
erton Paiva fundou uma

empresa de consultoria,

a Apel, e dá conselhos sobre
sustentabilidade, ou a arte

de gerenciar empresas sem
l destruir o ecossistema.

[Recentemente, vendeu

conselhos para o presidente

de uma fábrica. Ele usa umas

poucas matérias-primas

poluentes, mas, de resto,

leva adiante várias iniciativas
sustentáveis. A fábrica,

disse Aerton ao presidente,

deveria divulgar as iniciativas
sustentáveis em campanhas

publicitárias. O presidente

discordou. "Nós fazemos

tudo isso não pelo meio

ambiente", disse o presidente,

"mas pelos ganhos de

eficiência." Teve vergonha.

Vários executivos do setor
de TI, quando conversam

sobre TI verde, não parecem

muito à vontade. Anderson

Cunha, o CIO da Leroy Merlin:

"Ainda não temos nenhuma

iniciativa de porte nessa

área." Para Anderson, se a

iniciativa não tiver porte, não
merece divulgação. Wilson

Maciel Ramos, o CIO da Gol
Linhas Aéreas: "Fizemos um

projeto de consolidação de

servidores, e consolidamos

122 servidores em três. Serve

de medida para reduzir o

consumo de energia... Não

creio que dê assunto para
uma conversa muito longa."

Na IBM, Roberto Diniz

coordena as iniciativas

de otimização de TI:

consolidação de sistemas,
virtualização, gestão de

sistemas com o apoio de

sensores e de software.
Quando uma empresa toca

iniciativas assim, sempre

economiza energia. Roberto

então ganhou também a

responsabilidade de falar
sobre TI verde em nome
da IBM. "Mas TI verde", diz

Roberto, "é uma expressão

meio infantil."



E, na Diveo, Dênio Portella

Bezerra dirige a operação de

dois CPDs profissionais (ou

datacenters). Nos painéis de
controle, ele vigia o consumo

de energia elétrica. "Quando

falam de TI verde", diz Dênio,
"falam mais de economizar

energia elétrica. Tem um

pouco de hipocrisia nisso."

A queima inútil

CIOs e fornecedores
construíram sistemas de

informática indispensáveis

aos negócios — indesligáveis.
Mas, sem querer, incluíram

características malignas nos

sistemas: eles consomem o

ecossistema e jogam dinheiro

no lixo com a eficiência típica

das máquinas.
Os americanos queimam

carvão mineral para produzir

energia elétrica. Um terço da
energia contida no carvão
se perde durante a queima.

Um terço da energia de

fato produzida pela queima

se perde nas linhas de

transmissão (elas são longas

demais, porque o país é

grande). Só um terço chega

ao CPD, para ser usada pelo
CIO.

(Os brasileiros usam

hidrelétricas para produzir
energia elétrica. Emitem

menos gases nocivos, mas

inundam grandes áreas e

alteram para sempre a história

dos rios e dos afluentes.)

Então, o CIO gasta 50%

da energia elétrica consumida
pelo CPD para resfriar o CPD.

É mais ou menos o que Dênio

gasta na Diveo. Como quase

todo CPD usa sistema mais

antigo de ar condicionado, o

CIO de cara desperdiça 15%

da energia elétrica, pois um

ar-condicionado moderno

gasta 15% menos energia

elétrica para resfriar a mesma

coisa. Ou seja: de toda a
energia elétrica consumida

pelo CPD, 7,5% vão direto

para o lixo. Como a energia

elétrica representa 30% do

custo total de um CPD, diz

Dênio, na prática o CIO joga

no lixo 2,25% do custo total

do CPD, na forma de energia

elétrica consumida por ar-
condicionado ineficiente.

Além disso, o CIO gasta

os outros 50% da energia

elétrica para alimentar os

sistemas de informática

dentro do CPD. A peça mais

importante desses sistemas

é o servidor. Em geral, um

servidor comum passa 95%

do tempo ocioso e 5%
do tempo trabalhando ao

máximo.

Para resumir bastante: os

americanos queimam carvão

mineral (e os brasileiros
inundam grandes áreas) para

no fim alimentar servidores

ociosos e o ar-condicionado

ineficiente dos servidores
ociosos.

Antes, o CIO saía das

reuniões sem que ninguém

reclamasse de nada disso.

Mas hoje alguém sempre

reclama. Toda empresa

planeja instalar mais e mais

servidores, porque planeja
instalar mais módulos do

ERP, um sistema de geração

de relatórios, um banco de

dados novo, um sistema de

comunicações unificadas, um

sistema de automação dos

armazéns, um sistema para

ajudar os vendedores em

campo.

Ricardo Shiroma, da Dell,
explica bem o problema. "O
mundo está cada vez mais

complexo. E os sistemas

de TI ficam cada vez mais

complexos. Não dá para

enfrentar esse mundo

complexo com uma TI cada

vez mais complexa." Não

dá para instalar mais
e mais servidores,

deixá-los ociosos

95% do tempo e

ainda assim bater os

preços de concorrentes mais

inteligentes.

Lista branca

Os fornecedores
logo batizaram todas as

tecnologias e serviços de

otimização de sistemas

complexos de TI verde,

porque no fim das contas

essas tecnologias e serviços

poupam energia elétrica.

No catálogo de TI verde,

eles incluíram a consolidação

de servidores; assim o CIO

troca servidores comuns,

com ocupação de 5%, por

servidores de grande porte,
com ocupação máxima de

80%. Incluíram a virtualização

de servidores; assim o CIO

instala vários algoritmos num

único servidor de grande

porte, em vez de instalar
um algoritmo por servidor.

Incluíram os sistemas mistos
de armazenagem, com mídia

veloz e cara para informação

valiosa e mídia lenta e barata

para informação já sem valor

imediato. Incluíram SOA;

quanto mais um serviço

passa a ser usado, mais ele
ocupa o servidor em que

reside, e menos o CIO gasta

por transação realizada pelo

serviço. Incluíram algoritmos

de gestão da TI; assim o CIO

emprega menos gente para

manter um CPD econômico

sempre no ar.

A expressão TI
verde pegou. Grandes

clientes agora obrigam os

fornecedores a preencher

questionários enormes, em

que perguntam tudo — até

quanta energia o fornecedor

desperdiça no CPD, como

descarta baterias, como
evita subfornecedores que
empregam crianças. (É

o caso da Petrobras, da
Caterpillar, da Natura, da

CVRD, da Philips.) Neste

momento, Aerton Paiva



ajuda a Febraban a montar

um grupo especializado

em TI verde; esse grupo vai

compilar e divulgar uma lista

de fornecedores verdes,

aos quais os bancos devem

dar preferência, caso os
fornecedores verdes atendam

os demais requisitos técnicos

e fixem preços razoáveis.

Ver ao vivo

Em julho, a Diveo instala

os computadores e as

máquinas de comunicação

de dados para dois novos

clientes. Vai então consumir
3.600 quilowatts-hora por

mês, ao custo de R$ 600 mil.

Hoje, a Diveo consome 2.400

quilowatts-hora por mês,

ao custo de R$ 400 mil. Por

causa de dois novos clientes,

ela vai aumentar o consumo

e a conta de energia elétrica

em 50%. Mesmo assim,
Dênio ficou contente com os

números.

Poderia ser pior.

As máquinas dos dois

novos clientes vão funcionar

no seagundo piso do CPD

de Tamboré (Barueri, SP). É

um piso recém-construído;

ao projetá-lo, Dênio e seu
pessoal escolheram só

tecnologias novas, as que
ocupam menos espaço e

consomem menos energia

elétrica.
Dênio comprou sistemas

de ar condicionado do tipo

Schiller, comprou servidores

próprios para a virtualização,

projetou com cuidado as filas

frias e quentes e as bocas

do ar condicionado, instalou

sensores de temperatura em

locais estratégicos, comprou

sistemas próprios para a

gestão automática de todas

as máquinas. Comparando o

piso novo com o piso antigo,

Dênio economiza 15% com

o resfriamento, poupa 7

mil quilowatts-hora por ano

com cada servidor virtual.

Dênio conseguirá manter os
computadores mais tempo

no ar. Os técnicos vão entrar

menos no segundo piso.

Não vão aquecê-lo com o

calor do próprio corpo. Nem
vão acender as luzes. Mais

poupança.

Dênio viu várias dessas

tecnologias novas numa
visita ao centro de pesquisa

e desenvolvimento da HP em
Houston (EUA). "Faz diferença

ver ao vivo." Também recebeu

a visita de vários fabricantes.

Cada um deles consegue

vender alguma coisa que,

ao mesmo tempo, poupa

espaço, energia — e o
ecossistema. Um exemplo:

antes, um processador Intel

Xeon de um núcleo consumia

120 watts, ou seja, 120 watts
por núcleo; hoje, um Xeon de

quatro núcleos consome 50

watts, ou seja, 12,5 watts por

núcleo. Outro exemplo: antes,

um computador de mesa

Dell OptiPlex consumia 966

quilowatts-hora por ano; hoje,

consome 210 quilowatts-

hora por ano. Tanto que, nos
últimos meses, o Bradesco

instalou 50 mil computadores

novos nas agências, mas não

precisou comprar nenhum

riobreak novo; os velhos

deram conta do consumo de

energia, com folga.

"Ser verde,
verde mesmo."

Uma fábrica de

processadores, como a Intel,
precisa lançar processadores

mais rápidos a cada dois

anos, mais ou menos, se

pretende sobreviver. Para
aumentar a velocidade do
processador, a Intel pode

aumentar a velocidade

das oscilações elétricas
que fazem um bit pular de

um transistor para outro

(é a velocidade do clock).

Contudo, a Intel não

conseguiria vender um Xeon

de um núcleo com clock

mais alto que 3,4 GHz. Ele

aqueceria demais. Para retirar

o ar quente do gabinete,

o fabricante teria de usar
um ventilador grande, veloz

- barulhento. E nenhum CIO

pagaria caro por micros de

mesa refrigerados a água.

Então a Intel não
aumentou o clock. Ela reduziu

o tamanho do transistor

(de 65 nanômetros para

45 nanômetros), trocou

alguns materiais e lançou

processadores com mais
núcleos (ou mais centrais

de processamento de

bits). A Intel apostou em

processamento paralelo.

Mesmo com um clock mais

baixo (1,8 GHz), um Xeon de

quatro núcleos produz mais.

E um Xeon de quatro

núcleos consome só 42%
da energia de um Xeon

de um núcleo só. "Já que

economizamos energia", diz

Mareei Saraiva, executivo

da Intel, "é melhor fazer

propaganda disso."

Então a Intel
usou vários núcleos

porque não podia

usar um só, e
economizou energia.

Na Diveo, Dênio precisava

ocupar pouco espaço para

atender os dois clientes

novos. Tecnologia que

ocupa pouco espaço (como

servidores blade) aquece

mais (não há espaço para
instalar ventiladores dentro
do servidor). Então Dênio

comprou ar-condicionado

Schiller e tudo o mais para

economizar energia ao resfriar

os bastidores cheios de
servidores blade, e comprou

tecnologia de virtualização

para colocar o máximo

possível de servidores

virtuais no mínimo possível

de servidores reais. A Dell e

a HP e a Sun e a Lenovo e a

Itautec e a Positivo constróem

computadores mais

econômicos porque gente

como Dênio se preocupa

com espaço e com a conta

de energia elétrica.



Todo mundo economiza

energia elétrica por tabela.

Um grande fornecedor,

contudo, considera inaceitável

o rótulo de hipócrita. Para

igualar economia de energia

com TI verde, diz Roberto
Diniz, da IBM, um grande

fornecedor vai trabalhar para

ser "verde mesmo".

A própria IBM toca uma

série de iniciativas. Em

1997, ela empregava 128

CIOs; hoje, emprega só um.

Ela mantinha 155 CPDs;

hoje, mantém só sete. Ela

gerenciava 31 redes distintas

de comunicação de dados;

hoje, gerencia só uma.

Ela mantinha no ar 15 mil

aplicativos; hoje, mantém só

4.700. Em resumo: hoje, a

IBM está mais eficiente, mais

barata — e sua existência

consome menos recursos do

ecossistema.
Na Sun Microsystems,

14 mil funcionários têm
autorização para trabalhar em

casa dois dias por semana,

e 2.800 funcionários têm

autorização para trabalhar

em casa todos os dias

da semana. "Assim", diz

Marcelo Resende Miranda,

especialista da Sun no
Brasil, "nós gastamos

menos gasolina e poluímos

menos o meio ambiente."
Além disso, diz Marcelo,

a Sun segue as diretrizes

RoHS (da União Européia),

conseguiu empregar
95% de componentes

recicláveis nos produtos,

criou procedimentos para

recolher de graça os produtos
recicláveis e para descartar de

forma correta os outros 5%

de componentes poluentes.

Todos os fornecedores de

renome reciclam, conquistam

o selo Empresa Amiga da

Criança, mantêm alguma

iniciativa caridosa. Eles fazem

o que podem.
Mesmo as empresas

exemplares — a Natura, a
Philips — não conseguem

ser 100% sustentáveis: elas

sempre consomem recursos

e sempre poluem, ainda

que pouco. "A questão

não é essa", diz Aerton,

daApel. Nossa geração
deve levar a vida, mas não

deve condenar as gerações

futuras à extinção. "O que

está em jogo", diz Aerton,

"é a continuidade da nossa

espécie." A indústria de TI

responde por 15% do efeito

estufa: a verdadeira questão

é baixar esse número. Para

efeitos práticos, desde que

nossos filhos e netos herdem

um mundo menos poluído,

com matérias-primas o

suficiente para viver e mais

justo, os verdadeiros motivos

não interessam.
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