
Tecnologia verde atrai gigantes 
Erika Sena 
 
A questão da sustentabilidade voltou ao topo das prioridades das grandes empresas de 
tecnologia da informação (TI), como IBM e Dell, que em tempos de crise, estão adequando 
seus projetos e suas soluções para atender às novas demandas de seus clientes, resumidas 
em uma única baliza: redução de custos. AIBM conduziu uma pesquisa, no primeiro trimestre 
deste ano, para entender o potencial deste mercado e detectou que 66% das empresas 
brasileiras já implantaram alguma solução de TI Verde' em seus negócios, o que significa que 
há dois grandes mercados a serem explorados: o das empresas que já perceberam a 
importância da tecnologia na sustentabilidade e o daquelas que ainda não conhecem esse 
universo. 
 
Luiz Bovi (foto), diretor de Pequenas e Médias Empresas da IBM Brasil, que esteve à frente da 
pesquisa, explica que o levantamento tinha por objetivo entender como as cerca de 100 
empresas entrevistadas no País estavam lidando com a sustentabilidade. "Com os resultados, 
poderemos direcionar os produtos e serviços que a IBM tem para atender às necessidades que 
os clientes apresentaram", explicou o executivo. 
 
A Alog Data Centers do Brasil, especializada em hospedagem de dados (hosting), é uma das 
que investiram cerca de R$ 5 milhões na solução de hardware Blade, da IBM, que 
proporcionou redução de 65% no consumo de energia da companhia economia mensal média 
de R$ 250 mil. "TI verde significa cortar desperdícios, e é isso que estamos fazendo", explicou 
Antônio Carlos Pina, diretor de Tecnologia da Alog. 
 
De acordo com o executivo, a solução Blade funciona como uma caixa, que contém diversas 
lâminas na parte interna, para substituir as placas de rede de um computador. "Cada uma 
dessas lâminas representa um computador completo. Ganhamos espaço e economizamos 
energia", explica Pina. Ele conta que a operação foi concluída por completo no Rio de Janeiro e 
que está na fase final na unidade de São Paulo, onde cerca de 70% da implantação estão 
finalizados. "Nossa expectativa é de obter uma economia em torno de 60% em São Paulo. Mas 
o retorno total do projeto deve vir depois de 18 meses", disse. 
 
Segundo Pina, a Alog deve lançar, até o último trimestre deste ano, a solução Cloud 
Computing Compartilhado, na qual investiu cerca de R$ 2 milhões, para poder inserir projetos 
que se comportem bem em ambientes virtualizados. O executivo explica que a novidade pode 
trazer economia à execução de projetos tanto para a Alog quanto para seus clientes. "Se eu 
tenho um cliente de comércio eletrônico [e-commerce], certamente ele vai precisar de uma 
capacidade de servidor maior na época do Natal, com o aumento da demanda. Com essa nova 
solução, eu posso entregar essa capacidade ao meu cliente apenas nesse período. Ou seja, o 
cliente paga pelo serviço apenas nesses dias e depois volta à que usava antes", argumentou. 
 
A Alog encerrou 2008 com um faturamento de R$ 63,24 milhões, um aumento de 30% em 
relação a 2007, e tem a expectativa de fechar este ano com receita de R$ 85 milhões, cerca de 
35% a mais do que em 2008. Com dois data centers, a companhia conquistou, 
respectivamente, 79 e 164 novos clientes no Rio de Janeiro e em São Paulo durante o ano 
passado, impulsionada pelos segmentos varejista e de tecnologia. 
 
A OnlineBrasil, empresa especializada em TI, investiu cerca de R$ l milhão na mesma 
tecnologia Blade, da IBM, impulsionada pela entrada de um grande cliente em sua carteira. "O 
consumo de energia é o que mais onera na locação de um espaço de data center, por isso 
buscamos uma redução nesse sentido", disse Ezequias Sena, diretor comercial da Online 
Brasil. "Além disso, consegui otimizar nosso espaço, e hoje tenho 50% da infraestrutura que 
compramos livres", completou. 
 
Conscientização 
 
Junto da IBM, a gigante americana de tecnologia Dell é uma das empresas que têm mudado a 
sua maneira de fazer negócios, impulsionada pela explosão da necessidade de seus clientes de 



reduzir custos e de ser sustentável. Seguindo essa tendência, a companhia anunciou planos 
agressivos de reduzir ainda mais o consumo de energia de seus produtos. 
 
Tanto os computadores de mesa quanto os portáteis estão sendo reprojetados para consumir, 
até por isso, vem adequando suas instalações para promover o uso eficiente de energia, sem 
comprometer a segurança das informações. "Um exemplo dasvantagens que os green data 
centers são capazes de proporcionar é a migração das empresas para servidores virtuais.  
 
Esses servidores melhoram a eficiência e a disponibilidade de recursos e aplicações, e 
diminuem os custos operacionais ao utilizar tecnologia de ponta, que reduz a pegada de 
carbono", disse Luís Gentil, vice-presidente de Infraestrutura Regional da Global Crossing, para 
a região da América Lati na e do Caribe. 
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