
O Data Center de 2025 apresenta novos desafios 
e oportunidades de trabalho para a mulher

1. Na sua opinião, qual o maior obstáculo para que mais mulheres se somem à indústria de TI? 
Historicamente, as mulheres tendem a escolher carreiras mais humanas do que científicas academicamente e, 
na minha opinião, isso se deve à sociedade ocidental não promover a participação da mulher em espaços 
diferentes destes e promove mais a mulher como esposa e mãe. Sem dúvida, já estamos vivendo a tendência de 
empoderar a mulher para participar em diferentes espaços, sem nenhuma limitação e com um papel mais 
inserido na sociedade.

2. Por que precisamos urgentemente de mais mulheres na área de tecnologia, especialmente nos  
data centers? 
As mulheres, da mesma forma que os homens, podem agregar valor ao mundo da tecnologia com base em suas 
experiências e com sua maneira particular de pensar. As mulheres podem somar à indústria a partir de suas 
características de curiosidade, proatividade, manejo de diferentes cenários, desenvolvimento de pessoas, 
empatia, planejamento e iniciativa.

3. O que lhe inspirou a se dedicar à tecnologia? 
Como líder de RH, lidar e entender as diferentes personalidades e motivações é chave para o desenvolvimento 
das pessoas e, consequentemente, para a conquista dos objetivos organizacionais. Em uma indústria tão 
dinâmica e em constante mudança como a indústria de tecnologia, a gestão e o desenvolvimento das 
características de adaptação, iniciativa, criatividade, empoderamento e responsabilização são muito importantes. 
Nada mais inspirador que o desafio de desenvolver outras pessoas e impactar suas ações, vendo como  
crescem como indivíduos e como profissionais e ajudar no crescimento de uma indústria tão dinâmica como  
a de tecnologia.

4. Quem é seu modelo a ser seguido? 
Meu modelo a ser seguido é aquela mulher empoderada, segura de si, que se sente capaz e dona do que faz, 
que é apaixonada pelos diferentes papéis que assumiu na vida, que sabe que há um tempo para tudo e que 
sempre há mais um desafio a ser enfrentado. Por exemplo, Maria Teresa Arnal
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