
Maioria das empresas manterá projetos de TI Verde  

O Gartner, firma de pesquisa e de consultoria na área de tecnologia, aponta que, apesar da 
redução de gastos em todos os projetos de TI causada pela recessão, a maioria das 
organizações manterá a prioridade dos Projetos de TI Verde. "No que diz respeito à TI verde, 
nossa previsão é que as organizações continuem a focar em projetos que aumentem a 
eficiência energética e economizem gastos," afirma Simon Mingay, vice-presidente de 
pesquisas. 

Em dezembro de 2008, o Gartner consultou 620 profissionais sobre os programas de TI Verde 
de suas organizações. Os pesquisados responderam a uma série de perguntas sobre o 
desenvolvimento de programas nos ambientes de TI e sobre o impacto da recessão nas 
iniciativas de TI Verde.  

"Para a maioria das organizações que não estão procurando explorar estrategicamente a TI 
Verde, 2009 representará uma lacuna para os projetos verdes que não focarem no corte de 
custos em curto prazo e na eficiência energética. Em um prazo mais longo, acreditamos que a 
sustentabilidade ambiental continuará a ser uma questão importante para os negócios", 
comenta Mingay. 

Um número significativo de organizações, particularmente nos Estados Unidos e no Brasil, 
prevê uma redução na prioridade dos projetos de TI verde em 2009. Entretanto, na maioria 
dos casos, particularmente na Europa e na região da Ásia/Pacífico, a recessão não mudará ou 
aumentará a prioridade dos projetos de TI verde. 

A empresa também perguntou às organizações que tinham um orçamento de gastos de capital 
específico para TI Verde (22% dos pesquisados), que proporção do gasto de capital total isso 
representava. No geral, mais de um terço dos pesquisados (46% na Europa, 38% na região 
Ásia/Pacífico e 36% nos Estados Unidos) previam gastos acima de 15% de seus orçamentos de 
tecnologia em projetos de TI Verde. 

Apenas 60 organizações (10% dos pesquisados) não tinham nenhum projeto de TI Verde 
quando foi feita a pesquisa. Com exceção da região Ásia/Pacífico, a maioria das organizações 
que não tinham estes projetos previa que a questão seria analisada. O estudo revelou que 
40% dos pesquisados nos Estados Unidos e 58% na Europa tinham a intenção de lançar 
projetos no futuro, contra apenas 15% dos pesquisados na região Ásia/Pacífico. Além disso, 
um número relativamente pequeno dos pesquisados não tinha projetos de TI verde como 
consequência da recessão. 

"Temas como informações e compensação das emissões de carbono, videoconferência e ‘green 
procurement\' (aquisições verdes) continuarão a ser pilares da estratégia e da arquitetura de 
TI durante os próximos dez anos", diz Rakesh Kumar, vice-presidente de pesquisas do 
Gartner. "Isso acontece porque os imperativos políticos e científicos com relação às mudanças 
climáticas continuarão a pressionar governos, organizações internacionais e organizações à 
medida que os stakeholders aumentarem a pressão para focar na sustentabilidade ambiental". 

Ainda conforme os especialistas da empresa, para organizações que são usuárias finais, os 
conceitos de "lean e green" (enxugar custos e TI verde) não podem se fundir, mas os CIOs 
precisam separar silos orçamentários e levar em consideração os custos/benefícios maiores 
para a organização, caso optem por ajudar a empresa a explorar os benefícios financeiros 
derivados dos projetos de TI Verde. 

 



"Ao se considerar o posicionamento de uma solução como sendo verde, os provedores de 
tecnologia e de serviços de TI precisam analisar se isso irá economizar dinheiro para a 
organização em menos de 12/24 meses. Caso contrário, eles precisam focar nos benefícios 
verdes dentro do contexto de um caso de negócio mais amplo para a sustentabilidade", 
analisa. 

Pesquisa divulgada pelo Gartner aponta que cerca de 30% da energia utilizada globalmente 
em ICT (Information and Communication Technology) é empregada em PCs e seus periféricos 
mais próximos. Segundo o estudo, muitas empresas querem diminuir este número, mas não 
sabem como começar. 

"As companhias não podem mais enxergar os programas de melhoria de performance 
ambiental como opcionais", afirma Stephen Kleynhans, vice-presidente de pesquisas do 
Gartner. "Cada vez mais, as empresas precisam definir um planejamento que contribui com a 
estratégia ambiental global da corporação, sem impactar a operação dos usuários". 

Por fim, ele lembra que funcionalidades básicas de gerenciamento de energia já estão 
disponíveis gratuitamente na maioria dos PCs. Site: www.gartner.com. 

MAIORIA das empresas manterá projetos de TI Verde. UOL/Canal Executivo, abr. 2009. 
Disponível em: <http://www2.uol.com.br/canalexecutivo>. Acesso em 30 abr. 2009.  

 

 


