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Como desenvolver relações de 
confiança entre líder e equipe no 

modelo híbrido de trabalho
Renato Martinelli (*)

Uma relação de confiança entre líder e equi-
pe é um elemento-chave nos times de alta 

performance. Autores como Patrick Lencione, 
Stephen M. Covey e outros já identificaram 
que confiança é a base de tudo. Ações como 
delegação de responsabilidades para alguém 
da equipe, alinhamento de prioridades com 
todo o time para garantir futuramente que o 
trabalho será entregue, ou mesmo feedbacks 
com foco no desenvolvimento funcionam bem 
melhor se houve um vínculo sólido de confiança 
estabelecido. 

Entretanto, falar sobre o tema no contexto em 
que todo o time trabalhava no mesmo espaço 
físico é um cenário pré-pandemia, e que para 
alguns, é motivo de desejo no atual momento. 
Depois da experiência do trabalho remoto, que 
durou entre 1 ano e meio a 2 anos dependendo 
da empresa, a modalidade do trabalho híbrido, 
com escalas de 2 a 3 dias no ambiente físico da 
organização, ou seja no presencial, e 2 ou 3 dias 
do restante da semana útil com 5 dias passou a 
ser uma realidade para diversas empresas, no 
Brasil e no exterior. 

Se temos muitos líderes estilo "São Tomé", tem 
que ver para crer, como desenvolver relações 
de confiança no trabalho híbrido, considerando 
que a liderança não estará com 100% da equipe 
com a frequência em que estava acostumada?

O buraco é mais embaixo. Vivemos uma cul-
tura de desconfiança, seja nas instituições, nos 
governos, nas empresas, nas lideranças. Em um 

mundo repleto de fake news, como acreditar 
nas pessoas?

A cultura da desconfiança gerou comporta-
mentos e ações que demonstram preocupações 
dos líderes e receios dos liderados. Afinal de 
contas, como ter certeza de que a equipe está 
trabalhando e não enrolando? Por isso, o uso de 
ferramentas de TI - Tecnologia da Informação 
para monitoramento dos usuários sobre tempo 
no e-mail, nos aplicativos e nas redes sociais se 
intensificou. Ouvi relatos de arrepiar também, 
de que o gestor pediu para a equipe ligar o com-
putador que usa no home office e deixar a câmera 
aberta o tempo todo, como forma de conferir 
se a pessoa estava realmente nas suas funções 
profissionais. Ora bolas, se houve um mínimo 
de confiança, práticas como essa seriam raras. 
Afinal, confiar é acreditar sem precisar verificar.

Quando desenvolvemos uma relação baseada 
na confiança, conseguimos benefícios como:

Colaboração e o senso de pertencimento
Comunicação baseada na honestidade
Aumento de produtividade do time
Crescimento da motivação, felicidade e o senso 

de engajamento de todos
Maior nível de comprometimento e senso de 

realização pelo alcance das metas
Estímulo à criatividade para soluções dos 

problemas e desafios profissionais
Se queremos construir relações de confi-

ança com nosso time, considerando o modelo 
híbrido de trabalho como possibilidade con-
creta de funcionamento, sugiro considerar 4 
pilares: Mindset, Gestão, Relacionamento 
e Comunicação.

Mindset: não conheço pessoas que confiam 
muito nos outros, mas têm baixa autoconfiança. 

é preciso refletir sobre seu autoconhecimento 
e o quanto você tem confiança em si mesmo 
para lidar com os desafios profissionais, sendo 
fiel aos seus valores. 

Gestão: querer adotar o jeito híbrido de tra-
balho, mas continuar fazendo a gestão como se 
todos estivessem no presencial, não vai produzir 
o resultado desejado. Você está com parte da 
equipe na empresa e outra parte a distância? 
Então trate de conectar todos, na mesma re-
união, na mesma agenda de prioridades, na 
mesma equipe. 

Relacionamento: o vínculo de confiança 
virá mais da coerência entre discurso e prática 
do que desenvolver relações de amizade com 
a equipe. Só que nesse cenário, muitos líderes 
confundem os papéis, adotam uma gestão pa-
ternalista e pensam que a equipe deve gostar 
de seu líder para confiar, mas essa relação não 
funciona assim. De que adianta ser amigo das 
pessoas do time e ser um hipócrita nas atitudes?

Comunicação: a equipe que conhece a seu 
próprio líder sabe quando está sendo sincero 
e falando a verdade, e feedbacks honestos é a 
melhor forma de promover o desenvolvimento 
das pessoas que trabalham com você. Mesmo que 
liderados tenham opinião diferente e divergente 
da visão da liderança, discordar não significa 
confrontar. Se houver espaço para o diálogo, 
a equipe se sente mais segura de compartilhar 
suas ideias e perspectivas.

E como não tem mais essa de líder super-herói 
e seus super poderes, gestores infalíveis, 
demonstrar sua vulnerabilidade, suas angústias, 
desconfortos e aprendizados pode ser o caminho 
para que a relação com seu time seja sincera. 

Pode ser que esses quaro pilares possam 

ajudar nas reflexões da sua gestão atual e 
dos pró ximos passos para aperfeiçoar seu 
modelo de gestão. Pode ser também que na 
sua jornada existam outras oportunidades 
que não foram mencionadas. 

Um fato é claro: a confiança é o elo que 
conecta líderes e pessoas, seja no ambiente 
presencial ou no remoto. O que muda é a for-
ma de desenvolver essa relação de confiança 
a distância.

 
(*) É membro dos Empreendedores Compulsivos, Trainer 

de Comunicação, Propósito e Performance, e tem como 
foco ajudar pessoas a desenvolverem competências 

de comunicação para potencializar engajamento e 
resultados com equipes e clientes.  Possui mais de 20 

anos de carreira, agrega experiências e conhecimentos 
em empresas nos setores de Agronegócio, 

Automobilístico, Alimentos e Bebidas, Comércio, 
Construção, Farmacêutico e Químico, Financeiro e 
Seguros, Papel e Celulose, TI e Telecom, Varejo. É 

especialista em temas relacionados à Comunicação, 
Liderança, Gestão de Equipes de Alto Desempenho e 

Gestão de Conflitos, Vendas, Negociação e Articulação 
de Soluções.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: WALLACE GONÇALVES FERREIRA CHAPETA, estado civil solteiro, 
profissão estudante, nascido nesta Capital, Guaianases, SP, no dia 01/12/2004, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Renato Batista Chapeta e 
de Regina Gonçalves Ferreira. A pretendente: AMANDA ROSSI ARAÚJO, estado civil 
solteira, profissão estudante, nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 08/06/2000, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Herbert Leonardo de 
Araújo e de Claudia Rosa Rossi.

O pretendente: ITALO GRANH SILVA, estado civil solteiro, profissão forças armadas, 
nascido nesta Capital, Liberdade, no dia 16/02/1996, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Edimilson Roque da Silva e de Maria Valdenia 
Verissimo. A pretendente: ALINE PEDROSO ROMITA, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 10/11/1997, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Sérgio Fabio Romita e de 
Marisa Pedroso Romita.

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

WALTER BARBOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão conferente, nascido 
no Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/004.FLS.096 CAMBUCI/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta de janeiro de mil novecentos e setenta e oito (30/01/1978), 
residente e domiciliado Via de Pedestre Tapia-Guaçu, 18, CEP: 08210535, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdevi Alves da Silva e de Jailza Barbosa da Silva. 
CAMILA PRUDENCIO MARIANO PIRES, estado civil solteira, profissão analista de 
logística senior, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/052.FLS.141-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e oitenta e 
seis (21/08/1986), residente e domiciliada Via de Pedestre Tapia-Guaçu, 18, CEP: 
08210535, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Mariano Pires e de Angela 
Maria Prudencio Pires.

THAUAN DOS SANTOS RIBEIRO SOARES, estado civil solteiro, profissão projetis-
ta, nascido neste Distrito (CN:LV.A/314.FLS.252 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia primeiro de julho de mil novecentos e noventa e oito (01/07/1998), residente e 
domiciliado Rua Henrique Liberti, 106, apartamento 53-C, CEP: 08250700, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Ribeiro 
Soares e de Rosimar Bispo dos Santos Soares. GIOVANNA GOMES DE BRITO, 
estado civil solteira, profissão bancária e analista de auditoria, nascida em Jundiaí, 
neste Estado (CN:LV.A/057.FLS.169-FRANCISCO MORATO/SP), Jundiaí, SP no dia 
cinco de maio de mil novecentos e noventa e oito (05/05/1998), residente e domi-
ciliada Rua Carolina Fonseca, 297, torre 01, apartamento 57, CEP: 08230030, Vila 
Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Celso Gomes de Brito e de Patricia 
Carla de Brito.

CARLOS UMBERTO PINHEIRO LEVI, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em Central, Estado da Bahia (CN:LV.A/028.FLS.091-CEN-
TRAL/BA), Central, BA no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e ses-
senta e um (22/12/1961), residente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 1075, bloco 
A, apartamento 22, CEP: 08253001, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nei 
Pinheiro da Silva e de Marli Pinheiro Levi. DORALICE PIRES DE SOUZA, estado 
civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida em Central, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/034.FLS.151 CENTRAL/BA), Central, BA no dia nove de setembro 
de mil novecentos e sessenta e quatro (09/09/1964), residente e domiciliada Rua 
Virgínia Ferni, 1075, bloco A, apartamento 22, CEP: 08253001, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Aminadab Correia de Souza e de Jaira Pires de Souza.

CRISTIANO DE JESUS DA BÔA MORTE, estado civil solteiro, profissão auxi-
liar de produção, nascido neste Distrito (CN:LV.A/044.FLS.217 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e oito 
(24/03/1978), residente e domiciliado Rua Tubarão, 08, casa 03, CEP: 08295500, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marlei Madalena da Bôa Morte. IONICE 
SAMPAIO DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nasci-
da no Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/071.FLS.227-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e oitenta e três 
(28/09/1983), residente e domiciliada Rua Tubarão, 08, casa 03, CEP: 08295500, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vercí Jose da Silva e de Cenira Sampaio 
da Silva.

ANTONIO CAETANO MIGUEL, estado civil divorciado, profissão aposentado, 
nascido em Orobó, Estado de Pernambuco, Orobó, PE no dia vinte e um de 
junho de mil novecentos e cinquenta e sete (21/06/1957), residente e domici-
liado Praça Jandaira, 88, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Severino Caetano Miguel e de Maria Severina Xavier. 
SONIA MARIA FELIX, estado civil solteira, profissão auxiliar geral, nascida 
em Limoeiro, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/018.FLS.166-JOÃO ALFREDO/
PE), Limoeiro, PE no dia dez de julho de mil novecentos e sessenta e seis 
(10/07/1966), residente e domiciliada Praça Jandaira, 88, Cidade Antônio Este-
vão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Francisco Felix 
e de Maria Josefa da Conceição.

VINICIUS PEREIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão analista de T.I, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/224.FLS.242-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete 
de março de mil novecentos e noventa e cinco (17/03/1995), residente e domiciliado 
Rua Peixoto Werneck, 700, CEP: 03568060, Parque Artur Alvim, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filho de Vicente Pereira de Sousa e de Jucineide Alves da Silva. DANIELE 
PEREIRA SANDIM, estado civil solteira, profissão manicure, nascida em Belo Horizon-
te, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/492.FLS.082 3º SUBDISTRITO DE BELO HO-
RIZONTE/MG), Belo Horizonte, MG no dia primeiro de outubro de mil novecentos e 
noventa e quatro (01/10/1994), residente e domiciliada Rua Gonçalo Temudo, 65, CEP: 
08285280, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rodnei Barbosa Sandim 
e de Simone Silva Pereira Sandim.

MARCOS PAULO DE FRANÇA, estado civil solteiro, profissão funcionário público, nascido 
neste Distrito (CN:LV-A-076,FLS.235-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de junho 
de mil novecentos e setenta e cinco (03/06/1975), residente e domiciliado Rua Martinho de 
Brito, 17, CEP 08245-580, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
José Jesus de França e de Izaura Ferreira de França. JULIANA GREGÓRIO DOS SAN-
TOS, estado civil solteira, profissão assistente administrativa, nascida em Ferraz de Vascon-
celos, neste Estado (CN:LV-A-034,FLS.160V-FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), Ferraz de 
Vasconcelos, SP no dia sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (07/02/1985), 
residente e domiciliada Rua Martinho de Brito, 17, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Nelson José dos Santos e de Adalgisa José Gregório dos Santos.

ADILSON JERÔNIMO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão varredor, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de julho de mil novecentos e 
setenta e três (07/07/1973), residente e domiciliado Rua do Cloro, Viela 07, 125, CEP: 
08280400, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademir Galdino dos San-
tos e de Valdecir Sebastiana Jerônimo dos Santos. DEIGMAR ANGELICA DE SOUZA, 
estado civil divorciada, profissão cozinheira, nascida neste Distrito, Sâo Paulo, SP no 
dia dezessete de setembro de mil novecentos e setenta e cinco (17/09/1975), residente 
e domiciliada Rua do Cloro, Viela 07, 40, CEP: 08280400, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Sebastião Ferreira de Souza e de Maria do Rosário Souza.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: JOÃO LUIZ MALAVAZI, estado civil divorciado, profissão administrador, 
nascido nesta Capital, Pirituba, SP, no dia 19/12/1965, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filho de Renaldo José Malavazi e de Maria Luci Roiz Malavazi. A 
pretendente: ELIANA VITOR DA SILVA, estado civil solteira, profissão gerente de condo-
mínio, nascida nesta Capital, Vila Prudente, SP, no dia 27/09/1968, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio da Silva e de Clarice Vitor da Silva.

O pretendente: AURELIO FIGUEIREDO DE SOUSA, estado civil divorciado, profissão autô-
nomo, nascido em Uirauna, PB, no dia 04/04/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Raimundo Gonzaga de Sousa e de Luzia Geralda de Figueiredo. A 
pretendente: LUANA GONZAGA FERREIRA, estado civil solteira, profissão técnica de enfer-
magem, nascida em Uirauna, PB, no dia 27/09/2002, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Manuel Evangelista Ferreira e de Maria do Carmo Gonzaga Ferreira.

O pretendente: JÉFERSON SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Valente, BA, no dia 09/10/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Manoel Ambrozio Araujo Oliveira e de Ana Porto Santos. A pre-
tendente: NICOLE BALBI CARVALHO LOPES, estado civil solteira, profissão contadora, 
nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 10/11/1997, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Carvalho Lopes e de Cristina Aparecida Balbi.

O pretendente: EDUARDO ARRUDA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão suporte co-
mercial, nascido em Santos, SP, no dia 14/12/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Luiz de Souza e de Angela Maria Arruda de Souza. A pretendente: 
TAMIRIS MARCELE TOLEDO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 07/09/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio Cambauva do Nascimento e de Silvana Maria Toledo Nascimento.

O pretendente: CRISTIANO PELIZZARI DE ANDRADE, estado civil solteiro, 
profissão analista de sistemas, nascido nesta Capital, Aclimação, SP, no dia 
23/07/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de 
Valdemir Faustino de Andrade e de Maria Elisabete Pelizzari de Andrade. A pre-
tendente: LUCIANA SANTA MARIA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
gerente de RH, nascida em Porto Alegre, RS, no dia 15/03/1986, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Cezar de Oliveira e de 
Onira Santa Maria de Oliveira.

O pretendente: ARTHUR CASULLI DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão biólogo, 
nascido nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia 02/03/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Henrique Pina de Oliveira e de Fernanda Bres-
sanelli Casulli de Oliveira. A pretendente: KARINA GABRIELE ALVES DIAS, estado civil 
solteira, profissão bióloga, nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia 18/02/1991, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo Costa Dias e de Maria 
Amelia Moraes Alves Dias.

O pretendente: FRANK NERY MORALES GUTIERREZ, estado civil solteiro, profis-
são autônomo,nascido na Bolivia, no dia 06/06/1993, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Juanito Morales Perez e de Carmen Gutierrez 
de Morales. A pretendente: NEIZA MALLON GUSMAN, estado civil solteira, pro-
fissão costureira, nascida na Bolivia, no dia 09/03/1992, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Valentin Mario Mallon Prieto e de Salome 
Gusman Inojosa.

Ricardo Perdigão (*) 

Ainda assim, uma pergunta pare-
ce circular sem parar nos meios 
de TI: a nuvem vai matar os data 

centers? Existem várias respostas para 
esta pergunta, dependendo do ponto 
de vista. Você pode ter ouvido rumo-
res de que o data center corporativo 
está sendo extinto pela computação 
em nuvem. 

Já em 2018 estava em debate uma 
possível substituição do data center 
tradicional pelos serviços baseados 
em nuvem, com projeções apon-
tando 2021 como o ano limite para 
esse processo. Mas não foi isso o que 
aconteceu, como comprova relatório 
do Gartner, que aponta o mercado de 
data center em crescimento.

Em 2020, o mercado realmente apre-

sentou uma queda de 10%, refletindo 
a crise por conta da pandemia, mas, 
em 2021, já voltava a subir - 6%, e com 
previsão de crescimento contínuo até 
2024. Segundo analistas do Gartner, 
esse crescimento é impulsionado 
principalmente pela adoção da IoT, 
que aumenta a demanda de serviços 
não apenas em grandes Data Centers 
(privados e colocation), mas também 
em médios, pequenos e micro Data 
Centers.
	 •	Será a hora de migrar tudo? - 

Embora muitos CFOs e executivos 
possam adorar a ideia de eliminar 
os data centers, não acredito que 
grandes empresas tenham planos 
de migrar todos os seus sistemas, 
aplicações e dados, entre outros, 
para a nuvem. 

Na verdade, acredito que existam 
mais empresas tentando descobrir 
como modernizar os principais sis-
temas legados que permanecem no 
data center do que tentando migrar 
tudo para a nuvem. Preocupações 
com segurança e conformidade, 
confiabilidade/disponibilidade e 
gerenciamento são alguns dos pro-
blemas apontados pelos CIOs para 
manterem seus data centers em 
funcionamento. 

Atualmente, com normas como a 
GDPR e LGPD, que regulam a priva-
cidade dos dados, empresas precisam 
estar atentas a todos os sistemas de 
segurança oferecidos pelos provedo-
res de nuvem, assim como seus planos 
de contingência em casos de desastres 
ou violações. 

	 •	Um novo ponto de equilíbrio 
- Ao que tudo indica, a indústria 
vai encontrar um novo equilíbrio, 
como sempre acontece quando 
enfrenta uma tecnologia disrup-
tiva. Quando ouvimos falar da 
“extinção” dos data centers, acre-
dito que isso se refere apenas ao 
impacto nas pequenas empresas, 
que estão em condições de per-
ceber benefícios imediatamente, 
graças ao tamanho e escala de 
suas operações, o que lhes permite 
adotar mudanças facilmente e que 
já não investiam em data centers 
próprios. 

As organizações maiores, por outro 
lado, têm muito dever de casa a fazer 
antes de descartar seus ativos de arma-

zenamento de dados físicos. Os altos 
volumes de dados e outros aspectos 
importantes, como segurança e priva-
cidade, são considerações que ainda 
precisam ser abordadas na migração 
para a nuvem.

Os data centers vão desaparecer à 
medida que a nuvem pública, privada 
e híbrida cresce? Não. Data centers e 
nuvem continuarão crescendo para 
acompanhar a economia que se es-
pera que volte a crescer com o fim 
da pandemia. Então, a resposta certa 
para a pergunta “a nuvem vai matar 
o data center?”, parece ser realmente 
“ainda não”. Tanto a nuvem quanto o 
data center ainda vão conviver por um 
longo período.

(*) - É, diretor da Tecnocomp 
(www.tecnocomp.com.br).

Por que a nuvem (ainda) não vai matar os data centers
A crescente oferta de provedores e de serviços na nuvem disponibiliza uma infinidade de soluções customizadas, mas, mesmo que boa parte dos processos 
tradicionais executados em um data center sejam migrados para a nuvem, aparentemente para grandes organizações sempre haverá necessidade de uma 
infraestrutura on-premise
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