
Suporte virtual

Tecnologias da Informação são aliadas cada vez mais fundamentais para atingir metas de sustentabilidade
POR ANDERSON GURGEL  O conceito de desenvolvimento sustentável, cunhado no fim do século passado, impõe-se
cada vez mais como um grande desafio a empresas de todos os setores e tamanhos. Contudo, só recentemente elas
começaram a acordar para a importância das soluções tecnológicas no esforço de adequação às melhores práticas de
governança e de gestão ambiental. Para Felipe Daguila, gerente da Everis, consultoria de TI com atuação global, a
tecnologia pode ajudar tanto nos aspectos relacionados à infra-estrutura corporativa, quanto nos de sistemas e
plataformas de desenvolvimento. &ldquo;No caso da infra-estrutura, ajuda a racionalizar os recursos disponíveis,
considerando a capacidade de armazenamento e processamento em ambientes compartilhados&rdquo;, comenta
Daguila. Seu uso aplica-se, por exemplo, no gerenciamento da atividade dos computadores &ndash; que muitas vezes
ficam ligados desnecessariamente. Quanto a softwares e sistemas, o executivo destaca soluções de Gerenciamento
Eletrônico de Documentos (GED) para economia de papel, e programas para avaliar os ativos de TI. &ldquo;O
empresário preocupado com a sustentabilidade do seu negócio deve perguntar-se o que ele ganha com aquele ativo ou
programa, e se o seu uso está valendo a pena financeiramente; caso a resposta seja negativa, o jeito é cortar&rdquo;,
afirma Daguila.  Um exemplo das novas ferramentas que estão sendo oferecidas ao mercado é uma solução criada pela
BDO Trevisan, em parceria com a Itautec e a InfoQuality: o Syscore de Responsabilidade Social Corporativa (RSC),
software para medição e avaliação do desempenho de projetos e ações de sustentabilidade nas empresas. Segundo seus
criadores, o programa permite aos gestores tomar decisões mais seguras e bem fundamentadas, acompanhando os
indicadores numa tela de computador, e gerenciando mais facilmente as metas propostas.André Vilela, diretor de
soluções corporativas para a América Latina da Unisys, aponta o conceito de &ldquo;empresa em tempo real&rdquo;
como um dos mais importantes no momento &ndash; e que seria inconcebível sem a ajuda da tecnologia. &ldquo;As
companhias que estão atentas à movimentação do mercado e que têm capacidade de resposta no mesmo ritmo dos
acontecimentos apresentam vantagem sobre os concorrentes&rdquo;, reforça. &ldquo;A agilidade para atender às
demandas é fundamental para aproveitar as oportunidades.&rdquo; Para Vilela, mais importante do que acesso aos
dados é ter informação consolidada, pronta para ser usada na tomada de decisão. Por isso, acredita, a integração de
dados é crucial para atingir a sustentabilidade dos negócios. &ldquo;Não é mais possível que os departamentos de TI
funcionem como antigamente, atuando somente como reativos, em ritmo lento; é preciso agir com rapidez, otimizando
tempo e recursos.&rdquo;  Conexão
É precisão ainda estruturar um departamento de análise de informações com o menor custo possível. Em operações pela
internet, por exemplo, o importante é ter um sistema rastreável e documentável, como programas de monitoramento
de fluxo de informações, que permita perceber onde estão acontecendo os gargalos do processo, diz Vilela.  &ldquo;Se um
e-mail fica perdido, sem resposta, na caixa de alguém, isso atrasa o processo decisório&rdquo;, ilustra o diretor da
Unisys. E enquanto se espera uma resposta, uma série de recursos podem ser consumidos desnecessariamente.Há
ainda outra frente fundamental para os negócios, onde as tecnologias são de grande valia: a segurança da informação.
Edison Fontes, gerente sênior da CPM Braxis, alerta: &ldquo;A tecnologia ideal para cada empresa será aquela que
vai ajudar a executar processos de uma maneira eficiente e eficaz&rdquo;, ensina. &ldquo;A adoção da solução tecnológica
precisa estar em conformidade com as estratégias da empresa, tem de ajudar e não atrapalhar, senão será apenas um
custo a mais: um sistema de GED que não garanta a entrega da documentação no prazo é um desperdício&rdquo;,
afirma. Para ele, em primeiro lugar é preciso que a tecnologia escolhida cumpra sua função, para depois servir a um
modelo sustentável técnica e economicamente. Em relação à questão ambiental, a tecnologia vem ajudando na conciliação
de consciência ambiental, melhor desempenho nos negócios e economia de recursos. &ldquo;Um pequeno servidor
pode consumir até 24 kw por hora; já um grande vai consumir proporcionalmente muito mais; contudo esse consumo
não se converte totalmente em produção&rdquo;, ilustra Vilela. &ldquo;O servidor típico usa somente 15% da sua
capacidade, ou seja, as máquinas estão sendo subaproveitadas, desperdiçando cerca de 85% da energia
consumida.&rdquo; O diretor da Unisys afirma que hoje há tecnologias que analisam o servidor e fazem controle do
consumo, a partir de operações de &ldquo;ligar&rdquo; e &ldquo;desligar&rdquo; em função da demanda. Soluções
tecnológicas simples como essa podem aumentar a eficiência de 15% para 85%. A IBM, que também busca soluções
para reduzir gastos de energia para oferecer aos seus clientes, adotou uma simples mudança na porta dos servidores,
que ajuda a manter a refrigeração e pode gerar economia de até 50% no consumo de energia total dos data centers. 
Outro exemplo de como a tecnologia pode ajudar a economizar recursos é a virtualização de equipamentos, recurso
usado para &ldquo;implantar&rdquo; dez máquinas em uma máquina física, que fica mais produtiva, economizando
energia. A Unisys garante que é possível reduzir em até 35% os gastos com energia com a virtualização de
equipamentos. 
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