
Brasil: 66% das empresas médias adotam TI verde  

 Metade das companhias de médio porte de todo o mundo já implantou alguma forma de 
medir o consumo de energia do departamento de TI. É o que aponta o estudo Green IT, 
realizado pela IBM, que revela também que no Brasil esse índice chega a 66% e que as 
empresas daqui são das que apresentam maior preocupação com o tema. 

A pesquisa mostra ainda que sete em cada dez empresas médias brasileiras planejam ou já 
fizeram alguma ação para diminuir o impacto ambiental causado pela cadeia de suprimentos, 
produtos e serviços. 

Além disso, 65% já completaram ou estão virtualizando servidores para aumentar a eficiência 
energética e diminuir custos. Em outros países, dois terços das empresas disseram que vão 
incluir a virtualização de servidores como meta para os próximos 12 meses. 

“Companhias em todo o mundo estão descobrindo que desperdício significa custo e que ser 
ambientalmente responsável é tão bom para os negócios quanto para o planeta”, observa Luiz 
Bovi, diretor do segmento de pequenas e médias empresas da IBM Brasil. 

Foram entrevistados mais de mil executivos de TI de companhias que possuem entre 100 e 
1000 funcionários, divididos em 12 países: Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, 
Alemanha, Índia, Japão, Noruega, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos. O relatório examinou 
11 atividades em quatro áreas: virtualização e consolidação, eficiência energética, redução de 
viagens e aposentadoria de equipamentos antigos. 

Funcionário remoto, menos custos, reciclagem... 

De cada dez empresas americanas, britânicas, indianas e brasileiras, pelo menos cinco ou seis 
têm funcionários trabalhando de casa. Já na Alemanha e na França a adoção dessa prática é 
mais lenta. 

Enquanto isso, em países de grande extensão geográfica como Brasil e Canadá é crescente o 
uso de ferramentas colaborativas para reduzir custos com viagens. Mais de 30% das empresas 
dessas localidades usam sistemas de conferência remota, entre outros, para fazer reuniões de 
negócios. 

Mas a consciência ambiental não é o fator preponderante para adoção de soluções “verdes” e, 
sim, a redução dos custos. Os objetivos iniciais das organizações são alcançados ou até 
mesmo excedidos em 65% de todas as implementações, sendo as razões mais citadas: a 
diminuição do uso de energia, mais funcionalidades para os negócios, menos investimentos ou 
gastos operacionais futuros, além do atendimento às demandas dos clientes e às normas 
governamentais. 

Além disso, 56% das empresas ouvidas têm ou estão criando programas de reciclagem de 
hardwares velhos e 23% dos que não têm pretendem fazê-los nos próximos 12 meses. Na 
Índia, 63% das empresas de TI recondicionam seus servidores; no Brasil, a prática é feita por 
60%. 

Dados no Brasil 

- Mais de 70% das empresas planejam ou já realizaram atividades para diminuir os danos 
ambientais causados por sua cadeia de suprimentos, produtos e serviços.  

 - 66% das companhias já implementaram algum tipo de medição de energia para sua 
infraestrutura de TI. 



- Mais de 65% das companhias já completaram ou estão em processo de implementação de 
virtualização de servidores.  

- Entre 50% e 60% das empresas já operam com funcionários trabalhando em casa, 
conectados a redes virtuais.  

- Mais de 30% das empresas utilizam ferramentas de colaboração, como conferência remota, 
para definirem estratégias ou fecharem negócios.  

- 60% das companhias implantaram a prática de recondicionamento de servidores para 
melhorar a eficiência de energia. 
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