
  



 

os últimos meses um tema 
tem sido recorrente na pauta 
dos responsáveis pela es-
trutura de tecnologia da in-
formação: a TI verde. Mas o 

que computadores, impressoras e outros 
equipamentos têm a ver com o meio 
ambiente? A resposta é: tudo. 

Com o processo de informatização 
acelerado e a dependência cada vez 
maior da computação, o uso e até o des-
carte desses aparelhos tornaram-se uma 
preocupação daqueles que zelam pelo 
bem-estar do planeta. É aí que entra o 
conceito de TI verde. "Praticar TI verde 
é incluir nos critérios de adoção e uso 
de tecnologia aspectos que contribuam 
para o menor dano ao meio ambiente", 
sintetiza o gerente de Pesquisa e Análi-
se de Mercado da IDC Brasil, Reinaldo 
Roveri. A consultoria é especializada em 
tecnologia. 

Mas não é apenas a preocupação 
so-cioambiental que está em discussão. 
A TI verde propõe práticas e a adoção 
de tecnologias capazes de reduzir o 
desperdício, aumentando a eficiência 
operacional e, portanto, beneficiando 
os negócios. "As ações de busca de 
melhorias se conectam ao conceito. 
Esse tema tem apelo no varejo, entre 
outras razões, por se tratar de um setor 
que precisa operar com eficiência, já 
que as margens são estreitas", observa o 
diretor de Tecnologia 

do Carrefour, Ney Santos. "Trata-se de 
alinhar responsabilidade ambiental a 
gestão de custos", completa o diretor da 
TGT Consult, Pedro Bicudo. 

Um levantamento da IDC realizado 
com 176 empresas no Brasil aponta que 
68% dos entrevistados reconhecem que 
o principal impulsionador para a adoção 
de políticas verdes é a redução de custos 
seguida de posicionamento da marca e 
reputação. "Hoje as empresas de varejo 
não podem ignorar as ações de respon-
sabilidade social porque elas fazem parte 
da imagem da companhia", acredita Bi-
cudo, comentando que essas iniciativas 
são mais visíveis em companhias que 
lidam direto com o público. 

"Não adianta falar em economia de 
sacolas plásticas se há gasto excessivo na 
área de tecnologia. O compromisso com 
o ambiente também passa pela TI", des-
taca. Roveri, da IDC, concorda. "Muitos 
consumidores buscam produtos daqueles 
que contribuem para o meio ambiente, 
por isso o benefício para a imagem da 
empresa é intangível", afirma. 

Já a economia proporcionada pelo 
conceito é mais facilmente medida. "A 
adoção da TI verde pode reduzir em mais 
de 50% o gasto com energia em muitas 
áreas, sem que seja necessário fazer mu-
danças radicais ou grandes investimentos. 
Além disso, práticas como virtualização 
trazem queda nos custos operacionais", 
afirma o vice-presidente de Pesquisas da 
Gartner, Símon Mingay. É uma empresa 
de pesquisa focada em tecnologia. 

Ajustes simples, como a configuração 
do modo de rascunho nas impressões, 
também trazem vantagens. Pesquisa da 
Gartner indica que a diminuição de 10% 
a 20% na densidade da tinta ou toner 
pode significar corte de 5% a 10% no 
custo por página. Outro recurso interes-
sante é a impressão frente e verso, que 
gera economia de, pelo menos, 30% ao 
ano com insumos. "A soma das peque-
nas coisas vai viabilizar o corte de 20% 
a 30% nos gastos relacionados a TI", ob-
serva Bicudo. 
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Iniciativas sustentáveis 
Mas o que fazer, na prática, para im-

plementar uma estratégia de TI verde? 
As ações do Carrefour ilustram como as 
grandes redes podem aderir. Há alguns 
anos, o grupo já se preocupa com a ques-
tão e estrutura suas atividades em três 
grandes blocos: redução de consumo de 
energia, economia com impressão e 
oti-mização do armazenamento. 

Para diminuir o gasto energético, há 
dois anos o Carrefour iniciou um projeto 
de troca dos computadores pelos chama-
dos thin clients. Os equipamentos não 
realizam processamento local, ou seja, 
todas as informações e softwares ficam 
armazenados e são acessados direto no 
servidor, como se o aparelho servisse 
apenas de canal para acesso aos dados. 

Além de consumirem menos energia, 
essas máquinas possuem uma vida útil 
maior, o que minimiza os problemas 
gerados pela troca constante dos equi-
pamentos, diminuindo o volume de li-
xo eletrônico. "Não há necessidade de 
trocar o aparelho periodicamente em 

função de evoluções de software. Só é 
preciso substituí-lo por um dano físico, 
ou seja, se ele quebrar", explica Santos, 
do Carrefour. Dos mais de 8 mil equi-
pamentos do grupo, 1,5 mil já são thin 
clients e o movimento de renovação do 
parque tem como premissa a compra 
desse tipo de aparelho. 

Outra tecnologia que ganha impor-
tância no grupo é a virtualização, que 
consiste em criar servidores virtuais e 
alocar diversos deles em uma máquina de 
alta potência, diminuindo o número de 
servidores físicos e aproveitando melhor 
a capacidade de cada equipamento. Um 
dos grandes ganhos com a virtualização 
é a diminuição do consumo de energia, 
uma vez que a quantidade de máquinas 
para realizar as tarefas é menor, e, portan-
to, a necessidade de refrigeração do cen-
tro de dados também apresenta queda. 
Atualmente, o Carrefour possui 70% dos 
servidores virtualizados e a perspectiva 
é concluir o projeto até o final de 2010. 
Ainda de olho na questão energética, o 
Carrefour investe na troca dos monitores 
CRT. "Só compramos LCD, que demanda 
30% menos energia", afirma Santos. 

A atenção com o consumo de papel 
também é uma constante, por isso a 
companhia está reduzindo o número 
de impressoras e busca controlar o vo-
lume de impressão por usuário. "É um 
trabalho importante de quebra de para-
digma", destaca Santos. Além do modo 

rascunho configurado, todas as folhas 
são usadas frente e verso. Os processos de 
workflow de produtos, que implicavam 
um grande fluxo de papel, também são 
automatizados, garantindo economia 
significativa. 

A terceira frente em que o Carrefour 
aposta é a redução do armazenamento 
desnecessário, que implica a guarda de 
um grande volume de dispositivos como 
discos rígidos, fitas, pen drives, discos 
externos. "Estamos reavaliando todas 
as nossas políticas de armazenamento e 
buscando formas de arquivar informa-
ções pouco utilizadas, com os menores 
custos e consumo de energia possíveis", 
explica o diretor. "Sustentabilidade deve 
se traduzir em benefícios para o meio 
ambiente e para o negócios e é nisso que 
estamos trabalhando", conclui. 

O Grupo Pão de Açúcar também 
anunciou recentemente uma série de 
medidas alinhadas à TI verde. Entre as 
ações está a adoção de thin clients. Neste 
ano a empresa vai instalar 3,5 mil má-
quinas, em 2010 serão mais 3 mil e a 
meta é ter todo o parque substituído por 
thin clients até 2011. Com isso, o grupo 
espera economizar R$ 4,5 milhões com 
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energia elétrica em 2010, alcançando 
R$ 15 milhões em 2013. 

Práticas verdes no DNA 
"Um dos princípios do cooperativis-

mo é a preocupação com o meio am-
biente." Assim o gerente de Tecnologia 
da Informação da Coop, Francisco Ráo, 
explica o antigo interesse por tecnologias 
que se enquadram no conceito de TI ver-
de. Desde meados de 1999, a cooperativa 
utiliza thin client e hoje, das mais de 1,2 
mil estações, 490 são thin clients, 550 
PDVs e apenas 250 PCs. "Começamos a 
instalar esses terminais pela economia 
de energia, simplicidade de manutenção 
e facilidade de descarte, já que eles são 
bem menores", conta Ráo. Há mais de 
dois anos, a Coop só compra monitores 
LCD e desde 2001 todas as novas lojas 
são equipadas com esse tipo de tela na 
frente de loja. 

O data center também não ficou de 
fora e a cooperativa iniciou no fim de 
2008 um projeto de virtualização de ser-
vidores. "Adquirimos um servidor blade, 
equipamento de alta capacidade, e esta-
mos migrando 20 servidores menores 
para dentro dele, usando a tecnologia de 
virtualização", destaca. "A expectativa é 
adotar mais largamente servidores blades 
e acelerar o processo de consolidação de 
servidores em 2010", revela. 

Atenta a questões como reciclagem e 
lixo eletrônico, a Coop está pesquisan-
do empresas homologadas em descarte 
de máquinas. "Elas recolhem os equi-
pamentos e desmontam com base nas 
premissas de TI verde", explica Ráo. 

Pequenas ações, 
grandes resultados 

Quando se fala em TI verde, uma coi-
sa precisa ficar clara: o conceito não se 
limita às grandes empresas. Mudanças 
de comportamento e a adoção de de-
terminadas práticas podem trazer bons 
resultados para o bolso e para o meio 
ambiente. "Ações simples, como a ado-
ção de LCD, a busca de fabricantes que 
sigam normas de respeito à natureza e 
o dimensionamento correto do uso do 
ar-condicionado fazem a diferença", es-
clarece Roveri, da IDC. Para Bicudo, da 
TGT Consult, a TI verde envolve, além 
de tecnologias que permitem econo- 

mizar recursos um trabalho forte de 
conscientização. 

O Emporium São Paulo colocou a te-
oria em prática: desde o início do ano, 
o supermercadista vem substituindo os 
monitores por telas LCD e mantém uma 
política severa para impressões. "Impri-
mimos apenas aquilo que é realmente 
necessário e, em algumas reuniões, as 
apresentações ou documentos são exi-
bidos direto na tela do computador", 
conta a gerente de Marketing da rede, 
Andréa Veiga. 

Outro conceito implementado há 
mais de dois anos é o desligamento dos 
monitores nas horas em que os funcio-
nários saem para almoçar ou quando 
estão em reuniões, sejam elas internas 
ou externas. "Para nós, a TI verde é im-
portante não apenas pela economia que 
proporciona, mas também pela cons-
cientização dos funcionários. Queremos 
sempre mobilizá-los em relação aos cui-
dados com o planeta, na empresa e fora 
dela, e esse exemplo deve partir de nós", 
destaca Andréa. 

A rede também usa a tecnologia para 
difundir o respeito ao meio ambiente. Em 
parceria com a empresa Audio Channel, 
foram instaladas 42 televisões de plasma 
nas lojas. Além de informar os clientes 

sobre ofertas, a programação inclui dicas 
de saúde, bem-estar e conscientização 
em relação ao meio ambiente. "Temos 
parceria com a ONG WWF, Gol de Letra, 
S.O.S. Mata Atlântica, Câncer de Mama, 
Sou da Paz, Fundação Ayrton Senna e 
Greenpeace. Não cobramos nada pela 
divulgação, cedemos o espaço para in-
formar sobre a importância de preservar 
o planeta", afirma Andréa. 

Das campanhas que promovem o me-
lhor uso dos recursos à troca de equipa-
mentos, a experiência desses 
supermer-cadistas mostra que 
qualquer que seja o porte do 
estabelecimento, pequenos ajustes 
tecnológicos e comportamentais têm 
impacto no meio ambiente. O com-
promisso deve ser de todos e envolve o 
dia a dia, seja no varejo ou até na pe-
quena estrutura tecnológica mantida em 
casa. "Trata-se de um exercício que vai da 
adoção de virtualização ao uso de ilumi-
nação natural. Eliminar o desperdício é 
verde", conclui Santos, do Carrefour. 
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