer- já tem acesso à internet. Ou seja, 

cerca de três mil milhões de pessoas, que são, na 
sua quase totalidade, utilizadores ativos de redes 
sociais. A dependência da informação em tempo 
real tem sido o maior impulsionador do sucesso dos 
smartphones, por exemplo. E assim o é com a cloud.

Esta geração e partilha massiva de informação le-
vanta exigências, do ponto de vista do processa-
mento e do armazenamento. A cloud ganhou espaço 
e hoje tem um lugar de destaque entre utilizadores 
e empresas. Para estas, a cloud é sinónimo de agili-
dade, principalmente entre as PME. Este fenómeno 
pode ser explicado pela própria cultura empresarial 
dos negócios de menor dimensão, para os quais a 
questão da implementação de uma estrutura de IT 
tradicional já não se coloca. 

No entanto, também as médias e grandes empresas 
estão a demonstrar a intenção de evoluir para a 
cloud, num claro investimento em infraestrutura. A 
transformação digital está a conduzir a um novo pa-
radigma empresarial, e nenhuma organização pode 
dar-se ao luxo de ficar para trás. A IDC corrobora 
esta tendência de crescimento do mercado de cloud 
e prevê que em 2018 este atinja um total de receitas 
na ordem dos 127,5 mil milhões de dólares à es-
cala global, o que reflete um crescimento composto 
anual de 22,8% entre o período de 2012 e 2018.

A cloud é uma realidade e os ambientes híbridos e 
de multicloud, que têm vindo a ganhar força entre as 
organizações. Apesar da escalabilidade da cloud pú-
blica, a privada continua a fazer sentido, sobretudo 

do ponto de vista da infraestrutura. As empresas 
estão abertas à cloud privada, principalmente devido 
ao facto de terem a necessidade de controlo sobre a 
sua rede interna e infraestrutura. 

A era dos Cloud Service 
Providers
Para o Canal, a cloud é sinónimo de um vasto con-
junto de oportunidades, mas também de desafios. O 
outsourcing é atualmente uma estratégia-chave para 
responder aos desafios emergentes da implemen-
tação de infraestruturas cloud e é nesse contexto 
que estão a surgir os cloud service providers, capazes 
de aportar valor acrescentado à cloud através dos 
serviços. O Canal está a evoluir e a acompanhar o 
novo paradigma dos negócios, e com a cloud os 
Parceiros têm a oportunidade de se adaptarem às 
necessidades dos clientes, em tempo real. Embora 

os Parceiros por vezes encarem a cloud como uma 
ameaça, a verdade é que o seu papel continua a 
ser fundamental, já que a cloud tem um leque de 
exigências de gestão inerentes.

Investimento em Parcerias 
estratégicas
As competências em cloud são fundamentais para 
o sucesso dos. Nesse sentido, o Canal tem de as-
sumir um papel de facilitador, com a capacidade 
de endereçar corretamente as necessidades dos 
clientes e comunicar de forma mais eficaz. Para tal, 
a criação de Parcerias estratégicas é a solução ideal. 
Em linha com a sua estratégia orientada à cloud, a 
Arrow desenvolveu uma plataforma onde agrega as 
ofertas dos seus Parceiros, a ArrowSphere, com vista 
a apoiar os Parceiros a desenvolver e/ou comercia-
lizar as melhores ofertas de cloud.
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Suplemento do jornal IT Channel nº. 

www.itchannel.pt

Channel
 2018Os melhores 

Programas de Canal

O PODER DO ONLINE

A nossa network disponibiliza notícias, perspetivas, conselhos dos 

pares, lançamentos de produtos e análises sobre tecnologias e ten-

dências relevantes para o Canal.

BANNERS & SPONSORSHIP
SPONSORED SPOTLIGHTS

Os nossos spotlights personalizados podem apresentar um mix dos nos-

sos conteúdos jornalísticos com conteúdos do fabricante, vídeos do You-

Tube e newsfeed, assim como updates do Facebook, Twitter, etc.,

Estão disponíveis vários níveis de patrocínios.

YOUTUBE E VÍDEOS PERSONALIZADOS

Quer seja um evento, um lançamento de produto, a explicação de um 

novo conceito ou a análise dos mais recentes produtos tecnológicos que 

impulsionam o Canal, a nossa equipa de conteúdos audiovisuais pode 

criar uma vasta gama de recursos de vídeo para o ajudar a cumprir os 

seus objetivos em marketing:

 - YouTube channel sponsorships 

 - Video sponsorships 

 - Webinars 

 - Podcasts
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Era da mobilidade moderna

ALE MobileIronLenovoDecunify NoesisMicrosoft Targus

Paulo Rodrigues, 
novo diretor-geral da GTI

The World 
is Your 
Workplace

Fujitsu recommends Windows 10 Pro.

Windows 10 Pro means business.

Tablet e portátil empresarial num só. 
Dispositivos com o melhor Windows de todos os tempos.
 
O mundo profissional está mais móvel e exigente que nunca, assim 
como os dispositivos que utilizamos enquanto nos deslocamos. 
Os  portáteis empresariais da Fujitsu, fabricados no Japão e na  
Alemanha, ajudam-no a mobilizar e a modernizar o seu negócio,  
criando postos de trabalho ágeís para uma maior flexibilidade e  
produtividade dos seus funcionários, garantindo todos os níveis de 
segurança e gestão fundamentais para o sucesso do seu negócio.

business.center@ts.fujitsu.com
www.fujitsu.com/pt

© Copyright 2017 Fujitsu
Fujitsu, the Fujitsu logo and Fujitsu brand names are trademarks or registered trademarks of Fujitsu Limited in Japan and other countries. Other company, product and service names may be trademarks or 
registered trademarks of their respective owners, the use of which by third parties for their own purposes may infringe the rights of such owners. Technical data are subject to modification and delivery subject to 
availability. Any liability that the data and illustrations are complete, actual or correct is excluded. Screens simulated, subject to change; Apps sold separately, availability may vary.
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IBM
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João George, 
diretor de estratégia 
da Minitel

Privacidade não será o que era 

RGPD 25/05/2018
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O QUE OS LEITORES QUEREM

TECNOLOGIAS USADAS PELOS LEITORES

Os leitores do IT Channel identificam as suas principais cinco escolhas 

de artigos:

preferem artigos que abordem tecnologias, tendências 

de mercado e novas oportunidades de negócio;

preferem artigos que se debrucem em profundidade so-

bre tecnologias que possam afetar positivamente a for-

ma como apoiam os seus clientes;

preferem análises de produtos/soluções que possam re-

comendar a clientes;

preferem atualizações sobre o que está a acontecer nos 

programas de parceiros;

preferem notícias e novidades sobre produtos, software 

e serviços. 

Nota: Questionário online IT Channel, de setembro de 2014

• 85% Soluções globais ou customizadas

• 61% Serviços de consultadoria IT

• 52% Revenda de hardware & Integração

• 51% Cloud Services & Solutions Network

• 43% Infrastructure Design & Implementação

• 41% Storage Services & Solutions

• 39% Managed Services

• 36% Serviços de Segurança & Soluções

• 36% Mobility

• 35% Sistemas

• 32% Data Center Services

• 31% Disaster Recovery/Business Continuity

• 29% Virtualization Services

• 27% Business Intelligence Software/Services

• 23% Website Development

• 22% Content /Document Management

• 21% Sistemas dedicados / Servers

• 19% Internet empresarial & Soluções de voz

• 17% Comunicações unificadas

• 17% Hosting Services

• 16% Desenvolvimento de Software costumizado
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PRINT DIGITAL ONLINE

Tiragem auditada (APCT)
2.150 

(novembro 2017)

Leitores por edição
20.275 

(outubro 2017)

page-views 143.568*
users 8.351* 

(*14 out. a 14 nov. 2017 Analytics)

Periodicidade: Mensal
(10 vezes por ano, edição dupla Jan/Fev e Jul/Ago)

Formato: 270 x 320 mm

Periodicidade: Mensal
(10 vezes por ano, edição dupla Jan/Fev e Jul/Ago)
Formato: 1560 x 1890 pixels Resolução: 150 dpi

Super leaderboard: 970 x 90 pixels 
mRec: 300 x 250 pixels 

3:1 Button: 300 x 100 pixels
Consulte: www.itchannel.pt/pages/conhecer-a-itchannel

Nenhum outro meio o liga à 
comunidade de Integradores 

e Revendedores de 
Tecnologia como nós.

Contatos:
Strategic Account Director: João Calvão | (+351) 910 788 413 | joao.calvao@itchannel.pt 

Digital Media Account: Joana Serra | (+351) 910 788 082 | joana.serra@itchannel.pt 

Editorial: Vânia Penedo | vania.penedo@itchannel.pt

Media Next Professional Information Lda. | Largo da Lagoa, 7-C  | 2795-116 Linda-a-Velha,  Portugal | Tel: 214 147 300 | Fax:  214 147 301 | geral@medianext.pt

MediaKit IT Channel produzido por MediaNext em novembro de 2017.

95% 92%
81%

94% 86%




