
Sustentabilidade também é alvo de empresas de TI 

Com o aumento das discussões quanto aos impactos do crescimento mundial no meio 
ambiente, o assunto não ficou de fora do segundo dia de palestras do XIX Ciab Febraban 
(Federação Brasileira de Bancos). Consultores e executivos de grandes companhias falaram 
sobre os efeitos que a cadeia de TI provocam no meio-ambiente, passando pela reciclagem de 
material tecnológico, viabilidade econômica e novos projetos.  

Aron Belinky, consultor, especialista em responsabilidade social e sustentabilidade 
socioambiental, contou que em 40 anos, a população mundial dobrou de tamanho, o consumo 
quadruplicou, a utilização de recursos (pegada ecológica) cresceu 74%, mas que a utilização 
de energia elétrica explodiu 877%. “Para se ter uma ideia, um computador emprega, ao 
menos, 10 vezes seu peso em combustível e 1.500 litros de água em seu processo de 
fabricação”, disse.  

Já Aerton Paiva, sociólogo e presidente da Apel Desenvolvimento de Projetos chamou a 
atenção para a inovação no que diz respeito à sustentabilidade. “Esse assunto vai muito além 
de desligar o monitor ou reciclar o material tecnológico”, afirmou. Durante sua apresentação, 
Paiva citou exemplos: sonegação leva à emissão de nota fiscal eletrônica; trânsito leva à 
utilização de um GPS, entre outros. 

O gerente de sustentabilidade da Itautec, João Carlos Redondo, contou sua experiência com 
reciclagem de materi8al tecnológico. No Brasil, em 2008, o parque tecnológico instalado era de 
32 milhões de computadores e a expectativa para 2010 é que esse número suba para 43 
milhões. “A reciclagem, dada a amplitude do parque, é um enorme desafio”, afirmou. 

De acordo com ele, a Itautec passou por algumas etapas e superou alguns desafios ao longo 
dos últimos anos para hoje atingir o montante de 460 toneladas/ano de reciclagem de 
material. 
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