


Tereza Cristina Carvalho,
diretora do Laboratório
de Arquitetura e Redes
de Computadores da USP
(Larc-USP): concessão de um
Selo Verde para empresas
que adotam princípios de
sustentabilidade em TI

Amostra disso é o resultado de urna pesquisa,

divulgada em janeiro último e produzida pela Deloitte

em parceria com o CFO Research Services, linha

de serviços de pesquisa da CFO Magazine, do The

Economist Group. O levantamento foi feito com a

participação de 353 organizações da América de

Norte, Europa e Ásia e, do total da amostra, 91%

das empresas diziam já ter empreendido esforços

incrementais ou agressivos para reduzir o impacto

do uso de tecnologia sobre o meio ambiente.

Dessas, 22% assinalaram que o orçamento da

área de TI reservado à chamada "TI verde" (ações

de sustentabilidade relacionadas aos materiais e

processos empregados nas atividades de tecnologia

da informação) ficou na casa dos 5% a 15% de

seu total no último ano. Outra parcela de 22% de

empresas afirmou que dedicou de 1 5% a 25% do

seu orçamento de TI a esses esforços. Outros 14%

da amostra assinalaram terem destinado mais

de 25% de seus investimentos de TI em iniciativas

sustentáveis.

No Brasil, o tema ainda é incipiente se comparado com

a forma como é tratado em outros países, mas mostra l

fortes sinais de adoção, tanto por conta da busca

pela redução de custos, como devido a um ganho

de conscientização por parte das empresas. Segundo l

Robert Use, sócio-diretor da área de Consultoria

Empresarial da Deloitte e especializado em tecno ogia,

a adoção de práticas sustentáveis poderia ser maior

com a fixação de alguns marcos. "Em alguns países, o

quilowatt lem um certo custo se for consumido até um

limite. Se ultrapassar esse teto, o preço por quilowatt l

fica quatro a cinco vezes mais alto", exemplifica.

No entanto, ações como a redução do consumo de

energia e diminuição das emissões de carbono a partir l

de iniciativas como a consolidação de servidores,

a otimização dos sistemas de refrigeração de data

centers e melhorias nas infraestruturas prediais, têm

sido, segundo Use, cada vez mais comuns no ambiente l

corporativo brasileiro e, com elas, as empresas estão

conseguindo otimizar os custos.

A crescente preocupação com a adequação dos doto

centers é um dos fatores que indicam como o tema vem

ganhando relevância no Brasil. Em 2008, o Banco Real -

agora parte do Grupo Santander Brasil - foi vencedor da

categoria de tecnologia ambiental do prêmio The Banker

Technology Award, organizado pelo Grupo Financial

Times. Entre as ações que levaram o banco à premiação,

estava a eliminação de 174 servidores de um total de

1.960 máquinas, por meio da consolidação. Contudo,

as iniciativas de sustentabilidade na organização não

pararam por aí "Continuamos com essa filosofia dentro

do Grupo Santander Brasil", afirma Hilda Raquel Guiaro

Sicuto, superintendente da Produban, empresa de

tecnologia do Grupo.

As empresas que atuam na própria área de tecnologia

da informação não ficam atrás - até porque a

otimização de seus data centers é crucial para os

negócios. A Tivit, empresa do Grupo Votorantim,

redesenhou seus do.s dota centers, um em São Paulo

e outro no R :o de Jane.ro, de rraneira a manter

a água utilizada para a refrigeração em baixas

temperaturas por mais tempo. Dessa maneira,

reduziu-se a necessidade de ligar os equipamentos
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para resfriamento da água e, consequentemente,

a utilização de energia elétrica. "Se não tivéssemos

essas facilidades, o consumo de energia seria de 10%

a 15% maior", calcula Carlos Eduardo Mazon, vice-

presidente da Tivit.

Na Alog Data Center, outra empresa fornecedora

de serviços de TI, a consolidação e a virtualização

foram adotadas para que o crescimento dos negócios

não representasse aumento proporcional dos

investimentos. A empresa dedicou R$ 5 milhões cm

hardware da IBM e no desenvolvimento de soluções

internas. Houve a redução de ocupação de espaço na

ordem de 30 metros quadrados no site de São Paulo

e outros 30 metros quadrados no Rio de JaneTO, além

da economia de 65% de energia elétrica.

Os thin clients, aparelhos de pequeno porte que

compartilham a capacidade e os recursos de um

servidor e gastam pouca energia, também caíram

no gosto de várias empresas e promovem economia

em diversos aspectos. A Cocamar Cooperativa

Agroindustrial, por exemplo, substituiu 400 PCs

qje operavam em suas unidades de atendímentc

distribuídas em 35 municípios. O primeiro motivo é

que o ambiente é muito hostil para equipamentos

complexos, corro desktops, pois há muita poeira

devido à movimentação de caminhões. O resultado é

que havia uma necessidade constante de substituição

de fontes e máquinas.

Em novembro de 2007, a Cocamar adquiriu os

thin dients, que demoraram dois meses para ser

implementados. De janeiro de 2008 para cá, as

trocas"de equipamento foram quase a zero, c

que permite que a cooperativa mantenha menos

máquinas em estoque para substituição. "Podemos

mencionar, como benefício adicional, a possibilidade

de enviar os dispositivos pelos Correios, uma vez

que não é necessário mandar um técnico para

instalar e configurar a máquina", afirma Alair Zago,

Chie/Information Officer (CIO) da cooperativa.

As manutenções necessárias podem ser feitas

remotamente, pois as máquinas são virtualizadas com

soluções da Citrix, empresa fornecedora de software,

serviços em virtualização e entrega de aplicativos.

A questão não se restringe apenas aos recursos

típicos de TI. O governo do Pará utilizou a estrutura

já existente na rede de alta tensão do Estado para

o NavegaPará, um projeto de inclusão digital e

integração de equipamentos do governo com escolas

e administrações. Basicamente, o que se fez foi

utilizar os cabos de fibra óptica que acompanham

a rede e que estavam subaproveitados para levar

internet de alta velocidade a escolas e infocentros

da região.

"O investimento, que seria de R$ 900 milhões se

fosse necessário construir toda a estrutura para

ultrapassar rios de 800 metros de [argura e trechos

de floresta densa, fechou em R$ 50 milhões", diz o

secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, Maurílio

Monteiro. Além da economia financeira, o projeto

poupou o ambiente quando evitou a construção

de novos postes no meio da mata e em regiões

próximas a rios.
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Outra questão intrínseca à sustentabilidade é c

melhor aproveitamento dos recursos disponíveis,

como a utilização de baterias de longa duração

para no-breoks em data centers. "Prorrogar o

tempo de vida dos equipamentos faz com que se

possa retardar a aquisição e contribui para que haja

menos necessidade de troca e, portanto, menos lixo

eletrônico", afirma Dorival Dourado, diretor de TI da

Serasa-Experian, que também levou essa abordagem

para sua área tecnológica.

Na Tecban, há um roadmap de cinco anos que mostra

ao que a empresa vai precisar em termos de recursos

de TI, de acordo com as previsões de negócios. "As

soluções são modulares, de maneira que possamos

colocar mais capacidade nos equipamentos sem

que isso signifique novos investimentos", afirma o

superintendente de produtos de TI da organização,

Romênio das Neves Catharino.

Reciclagem; fundamental na TI verde

Na ponta da cadeia da TI verde, está a reciclagem de

equipamentos. O Laboratório de Arquitetura e Redes

de Computadores da Universidade de São Paulo (Larc-

USP) fez a primeira coleta de lixo eletrônico em 5 de

junho de 2008. Em um único dia, foram coletadas

5 toneladas de equipamentos obsoletos. "Achamos

que era só chamar as empresas de reciclagem, fazer

um pregão e vender o equipamento, mas vimos que

não era bem assirn", lembra Tereza Cristina Carvalho,

diretora do Larc-USP.

Ela enviou, então, uma proposta ao Instituto de

Tecnologia de Massachussetts (Massachussetts Institute

of Technology- MIT) para verificar o interesse dos

alunos ern desenvolver o projeto de reciclagem no

Brasil. Cinco deles se inscreveram e, em janeiro deste

ano, visitaram várias empresas, entre elas, algumas

que reciclam ferro. Urna das soluções que chamou a

atenção da DSP foi a de uma fabricante nacional de

computadores que desmonta todo o equipamento,

separa os componentes e vende cada tipo de lixo para

uma empresa diferente. Mesmo assim, Tereza Cristina

Carvalho explica que esse é um processo que sai caro,

pois alguns componentes têm de ser levados para

outros países para serem recuperados e reinseridos

na cadeia de produção.

O ideal, na opinião da diretora do Larc-USP, é que

houvesse no mercado um modelo sem substâncias

tóxicas, que consumisse de 25% a 30% menos energia

elétrica e que seguisse os padrões ISO 14.001 e 9.000,

de sustentabilidade e qualidade, respectivamente.
;oi desse ideal que nasceu o Selo Verde do Centro

de Computação Eletrônica da Universidade, também

dirigido por Tereza Cristina Carvalho. O Selo Verde

será concedido aos fornecedores que se enquadrarem

nos princípios de sustentabilidade. "Não podemos

exigir esse enquadramento porque isso encareceria o

processo de licitação, uma vez que poucas empresas

estão capacitadas no Brasil. Encontramos então uma

maneira de conscientizar a comunidade", afirma

a diretora.

Considerando as dificuldades para reciclar

equipamentos e adquirir máquinas genuinamente

verdes, as empresas procuram aproveitar ao máximo

seus recursos. Quando esses chegam ao final de sua

vida útil dentro da organização mas ainda estão em

condições de uso para aplicações menos sofisticadas

do que operar complexos sistemas de gestão, as

empresas geralmente repassam os computadores mais

antigos para áreas que não demandam máquinas com

uma capacidade de processamento tão alta.
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Também uma questão de imagem
Como já é sabido, a sustentabilidade não é apenas

uma questão de preocupação com ó meio ambiente

e com os custos, mas trata-se, também, de um fator

importante para a boa gestão de imagem da empresa

perante o mercado e a sociedade como um todo.

No levantamento feito pela Deloitte na América

do Norte, Europa e Ásia, 59% dos respondentes

afirmaram que um dos objetivos das ações de TI

verde era cultivar a percepção do público de uma

empresa preocupada com questões ambientais.

Comparativamente, 56% das organizações

mencionaram a meta de reduzir o impacto do

consumo de energia nas operações e 52% citaram

a maior aderência aos marcos regulatórios.

Ives Müller, sócio da área de Consultoria em Gestão

de Riscos Empresariais da Deloitte, explica que

existem três pilares para a sustentabilidade: o

econômico, o social e o ambiental e que, enquanto

no passado o econômico era preponderante, hoje,

existe uma preocupação de equilibrar os três, pois

a atuação em todas as frentes é fundamental para

satisfazer os stakeholders de uma maneira geral.

"Os diversos públicos de interesse das empresas

passaram a observar esses aspectos na operação

das organizações de forma muito mais sistemática

e estuturada. Negligenciá-los pode significar deixar

maiores espaços para atuação da concorrência,

além de produzir impactos negativos na imagem

corporativa, com conseqüências muitas vezes

irreparáveis", afirma Müller.

Empresas como a Tecban, a Serasa- Expenan e a

CPFL já mostram essa preocupação. "Levamos em

consideração a importância dada pelo fornecedor

à sustentabilidade na hora de comprar", comenta

Caíharino, da Tecban. "Temos de dar a contrapartida

da interferência que nosso negócio causa no meio

ambiente e precisamos de parceiros que garantam

isso", complementa Marcelo Carreras, CIO da CPFL.

Apesar do ganho de consciência das empresas a

respeito da importância de equacionar lucros e

meio ambiente, existem obstáculos que impedem

que o avanço seja maior. Um deles é a falta de

regulamentação a respeito das responsabilidades

e obrigações das empresas quando o assunto é TI

verde. "Se há dois investimentos a ser feitos, um que

não esteja vinculado à uma exigência regulamentar

e outro que é, claro que a empresa tende a se

preocupar primeiro em cumprir o que os órgãos

reguladores e as leis determinam", observa Müller,

da Deloitte.

De fato, os avanços nesse campo demandam a

conscientização das empresas, do governo e da

sociedade em geral e, portanto, especialistas acreditam

que não é um processo a ocorrer em curto prazo.

No entanto, 3 diretora do Larc-USP, Tereza Cristina

Carvalho, rebate, defendendo que o processo não

é assim tão complicado. "Na verdade, é questão de

mudança dos hábitos de consumo", finaliza. ®
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