
Pesquisa européia
divulgada pela
Atos Origin e pela
IDC revela que

empresas com programas
de sustentabilidade
maduros registraram
maiores margens de lucro,
geralmente com acréscimo
de 2% ou mais do que as
margens da indústria. O
estudo foi baseado em
uma pesquisa com 165
executivos sêniores nos
setores de manufatura e
varejo.

Mesmo no atual clima
econômico, a pesquisa
indica que as empresas
estão planejando seguir
esse caminho, já que
esperam obter um retomo
acima da média como
resultado de seus esforços
de sustentabilidade. A
Tecnologia da Informação
é definida como uma
ferramenta-chave para
impulsionar iniciativas
sustentáveis, com 70% dos
entrevistados declarando
que TI desempenhará
um papel fundamental
na redução do impacto
ambiental de suas
empresas.



Tanto é assim, que em
diversas frentes - como
economia de energia e
estratégias de segurança -
as corporações começam
a integrar políticas
sustentáveis com suas
iniciativas de tecnologia. O
Greenpeace, por exemplo,
afirmou que softwares vão
ajudar no gerenciamento da
distribuição de eletricidade
de fontes renováveis como
sol e vento.

Segundo um porta-voz
da entidade, conforme os
países reestruturarem seus
setores de eletricidade
para incluir mais fontes
renováveis de energia, a
demanda por softwares
de gerenciamento terá um
grande crescimento. No
ano passado o Greenpeace
divulgou um projeto

chamado "Energy [R]
evolution", que prevê a
redução da emissão de
carbono na atmosfera em
50% até 2050 por meio do
uso de fontes renováveis de
energia - como o vento ou
o sol.

Sven Teske, diretor da
campanha pela energia
renovável do Greenpeace,
explicou que uma nuvem
se movendo sobre uma
cidade, por exemplo,
poderia reduzir a produção
de energia solar em alguns
lugares da rede enquanto
aumentaria em outros. Isso
exigiria um software para
gerenciar a distribuição
equilibrada, disse.

A reestruturação global
do setor de eletricidade
exigirá um investimento
de 14,7 trilhões de dólares
até 2030, de acordo com a
instituição. Teske não deu
uma estimativa de quanto
desse número pode ser
investido em softwares.
O Greenpeace aponta
que, além de fornecer os
sistemas para as redes
elétricas, as companhias de
TI podem também ajudar
o ambiente ao desenvolver
equipamentos com maior
eficiência de energia.

Teske afirma que, em
países industrializados,
a única razão pela qual a
demanda por eletricidade
ainda aumenta é por causa
da necessidade de rodar a
infraestrutura de TI, como
servidores. "Gostaríamos de
ter as empresas de TI como
aliadas", completou.

Efeito colateral
Já na área de segurança,
boa parte dos gestores

de tecnologia vem
demonstrando
preocupação com o destino
que será dado aos seus
equipamentos eletrônicos
após o uso. Neste caso,
o favorecimento ao meio
ambiente é um efeito
colateral, já que o foco da
preocupação é a perda de
dados importantes.

Uma pesquisa realizada
pelo Osterman Research,
sob encomenda da
Converge, empresa
especializada em
tratamento de lixo, aponta
que dois terços dos mais de
cem participantes afirmam

que suas empresas não
possuem planos formais
de TI Verde. Quando
se trata de descarte
de equipamentos, os
gerentes de tecnologia se
mostram duas vezes mais
preocupados com a perda
de dados do que com a
natureza.

Cerca de 40% dos
participantes alegam que
os riscos de vazamento
de dados são, também, os
principais motivadores
para a adoção de políticas
de descarte de lixo
eletrônico. Apenas 25%
apontaram a conservação
do meio ambiente como
motivador para a adoção
desse tipo de iniciativa. "O
que vemos nas manchetes
são os aspectos 'verdes' do
descarte de equipamentos.
Mas nossos clientes
mostram que a falta de
segurança dos dados é
que os deixa acordados
à noite", afirma Chris
Adam, diretor de serviços
de descarte de tecnologia
da Converge. Segundo o
executivo, muitas empresas
procuram a companhia
após um vazamento de
dados ocasionado pela
falta de políticas do tipo.

A pesquisa também
abordou as formas
de descarte utilizadas
pelas companhias.
Apesar da maioria das
empresas usar uma
combinação de métodos,
que incluem reciclagem
e doações, 15% dos
participantes admitiram
que simplesmente jogam
seus equipamentos velhos
na lixeira, (tradução do
Computerworld/EUA) •
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