
nquanto boa parte
do mercado ainda
discute o que é de
fato TI verde, e tenta

encontrar meíos de fazer com
que o conceito trabalhe em

favor do negócio, o Banco
Itaú vai colhendo os frutos
de um Trabalho estruturado

desde 2004. A instituição conta
hoje com cinco gestores de TI
Verde, profissionais que têm
a responsabilidade de nortear
a corporação em busca de
soluções.

'Todo mundo fala de TI
verde, mas ninguém sabe o
que é de fato. É um conceito
interessante, mas há que se

ter a preocupação com custo
e sustentabilidade das ações.
Quando fazemos isso, criamos
valor para os acionistas

do banco", explica José
Antônio Bezerra, diretor de
operações de computadores

e telecomunicações da
instituição, e um dos gestores.

Além dele, outros quatro
profissionais de sua equipe
dividem a função, que
não é executiva, mas de
recomendação de iniciativas

que devem ser tocadas pelas
áreas responsáveis. Aos
gestores, cabe a centralização

destas ações e a criação de
métricas relativas aos seus
resultados. "Os gestores têm a
visão geral das iniciativas e de
seus resultados. Eles têm que
mensurar o que o movimento
de TI verde gera para o

banco", resume Bezerra.
Por conta deste perfil, os

gestores acabaram escolhidos
entre os profissionais de TI.
"Os gestores são profissionais
da área de engenharia de
infra-estrutura, que está

dentro da área de TI. Como
é o setor de engenharia que
cuida da energia elétrica, a
escolha foi natural. Só que
eles passaram a adotar uma

abordagem diferente. O

leque abriu um pouco mais",

explica o diretor.
O trabalho da equipe

inclui a busca de pesquisas e
a realização de benchmarks
com outras empresas,
que resultam na criação
de sugestões e métricas a

serem adotadas pelo banco.
Aceitas as sugestões pelas
áreas responsáveis - uma
agência, por exemplo - os

profissionais reúnem-se
uma vez ao mês para avaliar

os resultados e definir os
próximos passos.

O executivo lembra que a
idéia de estabelecer gestores
começou há quatro anos,

quando o banco começou a
se preocupar com a adoção
prática do conceito de
sustentabilidade. Há cerca
de um ano e meio, o conceito
de TI verde entrou na agenda

da instituição e, em outubro
do ano passado, os gestores
foram escolhidos.
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Neste contexto, ficou definido
que estes profissionais teriam

de entender de tecnologia
e buscar melhores práticas
em áreas como virtualização,
monitoramento de energia,

equipamentos com baixo
consumo até chegar, no futuro,
a aplicativos que consumam

menos. Definidos os
profissionais, o Itaú realizou
um benchmark - do qual

participaram empresas como
HP e IBM - para relacionar
o que estava sendo feito no
mercado, e a partir daí iniciou

a consolidação de uma série
de iniciativas, que de 2004 até

aqui geraram uma economia
de 4 milhões de reais somente
em energia elétrica.

Algumas delas foram
bastante visíveis, como a

virtualização de servidores,

consolidação dos mainframes
e troca dos monitores de

tubo por monitores LCD nas
agências. Outras, embora
mais prosaicas, também

geraram resultados. "Um
exemplo é a limpeza das
luminárias do data center.

Só uma ação como essa nos
garante um ganho de 50%
na luminosidade, sem gastos

ou a necessidade de troca de
lâmpadas", conta Bezerra.

Outro exemplo de sugestão
dos gestores adotada
pelo banco: a instalação

de iluminação pontual
e interruptores nos data
centers. Antes disso, os locais
permaneciam iluminados 24
horas por dia, muitas delas

sem que ninguém estivesse
ali dentro. Hoje, as luzes são
acesas somente quando há

alguém Trabalhando, e só no

local necessário.
As ações não se resumem

aos data centers da
instituição. Outras medidas
adotadas incluem o uso de

salas de videoconferência
para a realização de reuniões
e a criação de um programa

interno para descarte de
equipamentos.

Segundo Bezerra, o Itaú
vive hoje um momento em

que o trabalho dos gestores

de TI verde começa a se
incorporar na consciência dos
funcionários da instituição,

o que tem.permitido o
planejamento de novas

ações no futuro. "O descarte
responsável de equipamentos

é um exemplo. Hoje nosso
programa abrange somente
baterias, mas já estamos

formatando uma evolução
que inclua também os
desktops", explica.

Outro fruto da consciência

coletiva é a dispersão da
questão verde para fora das

fronteiras do banco. Um
exemplo são os estudos que
os gestores vêm fazendo
junto a fabricantes de
hardware, com o objetivo de
identificar quais deles contam
com "certificações verdes",
fator que será usado como

critério de escolha em
futuras aquisições.

Os mesmos critérios
desenvolvidos para a
mensuração das ações verdes
dentro do banco começam
a ser adotados também
em programas externos. O

Fundo Itaú de Excelência
Social é outro exemplo citado

por Bezerra. "O fundo investe
em empresas que, além

dos resultados, apresentem
também ações socialmente
responsáveis", explica o

executivo, lembrando que os
critérios desenvolvidos pelos
gestores de TI do banco
são hoje utilizados
na identificação
destas companhias.

De todo modo, Bezerra

ressalta que os bons
resultados conquistados
até aqui pelos gestores têm
uma razão simples. "Nossa

abordagem é interna, não
externa. Ela é focada
muito mais no controle
e nos resultados do que em
imagem", conclui. (FE)
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