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m novembro do ano
passado, a IBM divulgou ao
mercado resultados de uma
pesquisa global realizada
com aproximadamente 1400
empresas de pequeno e

médio portes - 130 delas no Brasil - que
identificava, na visão dos entrevistados, os
gastos com energia como os que mais
cresceram nos últimos dois anos, ficando
à frente dos valores destinados à saúde,
folha de pagamento, aluguel e
equipamentos. Os números da pesquisa,
que entrevistou empresas de 50 a 500
funcionários em oito países, indicam que o
Brasil está à frente dos outros
entrevistados na questão de avaliação do
impacto ambiental em seus negócios.

O levantamento identificou que 75%
das pequenas e médias empresas
brasileiras demonstram preocupação com
o meio ambiente e 58% delas
implementaram uma política ambiental.
Nos resultados globais, 58% têm
preocupação com as questões relativas
ao meio ambiente e 44% possuem uma
política ambiental. Um dos dados mais
significativos da pesquisa aponta que
89% das empresas entrevistadas no
Brasil afirmam que a preocupação com o
meio ambiente influencia fortemente nas
ações para reduzir o uso de energia. Nas
empresas dos Estados Unidos, esses
números chegam apenas a 38%.

A maioria das pequenas empresas em
todo o mundo já começou a realizar
algumas mudanças básicas para diminuir
o consumo de energia, corno a utilização
de formas de iluminação mais
econômicas e o desligamento de
quaisquer equipamentos não essenciais
após o expediente. Porém,
transformações mais profundas e de
maior valor financeiro ainda não
encontram tanta adesão, como a adoção
de prédios ecologicamente sustentáveis,
o uso de carros bi-combustível ou a
instalação de painéis solares. A única
exceção neste ponto é TI.

Segundo a pesquisa, TI se tornou
uma prioridade para as empresas SMB
(Small and Médium Business) que buscam
conter seus gastos com energia. Oitenta e
sete porcento das empresas brasileiras
apontam que a eficiência energética é
fator decisivo na hora de adquirir produtos
de TI, contra 40% nos resultados globais.

Mudança de hábito
Uma recente pesquisa da IDC

(International Data Corporation) estima que
para cada dólar gasto com TI. 50
centavos são relacionados ao custo da
energia. O posicionamento das
companhias de pequeno e médio porte é
um espelho das preocupações que a
grande empresa vive já há um certo
ternpo. A TI e. conseqüentemente, o
volume de dados processados é
crescente e imprevisível, o que torna
arriscada a expansão do ambiente de TI
sem a preocupação com o consumo de
energia. Até porque, como lembra Pedro
Bicudo, diretor da TGT Consult, "a
tecnologia do silício tem baixa eficiência
energética e aumenta o consumo na
medida em que cresce o volume de
dados processados".

A partir desta constatação, duas
grandes tendências - redução de custos e
consolidação e virtualização de servidores,
com a centralização do processamento -
se destacam nas decisões de compra dos
CIOs, atualmente. "É grande a pressão

para que se faça mais com o mesmo ou
com menos", comenta Sérgio Rubinato
Filho, gerente de programas estratégicos
da Unisys. Na CSN - Cia. Siderúrgica
Nacional -, por exemplo, os projetos
de infra-estrutura de TI são orientados
pelas demandas das unidades de
negócios, além de contemplar as
necessidades de melhorias.

Há três anos, prevendo o crescimento
da empresa e suas filiadas, a equipe de TI
decidiu consolidar e virtualizar os
servidores Unix e Windows. 'Todos os
novos servidores e a expansão do
processamento passou a contemplar
estes dois conceitos, exceto as aplicações
que não absorvessem as tecnologias",
conta Francisco José de Oliveira, gerente
de suporte técnico da companhia,

A empresa reúne cerca de 300
servidores, sendo 60 Risc/Unix, e trabalha
para centralizar todo ou boa parte do
processamento em Volta Redonda (RJ),
onde está sediada. Um movimento que,
por um lado. aumenta a segurança e a
flexibilidade no uso dos recursos de TI. e
por outro potencializa o consumo de
energia elétrica, tendo em vista
principalmente os volumes mais altos de
movimentação dos dados.

Na CSN tanto o processo de
virtualização e quanto de centralização
dos servidores estão em curso, sendo
mais acelerados no ambiente Risc-Unix, já
consolidado em duas máquinas ligadas
em cluster para suportar o processamento
do ERP (Enterprise Resource Planning) e o
ambiente de gerenciamento do banco de
dados. A base de quase 240 servidores
Windows já conta com 10 máquinas
virtualizadas, funcionam como servidores
de arquivo.

A decisão de reformular o ambiente
de TI da CSN partiu de uma necessidade
de negócio. Há três anos, quando o
projeto foi definido, a companhia estava
em plena atividade de compra de outras
organizações e consolidação das áreas de
negócios. 'Também tinha a questão de
compartilhamento de processamento entre
máquinas. Hoje conseguimos migrar de
um lado para outro tanto em Unix quanto
em Windows, algo impossível antes da
mudança'1, diz Ferreira.

Controle
O executivo reconhece que as
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decisões de TI da CSN levam em conta os
princípios da TI Verde, de melhor
desempenho e economia de energia

elétrica, porém não os coloca acima de
todas as necessidades. "Em infra-estrutura

ternos dois radares chamados consumo
de energia e controie", reforça.

Da mesma forma, Marcelo Stellita,
gerente geral de serviços de infra-estrutura

de TI da Petrobrás, conta que o foco do

departamento de TI da Petrobrás é
melhorar o desempenho cortando custos.

"De 2 anos para cá, estamos investindo em
virtualização de servidores chegando a ter

ganhos de até 70% em alguns casos
(quando o servidor físico era muito pouco

utilizado ou abrigava pequenas aplicações,
departamentais, estruturais, etc.)1', calcula,

dizendo que a companhia soma centenas
de servidores virtualizados, todos para
pequenos usos. "Antes utilizávamos

servidores separados para isso e agora
usamos servidores virtuais. Apesar de
estarmos aumentando o número de

servidores virtuais, não acho que eles serão

maioria na Petrobrás, porque também

precisamos de servidores robustos para
ações de grande porte", completa.

O controle do que é processado e

armazenado pela empresa também está

sendo aprimorado, para que se tenha um
melhor desempenho do ambiente de TI.

Stellita conta que os arquivos duplicados
estão sendo extraídos do sistema, porque

ocupam espaço e são desnecessários.

''Estamos também revendo algumas
ferramentas de controle de produtividade,
para monitoração, controle da área de
infra-estrutura, com custo menor e

produtividade igual ou melhor", diz.

A estatal do Petróleo já opera com
fornecedores, como Tivit e Diveo, que

utilizam as melhores práticas de TI Verde,
mas internamente ainda está se lançando

no conceito. Para isso, iniciou, este ano, e
deve terminar em 2009, a construção de

um datacenter no Rio de Janeiro, que
utilizará as melhores práticas. O ambiente

terá mais de 3 mil metros quadrados e
será o principal da companhia.

Para o futuro
Sérgio Rubinato Filho, da Unisys,

defende que as novas tecnologias

realmente não causam efeito imediato. O
custo de aquisição é praticamente o

mesmo quando comparados servidores e

outros dispositivos tradicionais com os
equipamentos desenvolvidos com a

preocupação de economia de energia e
melhoria de desempenho. "A diferença

está em como o ambiente é composto.

Se gasta mais com lata, silício, etc, mas
se economiza em mão-de-obra. Alguns
estudos já feitos sobre o tema mostram

que, se analisarmos um plano de 3 a 5

anos, a economia de energia, horas
extras, ar condicionado, menos

reclamação no service desk, etc.,
resulta em uma variação entre 30% e
40%", alerta.

Para ele, desempenho é sinônimo de
respostas rápidas ás demandas de

negócios, o que aumenta a necessidade

de padronização do parque de hardware,
porque as empresas deixam de comprar

peças específicas, podendo comprar mais

memória ou comprar rapidamente outra
máquina e instalá-la sem passar por
trâmites burocráticos. A Unisys prevê
realizar 70% dos seus negócios com

virtualização, o que envolve hardware,

software e serviço.
Silvio Pereira, diretor de Sistemas da

Sun Microsystems, brinca que a raiz "Eco"
na evolução dos produtos de TI primeiro

determina Economia e depois Ecologia.
Para ele, está em curso uma mudança de

paradigma no processamento, provocada
pela importância crescente dos negócios

na internet, os sistemas de busca, novos

serviços e as tendências de web 2.0. "Isso
leva a um consumo intensivo dos
datacenters e causa alta densidade

computacional. O írinômio espaço, calor e
alto consumo de energia está

enlouquecendo o cliente", avalia.

Os novos datacenters
O conceito de datacenter está

mudando. E não só em relação aos

equipamentos e soluções que estão
dentro dele, mas também no que diz

respeito à sua concepção física. Com a
necessidade de processamento e

armazenamento cada vez maior, essas
estruturas tiveram que se adequar a

questões surgidas num passado recente,
como economia de energia e espaço.

"Olhando para o passado e para a
situação atual, vemos uma situação onde

ternos que conectar cada vez mais
aparelhos uns aos outros, com muito mais

usuários. Dos anos 80 para cá o custo
para colocar um usuário na rede caiu

bastante. Por outro lado, o custo para

manter toda essa rede funcionando, com
sua infra-estrutura que necessita de muita

energia e refrigeração, subiu", analisa
Helton Capella, gerente de Marketing da

APC para o Brasil e América Latina.
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De acordo com o especialista,
antigamente havia um conceito de
construção de um datacenter tradicional,
em que a parte de infra-estrutura
normalmente estava ligada à obra civil. Ou
seja, uma vez construída, não dava para
mexer mais. "As empresas imaginavam
um cenário até 10 anos para frente,
colocava uma margem de segurança e
construíam a infra-estrutura física",
explica. Isso acarretava em urna eficiência
muito baixa, principalmente nos primeiros
anos, já que uma estrutura projetada
para 100 quilovates, por exemplo,
começava sua operação consumindo
apenas 10 quilovates.

Hoje as infra-estruturas dos
datacenters são moduláveis, escaláveis e
estão fora da obra civil. "Hoje se você
precisa de 10 quilovates, compra apenas
isso. Se precisar de mais, você compra,
sem fazer grandes obras e interromper o
processamento. Tudo pode ser feito no
nível dos hacks, e não mais na infra-
estrutura das salas. Assim é possível
gastar muito com energia, e o custo
operacional e o impacto no meio ambiente
são menores", explica Capella.

Segundo o gerente, trabalhar com
esse conceito permite uma economia não
só de energia, mas de todos os
componentes usados na construção de
um datacenter. "Por exemplo, num
datacenter de um megawate, com vida útil

de dez anos, isso vai representar uma
economia de: 177 milhões de quilovates/
hora em dez anos, 60 milhões de galões
de água, 145 mil libras de cobre, 20 mil
libras de chumbo, 33 mil libras de plástico,
73 mil libras de alumínio, 12 mil libras de
solda e 377 mil libras de aço", quantifica.

Gelado e barato
Outro grande avanço do lado a infra-

estrutura física está na refrigeração.
Também antigamente ligado a toda a
estrutura do datacenter, hoje esse item já
é altamente customizável. "Antes tínhamos
uma máquina grande para todo o
ambiente, com um único controle para

tudo. Isso fazia com que no mesmo local
houvesse pontos mais frios ou mais
quentes. Na nova concepção a
refrigeração é alocada do lado do alto
consumo de energia e de dissipação de
calor do local", afirma Helton Capella.

Dentro deste novo conceito, os
sistemas de refrigeração são colocados ao
lado de onde há maior geração de calor.
Há também a possibilidade de selar em
um ambiente mais frio um hack ou até
mesmo um corredor do datacenter. "Hoje
temos a prática da consolidação de
servidores, ou seja, eles são menores,
ocupam menos espaço, mas produzem
muito mais calor. Isso muda o fluxo de
temperatura dentro do datacenter. A idéia
é concentrar a refrigeração nestes pontos
onde é necessário, não sendo necessário
baixar a temperatura na sala toda", diz.

Os equipamentos de refrigeração, por
sua vez, também estão cada vez mais
modernos e com recursos mais
avançados. "Hoje comercializamos
equipamentos de alta performance, que
acompanham o crescimento da planta e
não gastam mais energia do que é
necessário", conta Eduardo Braga,
engenheiro de Vendas da Emerson
Network Power. Entre as vantagens que
estas possuem para a melhoria de
performance e a redução do consumo de
energia estão uso de volume de líquido
variável, ventiladores com capacidade

área de Ti da Siemens desenvolveu no Brasil o conceito SustaJnabie ÍT, um
conjunto de soluções e serviços capaz de unificar os pilares da sustentabilidade em
uma única ferramenta. Baseada nos processos de governança corporativa e em

aspectos ambientais e sociais, a empresa lançou tecnologias programadas para mapear
e auxiliar empresas em questões ambientais, eficiência energética, energia verde, geração
de créditos de carbono, além de ajudar em temas como segurança e saúde no trabalho.

Algumas soluções que fazem parte deste conceito já estão sendo integradas pela
Siemens ÍT, que planeja lançar outros sofíwares que farão parte deste conjunto de
soiuções ainda este ano. Estão disponweis o SAP Environmental Compliance (EC) e o
SAP Environmental Health & Safety (EH&S). O primeiro auxilia empresas em
regulamentações ambientais e gerencia créditos de carbono. Trata-se de uma aplicação
que permite a integração com sistemas, mesmo não sendo SAP, o que possibilita a
conexão entre unidades fabris. O EC também permite o compartilhamento real de dados
de várias unidades fabris, com acesso aos processos para gestão de consumos,
emissões, medições e exceções.

Já o SAP Environmental Health & Safety (EH&S) gerencia aspectos relacionados à
segurança e saúde dos funcionários dentro de uma linha de produção, "fíiscos e saúde
ocupacíonal são apenas uma das facetas da gestão de capita! humano, que é fator
fundamental na geração de lucros rio longo prazo", explica Fernando Demattio de O.
Simões, gerente de Marketing e Estratégia da Siemens IT Solutions and Services.
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Nas nuvens
Também vem ganhando visibilidade,

como forma de minimizar a histeria da
redução de custos, o cloud computing. O
conceito pode ser definido como
paradigma computacional recente, onde
dados e serviços residem em datacenters
massivarnente escaláveis e que podem ser
acessados por quaisquer dispositivos
conectatos à internet.

O cloud computing aumenta a
popularidade do formato da internet, onde
o usuário acessa recursos computacionais
sem se preocupar com o funcionamento
ou instalação da infra-estrutura. Trata-se
da evolução de vários conceitos, como
grid computing, que acabou mais restrito
ao ambiente científico, inclusive pela falta
de aplicação; SaaS, que permite ao
usuário abrir mão de ter os recursos
dentro de casa; e web 2.0, que está
gerando demanda por aplicações
distribuídas na internet. "Na verdade está
se juntando informações que vêm das
corporações com aquelas já disponíveis,
para apresentar opções ao usuário",
explica Cezar Taurion, gerente de novas
tecnologias da IBM,

Ele defende que a grande atratividade
do cloud computing é o fato de a empresa
não precisar manter tudo o quê necessita
dentro de casa. Grandes corporações
podem usar recursos de cloud computing
sob o modelo de outsourcing. Não
precisamos ter o gerador dentro de casa
para garantir o fornecimento de energia
elétrica, certo?", questiona o especialista.

E a rede?
A migração de aplicativos e dados

para a internet faz com que a rede
assuma pape! central nas estratégias de TI
das empresas de todos os setores e,
conseqüentemente, potencialize as
necessidades de capacidade e
continuidade da infra-estrutura
tecnológica. Dentro deste novo cenário,
segurança e convergência são termos que
se destacam.

As soluções de segurança têm
evoluído não só na capacidade de
detectar e barrar ameaças, mas também
na parte de administração dos serviços.
Um exemplo disso é a solução lançada
pela Enterasys em junho do ano passado,
batizada de DSCC. "É uma ferramenta
que consegue conversar com todos os

equipamentos: ela pega as informações,
transforma em algorítimos, avalia a
apresenta para os executivos", explica
Alexandre José, gerente de engenharia
da Enterasys.

Segundo o executivo, o produto
é ideal para o atendimento das
requisições da lei Sarbanes-Oxley, pois
fornece o grau de risco da rede
corporativa, gerencia a disponibilidade e
trabalha com números exatos. "Com o
DSCC os gestores da rede conseguem
tirar relatórios para Itil, Cobit e para as
normas 21001 e 21002", acrescenta.

Já em relação à convergência dados/
voz, a gama de ofertas é ainda maior.
"Tenho um feeling de que em mais três
anos no máximo teremos algo entre 60%
e 65% dos clientes com grande parte da
infra-estrutura de rede totalmente baseada
em IR suportando também o tráfego de
vídeo e voz", prevê Claus Troppmair,
diretor de Vendas Corporativas da Juniper.

Para o especialista, o fato de que a

rede é um ponto fundamental para os
negócios e que sua importância cresce a
cada dia não é novidade. "No entanto,
temos notado que elas (as redes)
convergem cada vez mais para uma
estrutura única de vídeo e voz. Isso exige
uma performance de equipamentos de
rede muito maior do que grande parte dos
fornecedores está preparada para
fornecer", avalia,

Para atender a essa demanda, a
empresa têm feito um trabalho forte, sob o
mote "negócios de alta performance
exigem redes de alta performance". A idéia
é oferecer equipamentos que suportem
essas novas requisições sem que ocorra
uma degradação da rede, Como exemplo,
Troppmair cita a linha de switches da
Juniper, que hoje podem possuir portas
10:100 mil e também portas de 10
gigabites, "Todos os nossos equipamentos
já vèrn com a possibilidade de aquisição
de mais portas, ou seja, são escaláveis.
Isso significa que não há necessidade de
migração de estrutura para o aumento da
capacidade", acrescenta.

Indo mais além, a 3com focou sua
estratégia na arquitetura OSN (Open
Services Networking), para agregar aos
produtos a oferta de serviços, como
gerenciamento de rede, controle de SLA
(Service Levei Agreement) e segurança.
"Há um ano, para darmos uma resposta
mais efetiva à demanda de nossos
clientes, embutimos nas redes a
capacidade de prestar esses serviços.
Inserimos na nossa linha módulos, como
servidores, que executam aplicações e
disponibilizam serviços diversos, como
vídeo, compressão de dados e PBX IP",
explica Antônio Mariano, diretor de
Tecnologia da 3Com.

Já a Cisco aborda o tema virtualização
com a mesma maestria dos fornecedores
de servidores. 'Trabalhamos toda a nossa
estratégia de redes e datacenter dentro do
conceito consolidação-virtualização-
automação", afirma Rodrigo Uchoa, diretor
de Desenvolvimento de Novos Negócios
da Cisco. Segundo ele. todas as soluções
de infra-estrutura da empresa há tempos
são desenhadas e comercializadas dentro
do conceito de virtualização.

Para o diretor, o conceito é muito mais
importante do que simplesmente reduzir
custos e otimizar a área física - trata-se de
administrar a infra-estrutura de TI de forma
mais simples. "É urna questão de adequar
os produtos à demanda do mercado de
forma simples, rápida e flexível", explica.

Colaborou Lílian Cunha
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uando se fala em TI Verde
nos dias de hoje,
imediatamente o que vem à
cabeça são equipamentos e

sistemas que aumentam a performance
das máquinas, geralmente presentes
em um datacenter, reduzindo o uso de
energia, espaço e refrigeração.

No entanto, há empresas que
enxergam muito além desse tipo de
aplicação, procurando usos para a
tecnologia que melhorem o desempenho
de um setor totalmente estrangulado pelo
crescimento da população mundial: o de
infra-estrutura. Um exemplo disso é a IBM.

Questões como o aquecimento global
e a escassez de recursos fundamentais
como água e energia deixaram o campo
do filosófico e se tornaram problemas
reais na vida das pessoas de todo o
mundo, No entanto, a busca por soluções
inteligentes ganhou uma grande vantagem
quando as empresas do setor de infra-
estrutura perceberam que qualquer
aumento na produtividade não apenas
ajuda nas questões ambientais, mas
também tem impacto direto na redução
de custos.

Sempre de olho em novas
oportunidades, a Big Blue, através de seu
grupo de Venture Capital, passou a
observar startups que estivessem
desenvolvendo produtos ligados à
redução do impacto da infra-estrutura no
meio ambiente.

Um dos primeiros frutos dessa
iniciativa está ligado à área de Energia.
Pesquisando o mercado, a empresa
acabou se interessando por uma solução
de medidores de energia, que deixaram
de ser um equipamento com apenas a
função de medir o consumo, se tornando
um software inteligente que troca
informações em tempo real com as
centrais elétricas.

"Os medidores como são hoje não
dão uma visão de como a energia é
usada, só dão uma foto estática. Assim,

as empresas do setor de energia só
conseguem olhar para o gasto no
passado, e não no futuro, Elas conseguem
ver o quanto as pessoas usam de energia,
mas não podem tomar ações e nem dão
ferramentas para o consumidor controlar
seu uso e ajudar a combater a
degradação do meio ambiente", afirma
Drew Clark, diretor de estratégia do grupo
de veníure capital da IBM,

Segundo o executivo, com os
medidores inteligentes, os consumidores
podem, através de uma tela, ver
quanta energia estão usando e fazer
ajustes em seu consumo de forma a
tornar seu uso mais eficiente. "Se
você vê que há horas do dia em que não
precisa ter o fornecimento no máximo,
pode ajustar o consumo para só o
necessário", exemplifica.

Já para a empresa de utility a
ferramenta pode fornecer uma visão geral
em tempo real do gasto de energia de
ruas, bairros e até mesmo cidades inteiras.
"Com essas informações os fornecedores
podem ter uma noção exata da demanda,
podendo antecipar picos de uso. Assim
eles podem se programar e negociar

preços melhores em toda a cadeia de
fornecimento", diz Clark. Isso torna
possível um fornecimento mais eficiente,
com redução de custos e do impacto ao
meio ambiente.

Para montar a solução, a IBM se uniu
à e-Meíer, startup do Vale do Silício que
desenvolveu o software de medição
inteligente de uso de energia, à Gridewise,
organização não-governamental
americana focada em estabelecer
standarts para a conservação de energia,
e a clientes seus que atuam no setor de
fornecimento de energia elétrica. Ao todo
já são 150 pilotos rodando em diversos
locais do mundo, principalmente em
cidades americanas como São Francisco,
Houston e Washington. "Atualmente
estamos trabalhando pequenos pilotos em
cidades menores", conta o diretor.

A parte da IBM no projeto todo é a
construção das "pontes" que fazem todos
esses sistemas e equipamentos diferentes
conversarem. Oferecendo a camada de
integração e os serviços para a costura de
todo o sistema, a empresa acaba
intermediando o relacionamento entre
todas as peças da equação,

Apesar de nenhum dos pilotos já ter
se tornado um projeto real, Drew Clark
acredita que tanto a tecnologia quanto o
mercado já estão prontos. Para ele,
inclusive, este tipo de solução pode ir
muito além do setor de energia. Mudando-
se os coletores de informações, essas
ferramentas podem beneficiar outros
segmentos críticos de infra-estrutura.
"Também temos um projeto na área de
recursos hídricos. Os coletores, no caso,
são sensores espalhados pela rede de
distribuição de água da cidade, que
captam informações como queda ou
aumento de pressão nos canos, bem
como a qualidade da água. Desta
maneira, uma distribuidora consegue
detectar problemas corno um vazamento
de forma automática e solucioná-los
rapidamente", diz o executivo. (C.C.) l

26 TI I N S I D E A I O DE 2

Text Box
Fonte: TI Inside, a. 4, n. 35, p. 18-26, maio. 2008.




