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Embora os temas sustentabilidade e
preocupação com questões ambientais já
estejam bem difundidos, a cada dia
surgem novas discussões sobre como

utilizar a tecnologia de forma mais inteligente
para melhorar o planeta. Nesse sentido, um dos
principais desafios é otimizar o sistema de energia
elétrica. De acordo com a Agência Internacional
de Energia, a demanda global de eletricidade deve
crescer entre 50 e 60% até 2030.

No ano passado, o Greenpeace divulgou o
projeto "Energy Revolution", que prevê um
investimento de 14,7 trilhões de dólares até
2030 para a reestruturação mundial do
setor elétrico. A instituição aponta que,
além de fornecer sistemas para
gerenciamento das redes elétricas, as
companhias de TI podem ajudar o
ambiente ao desenvolver equipamentos
com maior eficiência de energia.

Nesse cenário, os conceitos de
TI verde ganham ainda mais
relevância. Além de contribuir
para a redução do consumo de
energia elétrica, sistemas green
têm por objetivo otimizar a
infraestrutura tecnológica,
reaproveitar máquinas e evitar a
compra de novos equipamentos.

E as práticas de TI verde não
ficam a critério apenas das grandes
empresas. A IBM fez uma pesquisa
com companhias de médio porte,
que têm entre cem e mil
funcionários. O estudo foi realizado
em 12 países e teve a participação de
mais de mil executivos. No Brasil, a
análise revelou que 66% das
organizações pesquisadas já
implementaram algum tipo de medição
de eletricidade em sua infraestrutura.

A pesquisa também destacou que o
Brasil é uma das regiões com mais

iniciativas de virtualização. Mais de 65 % das
companhias já completaram ou estão em
processo de implementação desse tipo de
solução que aumenta a eficiência energética e,
consequentemente, diminui custos. Vale lembrar
que os centros de processamento de dados
representam entre 25 e 30% dos gastos de
energia elétrica das empresas. Isso significa que
tornar a infraestrutura de TI mais inteligente traz
benefícios para a empresa e para o planeta. Para se
ter uma idéia, se todos os data centers fossem, do
ponto de vista energético, 20% mais eficientes,

isso significaria o plantio de mais de
500 milhões de árvores no mundo.

O estudo revelou ainda que o Brasil,
por ser um país de dimensões
continentais, gera uma oportunidade
para redução de viagens corporativas
e aumento do trabalho a distância

por meio de soluções de
videoconferência e telepresença.
Cerca de 60% dos entrevistados
nos 12 países operam com
funcionários home office,
conectados por redes virtuais. A
adoção dessa prática proporciona,
além da economia feita com
viagens, uma redução na emissão
de gases no meio ambiente.

Diante de tantas questões a
serem exploradas e que trazem

benefícios sociais e de negócios, o
principal desafio para os CIOs é

mostrar aos executivos de outras
áreas que iniciativas verdes trazem

benefícios tanto para o meio ambiente
quanto para o orçamento da
companhia. No cenário mundial, as
empresas não serão avaliadas pelos
clientes apenas por suas ofertas, mas
também pelo que efetivamente estão
fazendo para contribuir para um
mundo melhor para todos. BB
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