
O escritório sem papel
ainda é um sonho, mas os
departamentos de TI ainda
podem adotar passos simples
para reduzir seu uso dentro
das empresas, Na Cemig,
por exemplo, um programa
criado há dois anos reuniu
governança e melhores
práticas de impressão
relacionadas a itens como
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impressão frente e verso e
recarregamento de toner. De
acordo com o superintendente
de TI e telecomunicações da
empresa, Andreotti Tasca, a
iniciativa gerou, nos primeiros
quatro meses, 34% de
economia de papel.

O fim do papel não está
relacionado somente à
impressão feita dentro da
empresa. Um exemplo é do
Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo que, com a
criação do Diário de Justiça
Eletrônico (DJE) há cerca de
um ano, economizou até agora
4.114 toneladas de papel.

De acordo com Rosely

Computing Inititiative estima
que o uso de ferramentas de
gerenciamento de energia
para desktops, por exemplo,
pode economizar mais de
600 kW/hora em energia, por
máquina. Multiplicando isso
por centenas, ou milhares,
o departamento de TI pode
visualizar como uma ação
simples pode se transformar
em iniciativa verde.

Larry Vertal, membro do
quadro de diretores do
Green Grid, consórcio global
dedicado ao desenvolvimento
e promoção de eficiência

blade que rodam treze
máquinas virtuais, mais
quatro destinadas aos
projetos de caráter urgente.
Com tudo isso, segundo
Giancarlo Fontoura,
coordenador de infra-
estrutura da companhia, o
projeto com virtualização
ficou cerca de 30% mais
barato do que aquele orçado
sem essa ferramenta..

A tecnologia pode eliminar
a necessidade da presença
física diária dos profissionais
e grande pane de suas

Padílha de Souza Castilho,
secretária de TI do TJ-SP,
quando o diário era impresso
em papel ele consumia 17
toneladas de papel por dia.

A organização não-
governamental Climate Savers

energética para data centers e
serviços de informação, diz que
uni processo de virtualização
bem feito pode gerar até 70%
de economia de energia. Além
desta, há a clara economia
de custos operacionais
relacionados ao volume
de máquinas.

No Brasil, a Grendene.
substituiu treze servidores
físicos por quatro servidores

viagens, mas para isso a
área de TI deve fornecer as
ferramentas corretas.

O centro de serviços
de TI da Alcoa no Brasil,
localizado em Poços de
Caldas (MG) tem hoje 25
pessoas, que se somam
às 70 espalhadas pelas
unidades e mais outras cem
terceirizadas. A integração
da equipe depende muito

das condições de teletrabalho
fornecidas pela companhia.
Segundo Tânia Nossa, CIO da
empresa, no dia-a-dia de seus
subordinados, isso se traduz
em horários de trabalho
flexíveis e possibilidade de
trabalho em home office via
VPN, por exemplo. "Isso está
incorporado à nossa cultura,
por isso não há qualquer
obstáculo".

As políticas de aquisição
de equipamentos de TI
costumam íevar em conta
critérios relacionados a
padrões de desempenho
dos produtos. Já é hora de
adicionar padrões ambientais
a esta lista.

A Universidade de São
Paulo (USP) acaba de
criar um "selo verde" para
compra de computadores.
A novidade já foi instituída
em uma licitação concluída
em setembro para compra
de cerca de 2 mil máquinas.
Segundo Tereza Cristina
Carvalho, diretora do Centro
de Computação Eletrônica
da universidade, o objetivo é
tornar a certificação obrigatória
para qualquer fornecedor
que queira participar de uma
licitação da instituição, mas
há um problema: faltam
empresas com essa capacidade.
(FB, com informações ao
ComputerwarUEUÂ)
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