


Cemíg, uma
das maiores
geradoras e
distribuidoras
de energia

elétrica do País, tornou-
se a primeira companhia
brasileira a alcançar o
topo do índice da bolsa
em seu setor, que reúne
11 prestadoras de serviços
públicos, como energia
elétrica e saneamento. Uma
das dezenas de iniciativas
da companhia na área
ambiental é a distribuição de

placas de energia solar.
Para tentar aplicar e

gerir as iniciativas de
sustentabilidade em todas
as pontas de suas operações,
a orientação da Cemig
é de que cada diretor e
gerente seja responsável por
identificar iniciativas verdes
dentro de suas áreas. "Essa
responsabilidade consta na
descrição de funções de cada
executivo aqui dentro", diz
Ricardo Prata, gerente da
área de responsabilidade
ambiental e social da Cemig,

Na esteira da política de
racionalização de energia
de toda a empresa, a área de
TI substituiu a iluminação
de mercúrio por lâmpadas
de sódio, que são mais
eficientes. A medida gerou
uma economia de 18 mil
MW/h em um ano. "Esse
volume é suficiente para
suprir 14 mil residências",
diz Prata. A decisão de
substituir o monitor
convencional pelo de LCD
também visa economizar
energia elétrica. Por
enquanto, a empresa trocou
25% do parque. Até o fim do

ano, todos os monitores dos
escritórios serão LCD.

O caso da Cemig
exemplifica bem o que
vem acontecendo com a
tecnologia das empresas
mais ecologicamente
engajadas do país. A
área de TI adota medidas
sustentáveis como reflexo
da política corporativa. "É
cedo para falar em se ter
um plano de governança
em TI verde. As empresas
ainda estão investigando
o que pode ser feito nessa
área», diz Carlos Eduardo
Corrêa da Fonseca, diretor
de tecnologia da Febraban e
executivo do Banco Real.

"Estamos com um
programa global
de levantamento de
informações sobre a
operação, os procedimentos
e o consumo da área de TI
para montar uma política
consistente de TI verde. O
Brasil está em sintonia com
o que acontece no mundo,
nesse aspecto. Este é o
período de levantamento
de dados em todas as
operações dos 150 países
em que estamos presentes",
diz Gonzalo Esposto, vice-
presidente de TI Global
Services para as Américas da
Unilever.

Mas se TI verde ainda
é um braço da política
de sustentabilidade das
empresas, isso não quer
dizer que as iniciativas que já
existem não tenham reflexos
importantes. No Banco
Real, o projeto batizado de
Blade PC, de substituição
de computadores, gerou
economia de 62% de consumo
de energia elétrica e de 75% de
ar condicionado. "A economia
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financeira projetada para
o período de quatro anos,
apenas para as operações de
mesa e tesouraria do banco,
é de 335,7 mil dólares", diz
Sérgio Constantini, CIO do
Banco Real.

Na própria Unilever,
empresa que investe em
sustentabilidade há mais
de dez anos, o programa
de consolidação do parque
de impressoras reduziu o
número de equipamentos
em 60% "Não temos os
números fechados ainda,
mas posso afirmar que o
volume de impressão caiu
drasticamente", diz Esposto.

Política de impressão
é uma das iniciativas que
costuma gerar resultados
rapidamente nas empresas.
Na Cemig, esse programa
está em vigor desde 2006
e inclui governança e boas

práticas, impressão frente
e verso e ré carregamento
de toner. "Somente nos
quatro primeiros meses de
implantação dessas medidas,
a empresa contabilizou 34%
de economia de papel»,
diz Sérgio Andreotti Tasca,
superintendente de TI e

Telecom da Cemig.
No Banco Real, a

preocupação em diminuir a
circulação de papel fez com
que a empresa investisse
em sistemas de workflow
com assinatura eletrônica.
A medida possibilitou
a eliminação de 400 mil
folhas de papel por ano. O
Fleury Medicina e Saúde é
outra companhia que colhe
bons frutos do programa
de impressão. Em 2006, a
redução de consumo foi de
6,1% e ern 2007,5,6%. Além
disso, desde 2007, a empresa
adotou algumas normas
que a área de TI deve
seguir antes de contratar
fornecedores. "Criamos um
questionário sobre questões
relacionadas ao meio
ambiente. O fabricante ou
prestador de serviço recebe
uma pontuação baseada
nesse documento. Essa foi
uma orientação que veio do
presidente da empresa", diz
Teresa Sacchetta, CIO do
Fleury Medicina e Saúde.

Dar prioridade a
fornecedores que invistam
em programas de reciclagem
é uma forma encontrada

pelas companhias para
incentivar a prática. Na
Cemig o departamento de
suprimentos é responsável
pelas especificações de todas
as compras. Dentro de cada
especificação há exigências
sobre medidas sustentáveis.
Na área de TI, no entanto,
não é possível manter
essas exigências, já que
os fornecedores não estão
preparados para atendê-
las. A saída encontrada
pela Cemig foi criar
alternativas de reciclagem e
reaproveitamento.

A empresa participa
do programa do governo
mineiro, Servas - Serviço de
Voluntariado e Assistência
Social, recondicionando
e doando equipamentos,
como PCs e impressoras.
O Fleury foi outra empresa
que tomou para si a
responsabilidade sobre a
destinação dos equipamentos.
"Os fornecedores que têm
um programa de retorno de
materiais ainda são raros, por
isso pagamos uma companhia
para realizar a reciclagem
de equipamentos de TI", diz
Teresa Sacchetta. (FY)
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e acordo com o
Gartner, em dois
ou três anos o
mercado usuário
de soluções e

equipamentos de TI exigirá
com mais ênfase que os
fornecedores atestem suas
políticas de preservação
do meio ambiente, algo
que pode levar um pouco
mais de tempo no Brasil.
Estimulados por iniciativas
globais, os fornecedores têm
colocado em prática diversas
ações, que no futuro devem
lhes garantir o "selo verde".

Estas iniciativas começam
internamente e, de acordo
com o nível de maturidade
de cada um, evoluem até
atingir todo o ecossistema.
"Temos ações como
consumidores e como
fornecedores", explica Sílvio
Pereira, diretor de sistemas
da Sun Brasil, citando a
consolidação de data centers
da empresa como exemplo
de consumo consciente. O
mesmo caminho seguiram
a IBM e a HP, que também
reduziram seus data centers
pelo mundo.
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Os exemplos como
consumidores não são
poucos, e servem para
mostrar o compromisso
destas empresas com o tema.
Mas o que deve chamar a
atenção dos usuários são as
iniciativas que vem sendo
tomadas do ponto de vista do
fornecimento de tecnologia,
ou como ajudar o mercado
a usar a TI de forma mais
limpa. "Como fabricantes,
desde 2004 estamos
pesquisando tecnologias que

i permitam ampliar o número
de 'cores1 dentro do mesmo
chip. Hoje colocamos oito.
Isso permite consolidações
e ganho de espaço nos
clientes", explica Pereira.

A APC, que fabrica uma
série de equipamentos
utilizados em data centers -
desde no-breaks até sistemas
de monitoramento físico
- vem investindo em quatro
frentes "verdes": oferta de
componentes mais eficientes,
mudança nos sistemas de

refrigeração, criação de
soluções de contenção térmica
e oferta de soluções de
gerenciamento de capacidade.
"Todas elas têm o objetivo
de reduzir o consumo de
energia e dar mais eficiência
aos nossos clientes", diz
Cristina Defendi, gerente de
marketing da companhia
no Brasil.

Os equipamentos
produzidos pela APC têm
também a certificação RoHS
(Restriction of Certain
Hazardous Substances),
emitida pela Comunidade
Européia, que atesta que
o sistema de produção
da companhia não utiliza
chumbo ou outros metais
pesados. A Dell, outra que
conta com a certificação,
afirma contar com políticas
que cobrem todo o ciclo de
vida de seus produtos, desde
o desenvolvimento até a
destinação final por parte
dos clientes.

"Os clientes corporativos
começam a ver isso como
forma de conter gastos não
só na aquisição do produto,
mas também na operação
e manutenção. Essa
consciência começa a crescer
e, no Brasil, vão vencer as
empresas que tiverem estas
políticas já consolidadas»,
acredita Gleverton Munno,
gerente sênior de assuntos
corporativos da Dell Brasil.
Não por acaso, a fabricante
também exige de seus
fornecedores que seus
processos internos sejam
controlados dentro destes
padrões. "É uma exigência
do mercado, que também
não vai admitir que isso se
reflita no preço do produto
final", conclui.
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