Surfe a onda verde
A TI verde está mais presente no noticiário do que na realidade, mas a criação de postos na
Microsoft e Cisco apontam que não haverá escapatória.
Parece que toda a vez que você se viram uma nova história de TI verde está no noticiário.
No último outono, o Gartner previu que questões ambientais estariam no topo das
preocupações de organizações estatais e governamentais. Logo depois, um relatória da House
of Commons, na Inglaterra, declarou que "a onda verde vem dos vendedores [indústria de
tecnologia]." E fez um chamado para que melhorem a precisão, qualidade e transparência das
informações providas aos usuários.
Dois pesos pesados da indústria foram manchete recentemente com o anúncio de dois postos
executivos para pensar questões ambientais. A Microsoft apontou Rob Bernard para a posição
de Chief Environmental Strategist, e logo depois, a Cisco contratou Paul Marcoux como vicepresidente de Engenharia Verde. Ambos executivos têm mandatos para aprofundar-se em
questòes ambientais.
Está cada vez mais claro que no futuro não muito distante, CIO terão que começar a fazer
esforços substantivos e qualitativos para tornar as operações de TI mais amigáveis ao meio
ambiente, ou o risco de ser arrastado pela onda verde é muito grande.
Neste momento, a TI verde não é uma prioridade para a maioria dos líderes de TI. Em muitas
companhias, a onda verde está chegando somente como agregada de outras tecnologias como
a virtualização, ou como um benefício adicional de medidas de corte de custos como com a
troca de equipamentos antigos que consomem muita energia.
Uma pesquisa global sobre administração de Data Centers, divulgada na outono pela
Symantec, mostrou quanto a maioria das companhias está longe de ter um Data Center verde.
No Canadá, 6% dos respondentes disseram que sua organização estava realizando testes para
a implementação de algo desse tipo, 26% começaram ou estavam no processo de
implementação de medidas verdes, e 3% haviam complementado a implementação. Não há
duvidas que esses 3% são a grande excessão no mundo.
Existe um punhado de explicações para a lentidão da adoção de medidas e ferramentas para
um Data Center verde, mas ficará menor com o passar do tempo. Então se implantar a Ti
verde tem sido, até agora, algo para se preparar para o futuro, é hora de lhe dar mais
atenção. Afinal de contas, é a coisa certa a fazer. E quando as crianças questionarem o que
você fez para salvar o planeta, não ficará sem fala ou gaguejando.
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