
C omo uma das grandes
prestadoras de serviços
e fornecedoras de
infraestrutura do

mercado, era de se esperar
que a IBM implantasse
iniciativas verdes. Com
o projeto Big Green, que
envolveu investimentos
de um bilhão de dólares
para o desenvolvimento
de tecnologias e serviços
"verdes", a empresa buscou
ingressar de vez na tendência.
Internacionalmente, o projeto
gerou números significativos de
economia. Com a consolidação
de 3,9 mil servidores em cerca
de 30 mainframes, houve uma
redução de 80% no consumo.
Um dos centros de tecnologia
que estão incluídos nesse
processo de adequação está
localizado em Hortolândia (SP).

A IBM Brasil investiu na
criação de uma área exclusiva
para a comercialização de
soluções verdes e otimização
de TI, liderada por Roberto
Diniz, líder de soluções
verdes e otimização de
tecnologia. O executivo falou
ao COMPUTERWORLD
sobre o perfil do profissional
responsável por iniciativas
como essa, destacando
que ele deve ter grandes
conhecimentos técnicos, além
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competência, uma das mais
importantes, é gostar muito do
que faz, ser um apaixonado.
Tem que gostar da natureza,
não adianta ter só o discurso.
É preciso que seja genuíno.
A segunda competência é
entender muito de natureza
e dos processos que levam à
sua degradação. Engenheiros
costumam ser bons nisso,
principalmente os que têm
formação na área ambiental,
pois TI Verde fica na esquina
entre meio ambiente e
tecnologia. Claro, não dá para
rotular o profissional como
formado em uma carreira
específica, todos podem
aprender muito e entender
muito do que estão falando.

entender dos processos e
das questões técnicas, para
poder ter um discurso com
excelência. Não adianta



de fazer isso é mostrar
detalhadamente os impactos
de cada ação que essas
pessoas tomam. O segundo
ponto é ensinar para as
pessoas o que fazer, pois
a maioria delas não toma
atitudes de forma correta
quando se fala em meio
ambiente. Tem gente que
lava calçada com mangueira
em São Paulo. A água passa
por um processo complexo
de tratamento e chega ao
consumidor de forma potável.
Não dá para pegar essa água
para lavar calçada e carro.
Da mesma forma, a gente
deve abordar as questões de
tecnologia, convidando as

corporativo, a primeira
resistência clássica vem
daquele gestor que só pensa
no curto prazo e que reduz
tudo a variáveis financeiras
simples. Se você vem com
uma nova linha de ar
condicionado que reduz
gasto com energia, ele vai
resistir porque gera custos
imediatos de substituição.
Tem que lidar bem com ele,
explicar, conversar, ensinar
que isso gera sustentabilidade

importante promover
muitas campanhas e repetir
diariamente as mesmas
coisas. O processo de
convencimento humano
é assim, para conseguir
uma mudança cultural,
é importante martelar
determinado assunto. O líder
só pode se dar por satisfeito
depois que começa a receber
feedback, idéias de novas
formas de economizar custos
e preservar o meio-ambiente.
No entanto, para ganhar
defensores da idéia, reitero,
ele tem que entender do que
você está falando.

falar que precisa salvar
a natureza. Todo mundo
concorda com isso, mas é
importante saber como e
fazer as pessoas entenderem
as maneiras corretas, com
as devidas explicações e
contextualizações.

E uma outra disciplina
requerida. Leva a gente
de volta para a questão do
conhecimento: precisa saber
de química, física, biologia,
enfim, é importante conhecer
o impacto do material na
natureza, é necessário saber
como limitar a toxicidade
desse material, é fundamental
implantar processos de
qualidade para ter essa atividade.

pessoas a gostarem daquilo e a
incorporarem ao seu dia-a-dia.

ambiental e financeira. Isso é
somente o básico.

data center consome muita
energia. Isso só piora se você
não entende das melhores
práticas. A simples falta de
computadores pode pôr
todo o esquema de fluxo de
ar quente e frio a perder,
gerando desperdício enorme.
O que um técnico que não
tem noções de TI Verde faz?
Aumenta o ar condicionado
para resolver. O que alguém
com noções faz? Descobre a
causa do aquecimento e vai à
raiz do que originou o gasto.
Uma solução mais simples
para resolver o problema
de fluxo de ar tem um valor
irrisório perto do que vai se
economizar no futuro. Falei do
básico, mas existe uma centena
de outras medidas que devem
ser planejadas pelos líderes para
atingir esse objetivo. (M)
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