
Nada menos que 863 bilhões de
qilowatts-hora: essa é a quantidade de
energia despendida anualmente, em todo o
mundo, pelos bilhões de PCs, impressoras,
scanners, monitores, servidores, roteadores e toda
a parafernália que cerca as tecnologias da
informação. O número é mais que o dobro da
energia consumida pelo Brasil todo em 2007 (371
bilhões de quilowatts-hora) e corresponde a cerca
de 5% do consumo mundial de energia num ano.
A conta foi feita em 2007 pelo então editor da
revista Wired, Kevin Kelly, e ainda está entre as
melhores aproximações existentes. Não surpreende,
portanto, que a consultoria Gartner, muito depois da
conta de Kelly, tenha descoberto que os
equipamentos de informática respondem pors2%
da emissão de dióxido de carbono no mundo -
algo comparável a todo o tráfego aéreo do planeta.

Junte-se o extraordinário consurKo de energia
e o alto nível de emissões poluentes do parque
mundial de TI e o resultado é que a preocupação
com o meio ambiente nas empresas deixou de ser
ofício do marketing e passou para o centro de
dados e a diretoria financeira: respeitar o meio
ambiente tornou-se tendência de negócios, com

impacto significativo nos custos. "As empresas
começaram a colocar na pauta das estratégias a
preocupação com a sustentabilidade. As diretorias
estão pressionando os executivos de TI por
soluções para a redução dos impactos ambientais
e seus custos", diz Alexandra Reis, do IDC.

Tudo isso é verdade. Mas a maioria das
empresas toma iniciativas ambientalmente
corretas só porque a legislação exige - quando
exige. Uma pesquisa da consultoria BearingPoint,
que entrevistou 600 executivos em todos os
setores da economia na América do Norte, na
Europa e no Japão, constatou que essa é a
motivação mais forte de 22% dos entrevistados:
normas e regulamentações. Em seguida, vem a
preocupação com a imagem da marca (19%), a
inovação (15%) e, só no fim da fila, a redução de
custos (13%). Com o tempo, contudo, o que hoje
aparece como última motivação vai passar para
o primeiro lugar. "As empresas acham as
certificações ambientais bonitinhas, mas só
começam a perceber a importância delas quando
mostramos o impacto dessas ações nos custos",
afirma Roberto Diniz, executivo de otimização
de TI da IBM Brasil.
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TI V E R D E

Em 2007, a IBM investiu o primeiro bilhão de
dólares anual em seu projeto Big Green (uma
referência a seu apelido tradicional, Big Blue).
O projeto visa dobrar a capacidade de
processamento em três anos, sem aumentar
o espaço ocupado ou o consumo de energia.
"Estamos fazendo dentro da IBM o que sempre
recomendamos aos clientes", diz Diniz. Em um
ano, a IBM já conseguiu reduzir o número de
aplicativos internos de 15 mil para 4 500.
"Conforme a tecnologia evolui", explica Diniz,
"desenvolvem-se aplicativos mais eficientes. Com
isso, menos máquinas são necessárias e há
redução do consumo de energia tanto para operar
as máquinas como para refrigerar o ambiente."

A IBM administra a maior infra-estrutura
tecnológica comercial do mundo, com centros de
dados em seis continentes. Juntos, eles ocupam
mais de 750 mil metros quadrados. A companhia
já utiliza as ferramentas do projeto Big Green em
vários deles. No de Lexington, em Massachusetts,
nos Estados Unidos, que tem 2 mil metros
quadrados, a empresa conseguiu reduzirem 15%
o consumo de energia com a adoção dessas
ferramentas. Diniz estima que, ao utilizá-las, um
datacenter do mesmo tamanho - mas menos
atualizado tecnologicamente - pode reduzir até
50% o consumo de energia. Isso eqüivale a retirar
1300 carros das ruas, em termos de emissão de
gás carbônico. Com esses procedimentos verdes, a
IBM espera obter uma economia anual de energia
superior a 5 bilhões de quilowatts-hora, suficientes
para iluminar uma cidade como Paris. Para
difundir o projeto Big Green, a companhia criou,
no Second Life, um centro de dados verde.

REDUÇÃO DE CUSTOS
Outras empresas também já investem em ações
ambientalmente corretas. HP, Nokia, Samsung,
Datasul, Atento, APC e Lexmark têm divulgado
informações sobre seus projetos verdes.
"Iniciativas verdes já fazem parte da estratégia de
muitas empresas, mas várias delas ainda não
sabem exatamente como fazer isso", afirma Paulo
Fernandes, gerente sênior e especialista em cadeia
de suprimentos na BearingPoint. Alexandra Reis,
do IDC, concorda com Fernandes: "Os executivos
de TI já sabem que é uma boa estratégia, mas
alguns ainda não sabem como implementá-la,
quanto custa e o que de fato traz de retorno". Para
ela, as alternativas mais eficientes estão ligadas à
racionalização do armazenamento de dados (por
meio de compartilhamento e virtualização),
controle de impressão e diminuição do consumo
de energia. "Isso tem gerado redução de custos e
de riscos para o negócios", diz Reis. Ele lembra que
as mudanças precisam ser estruturais, incluindo
substituição de máquinas antigas, controle ou
terceirização da impressão e outras iniciativas
desse tipo. Tudo isso afeta a margem de lucro,
afirma Reis, porque a redução de custos permite
oferecer serviços com preços mais competitivos.

A APC, unidade de negócios de soluções de
energia e refrigeração da Schneider Electric, sabe
disso. A empresa criou o programa Efficient
Enterprise, que integra tecnologia modular,
refrigeração acoplada à fonte de calor, contenção
térmica e gerenciamento de capacidade do
ambiente. Um de seus clientes, a Locaweb,
implementou apenas a modularidade num centro
de dados e já colheu resultados. "Evitamos instalar
equipamentos que permaneceriam ociosos. Só
com isso economizamos 15% no consumo de
energia", pondera Felipe Cabellero, gerente do
centro de dados da Locaweb.

GUERRA AOS POLUENTES
Helton Capella, diretor de marketing da APC para
a América Latina, explica que a energia para
alimentar um centro de dados de l megawatt
eqüivale, em gás carbônico produzido, às emissões
de 4 300 carros andando pelas ruas. O número
é de um estudo da própria APC. "Se, porém,
o mesmo centro de dados utiliza tecnologias
antigas, a emissão de CO2 corresponde a 5 300
carros, mil a mais", diz ele. Além de iniciativas para
reduzir o consumo de energia, o programa verde
da APC também adaptou toda sua linha de
no-breaks, inclusive os produzidos no Brasil, à
norma européia RoHS (sigla de Restriction of
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Hazardous Substances ou restrição a substâncias
nocivas), que restringe o uso de seis substâncias
químicas nocivas, inclusive o chumbo.

Essa substância já está ausente desde 2006 de
qualquer produto da HP. "É um compromisso que
está embutido em todo o processo de elaboração
do produto, desde a sua concepção até o
transporte, incluindo os materiais utilizados",
afirma Kami Saidi, diretor de operações da H P para
o Mercosul. No início de 2007, a HP anunciou que
passaria a utilizar plásticos reciclados, como
garrafas de água, na produção de cartuchos para
impressão a jato de tinta. Mais de 2 200 toneladas
de plástico reciclado foram usadas no ano passado
em seus três centros de reciclagem no mundo
(nenhum deles no Brasil) e esse número deverá
dobrar neste ano.

CARTUCHOS RECICLADOS
Outra empresa que tem o meio ambiente no DNA
é a Lexmark, que já padronizou em toda a linha de
impressoras e multifuncionais a laser a capacidade
de imprimir nas duas faces do papel ou de
imprimir múltiplas páginas numa única folha.
A Lexmark também oferece cartuchos de alta s
capacidade, para reduzir os custos, e tem um
convênio com a empresa Oxil, de Paulínia (SP), que
faz o tratamento ambiental dos cartuchos usados.
A Oxil separa, limpa e classifica material reciclável,
inclusive os cartuchos da Lexmark, para, em
seguida, encaminhar os materiais, devidamente
compactados e embalados, a empresas

recicladoras. Além disso, como explica Carlos
Bretos, diretor presidente da Lexmark no Brasil,
a empresa utiliza papelão, em vez de plástico, em
suas embalagens. Ela ainda tem uma parceria com
a ONG Moradia e Cidadania, que recolhe os
cartuchos usados em troca de investimentos em
educação e no primeiro emprego.

Em matéria de manufatura, a Samsung foi uma
das primeiras a tirar de linha os monitores de tubo
de raios catódicos - mais poluentes. O fato é que o
mercado mudou e esse tipo de produto deixou de
ser comercialmente interessante. Mas a empresa
também aperfeiçoou as placas de controle para
reduzir o consumo de energia quando o monitor
não é usado. Os modelos mais recentes consomem
0,3 watt quando estão ociosos. Em comparação,
um monitor LCD convencional consome l watt
quando está em repouso.

A VOZ DO CONSUMIDOR
Para obrigar seus fornecedores a seguir as normas
internacionais e evitar substâncias nocivas, a
Samsung também criou o programa Eco Partner.
"Como o que acontece no Brasil é reflexo tardio do
que acontece lá fora, precisamos nos preparar
aqui também", diz Paulo Graguinane, gerente
sênior de produtos. De fato, uma das
preocupações das companhias é que, em
breve, o consumidor brasileiro também vai
começar a fazer exigências nessa área. "A partir
de 2010, os clientes vão comprar com base no
comprometimento da empresa com o meio
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ambiente, o que já é comum nos Estados Unidos e
na Europa", afirma Ubirajara Oliveira, CIO da
Datasul, que há dois anos iniciou um processo de
educação ambiental dos funcionários.

A empresa passou a recolher baterias e a
controlar a impressão além de ter eliminado o uso
de copos plásticos - hoje, todos têm sua caneca de
cerâmica. Os dois prédios da Datasul já foram
construídos dentro dessa visão. São edifícios que,
por exemplo, reutilizam a água da chuva. No ano
passado, a empresa mudou a refrigeração dos
seus centros de dados, que passou a ser feita com
água gelada, aumentando a eficiência térmica
e diminuindo em 35% as despesas com energia.
A digitalização dos contratos também foi
implementada junto a clientes e fornecedores,
incluindo assinatura digital e eliminando a
impressão de 15 mil folhas de papel por ano.

SENHA NA IMPRESSORA
Redução de impressão também faz parte da
estratégia da Atento, empresa prestadora de
serviços de contact center que tem 28 centrais de
atendimento e 3 mil servidores em 15 países.
"Para que as pessoas aprendam a usar a
impressão de forma consciente, colocamos um
sistema de senhas nas impressoras, associado ao
centro de custo de cada funcionário", afirma David
Cardoso, diretor-executivo de TI e infra-estrutura
da empresa, que conseguiu reduzir em 18% o
consumo de papel. Outra iniciativa da Atento foi o

investimento, há três anos, na consolidação e
visualização dos servidores, reduzindo o número
deles nas centrais. Na nova central de atendimento
da Atento, no bairro do Belenzinho, em São Paulo,
um complexo de cinco blocos com 15 mil metros
quadrados de área, essa iniciativa proporcionou
redução de 30% no consumo de energia. Além
disso, a empresa adotou, ali, um sistema de
condicionamento de ar que detecta a temperatura
do ambiente externo para racionalizar a utilização
de energia. "Se o sistema nota que a temperatura
fora do prédio está mais baixa que a interna, ele
interrompe a refrigeração e passa a jogar o ar
externo para dentro", explica Cardoso.

Todos esses procedimentos são adotados nas
novas centrais da Atento, que são planejadas de
acordo com conceitos verdes. O edifício da central
do Belenzinho foi construído para aproveitar a luz
solar, reduzindo custos com iluminação. Descargas
eficientes nos banheiros e torneiras inteligentes
trouxeram 10% de diminuição no consumo de
água. A central tem apenas monitores LCD, que
representaram uma redução de 15% no consumo
de energia em comparação com modelos mais
antigos. A rede de computadores é do tipo PoE
(Power over Ethernet), utilizando os cabos de
dados para transmitir também energia elétrica.
O PoE reduz o consumo da energia e evita o
desligamento acidental de estações de trabalho,
que pode ocorrer quando a alimentação da
energia é feita separadamente. A partir de agora, a
Atento só vai construir centrais verdes - a próxima
já em 2009. Afinal, é um bom investimento para o
futuro. "Seja para melhorar o mundo ou só para
aumentar os lucros, quem ainda não começou a
implementar a TI Verde deixará de ser competitivo
mais cedo ou mais tarde", avisa Reis, do IDC.
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