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Como a área de tecnologia da
informação tem lidado com as demandas
impostas pela preocupação com a
sustentabilidade económica e ambiental,
em busca de mais competitividade
VERÓNICA COUTO

eduzir o consumo de energia elétrica. o uso de papel e o gasto de
combustível; estimular a aaoçã.o de
produtos com materiais não tóxicos;
ajudar a medir os impactos globais da atividade produtiva;
inventar novas formas de trabalhar que beneficiem os negócios e o planeta. Tudo isso faz parte da nova demanda dos
CIOs, empenhados cada vez mais em integrar o repertório
da sustentabilidade ambiental à base das suas estratégias de
investimentos em TI. Pré-requisitos "verdes" já entram nas licitações de organizações públicas e privadas, como o caso do grupo AES Eletropaulo ou da transportadora Águia Branca. Mais do que isso, a preocupação com as emissões de
gases que provocam efeito estufa, além de ser um diferencial competitivo e gerar
valor para a imagem corporativa, será uma obrigação legal.
O presidente Lula sancionou em dezembro do ano passado a Lei Nacional de
Mudanças Climáticas, que fixou uma meta para redução das emissões de gases
estufa no Brasil, de 36,1% a 38,9%, até 2020. O governo de São Paulo também já
criou sua própria lei estadual, para passar dos 122 milhões de toneladas ao ano
(medida dos gases convertidos em CO2) em 2005, para 98 milhões de toneladas

dentro dos mesmos 15 anos. Amazonas, Santa Catarina, Goiás e, desde abril
último, Rio de Janeiro também têm sua legislação de mudanças climáticas, e
outros estados — como Bahia, Paraná e Tocantins — estão preparando documentos no mesmo sentido. Ao longo dos próximos meses, no máximo até o
final de 2011, especialistas esperam ver a consolidação dos marcos legais da
sustentabilidade ambiental em todo o território brasileiro. Com as regulamentações das leis aprovadas, haverá um direcionamento de como, onde e de que
forma atingir as metas estabelecidas.
A partir daí, os cortes nas emissões de gases de efeito estufa ganharão a urgência de obrigações legais dentro das empresas e serão parte indissociável de
todos os seus processos internos, adverte João Bezerra Leite, diretor da área de
infraestrutura e operações de tecnologia da informação do banco Itaú, única
empresa brasileira finalista do prémio de TI verde do Instituto Uptime, uma
das maiores autoridades mundiais em certificação dê data centers.
Para o diretor do Itaú, há várias razões para buscar ações ambientalmente
sustentáveis: "É a coisa certa a fazer; existe uma mobilização mundial nessa
direção; as companhias devem estar aderentes à tendência global de regulamentação; e, finalmente, as iniciativas 'verdes' trazem retorno concreto". Como
exemplo, Leite cita que o seu banco conseguiu uma economia anual de 500
mil reais no consumo de energia, graças a um processo de modernização de
uma parte dos data centers e à virtualização de servidores.
O executivo explica que seu trabalho de TI na área de sustentabilidade
tem diferentes linhas de abordagem. A primeira delas trata justamente da
eficiência energética. "Essa é a frente que paga a conta, ao tornar os resultados
tangíveis. É o patrocinador das demais discussões", ensina Leite, lembrando
que metade da energia gasta pelo banco é consumida por equipamentos de
TI -• data center, infraestrutura de rede, PABX, 30 mil ATMs (terminais de

autoatendimento), 70 mil terminais em agências, 45 mil estações de trabalho e
impressoras. Dentro da proposta de economizar eletricidade, 10 mil monitores
de tubo (CRT) já foram trocados por modelos LCD; e outros 16 mil vão seguir
o mesmo caminho este ano.
De acordo com a diretora-geral de sistemas de informação da operadora
celular Vivo, Christiane Almeida Edington, um monitor CRT consome o
equivalente a 51,49 toneladas de CO2 ao ano, em média, em comparação a
15,56 toneladas de CO2 anuais no modelo de LCD. "Uma diferença significativa", diz ela, que usa uma metodologia própria de conversão de Watts
em gás carbónico, com base em um mix de indicadores internacionais. A
partir dessa conta, a companhia substituiu 50% dos seus 10 mil monitores
por equipamentos mais modernos e que, no início de 2009, representavam
apenas 20% do total.

Data center repaginado
O grande devorador de energia, contudo, em se tratando de TI, é o data center. Os desafios do diretor do Itaú até 2011 incluem ampliar em 30% ao ano a
capacidade de processamento de dados e encarecer em apenas 10% a conta de
energia do parque instalado. Leite conta que um ambiente de 1,4 mil m2 foi
modernizado no ano passado, gerando uma redução de 1,5 milhão de k W/
hora ao ano, o equivalente a uma taxa de 40% do consumo anterior. "Ainda
há 3 mil m2 de instalações a serem atualizadas", explica o executivo.
Segundo Leite, os novos ambientes utilizam o modelo conhecido como Next
Generation Data Center (NGDC). Entre outras características, têm racks
padronizados e corredores frios e quentes — as máquinas ficam de frente para
as saídas de ar gelado nos pisos, e a parte traseira dos gabinetes é confinada em
um corredor quente, onde o ar é removido por aberturas no teto, impedindo
que se misture no mesmo ambiente refrigerado —, técnica que reduz sensivelmente a demanda do ar-condicionado.
A Vivo está iniciando um projeto avançado nessa área. Em meados de abril,
a operadora fechou contrato para construir um data center de 4,6 mil m2 (medida do piso falso) em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, afinado
com padrões internacionais. Christiane acredita que o ambiente será um dos

raros no País com a certificação internacional Leed (Leadership in Energy
and Environmental Design).
Isso significa obedecer a uma porcentagem de ferro reciclável na obra,
utilizar tintas com composições específicas, dispor de sistemas de reutilização
de água, ter um estacionamento com
vagas preferenciais para veículos a
combustíveis de fontes renováveis,
corredores quentes/frios para os gabinetes, entre outras obrigações. Todos
os requisitos foram estabelecidos nos
contratos com fornecedores que, em
alguns casos, estarão trabalhando pela
primeira vez nesse padrão.
"Esse tipo de cuidado encarece em
cerca de 15% o projeto", estima Chns-

tiane. Por outro lado, diz, garante ganhos nos custos (Opex) com energia,
manutenção e suporte que justificam
o investimento. Esse será o principal
data center da Vivo, previsto para ficar pronto no segundo semestre do
ano que vem. A empresa também vai
manter a instalação do seu prédio da
capital paulista como backup e mais
um data center, em Campinas (SP),
rodando aplicações não críticas. Com
isso, reduz os atuais cinco centros de
processamento para três unidades.
O gerente sénior e especialista em eficiência em TI da consultoria PriceWaterhousecoopers Brasil, Norberto Tomasini, integra um grupo de trabalho
que está traduzindo e adaptando para

o País a certificação Leeds. Também fazem parte do grupo de localização do
certificado - que deve ser oferecido no mercado em cerca de um ano — representantes do Ministério do Meio Ambiente, técnicos da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), entre outros, no âmbito do escritório brasileiro
do Green Building Council.
Para Tomasini, a certificação deve fortalecer um movimento amplo de
renovação dos data centers, atualmente em curso. Muitos desses ambientes
estariam chegando à fase final de sua vida útil, com 30 a 40 anos. Nesse sentido, o casamento do esgotamento com as novas demandas ambientais podem
estimular a tendência de terceirização.
O grupo AES Brasil possui 100 escritórios no Brasil, está presente em 26
países e reúne sete empresas ligadas à área de energia e de telecom, que apresentaram Ebitda de 3,2 bilhões de reais em 2009. O diretor de TI do conglomerado, Eduardo Hintz, conta que, até o final de maio, terá terceirizado todas
as atividades de processamento de dados com a Tivit. Um dos objetivos é
ampliar em 20% a capacidade, com redução de 15% no consumo de energia.

Virtualização na ponta do lápis
Tomasini ressalta que a apresentação dos projetos de TI verde nas corporações
envolve, quase sempre, o viés do corte de custos. Nesse sentido, uma medida
que tem sido bastante frequente é a virtualização de servidores. "Esse processo
permite, com segurança, cortes de até 40% no consumo de energia", avalia.
O Itaú, que tem um orçamento anual da ordem de 3 bilhões de reais para
a área de TI, consolidou um grande número de máquinas nos últimos dois
anos. "Hoje, tenho quase 2 mil servidores virtuais dentro de 100 máquinas",
calcula Leite. Além de menor gasto de energia e de melhor ocupação de espaço,
o projeto permitiu a evolução dos processos de contingência. "Fica tudo mais
simples. Transfiro a carga de um equipamento para o outro com um comando;
demora minutos. Na forma convencional, preciso mandar uma pessoa instalar
o sistema operacional e tudo mais", compara o diretor.
O grupo transportador e de logística Águia Branca tomou medidas físicas,
como impermeabilização térmica nos dois data centers e a adoção de funcionalidades no sistema de armazenamento para reduzir a rotação dos discos
durante os horários de baixa utilização. Mas também recorreu à virtualização
para enxugar os ambientes dos servidores. Atualmente, são 55 equipamentos
virtuais, que contam com balanceamento dinâmico, capaz de reduzir em 80%
a demanda energética. O gerente de TI do grupo, Aldo Navarro Zuquini
Júnior, estima um investimento da ordem de 5,5 milhões de reais no novo
centro de processamento de dados, para o qual serão transferidas todas as
aplicações até julho deste ano.
A CIO da fabricante de alumínio Alcoa América Latina, Tânia Nossa,
diz que uma das iniciativas mais relevantes na empresa é a consolidação de
servidores - que passaram de 120 para 30 máquinas, nos últimos três anos. Ela
também pretende virtualizar 12 desses equipamentos, mas ainda não conseguiu tornar o negócio viável. O software mais o hardware para virtualização,
na opinião da executiva, apresentaram um custo alto.
Na avaliação de Christiane, da Vivo, a virtualização começa a fazer sentido

a partir de um determinado número de máquinas. "Os software são caros.
Se houvesse um barateamento na licença e no custo da máquina, essa solução poderia ser mais difundida", diz. Desde 2009, a operadora comprou 101
servidores mais modernos para concentrar o parque virtualizado e liberar
outras máquinas. A economia na emissão de CO 2 com esse procedimento foi
equivalente a cerca de 51,61 toneladas ao ano
Na indústria farmacêutica Boehringer Ingelheim, corporação com 1.100
funcionários e faturamento de 650 milhões de reais no Brasil (11 bilhões de
euros no mundo), o gerente de sistemas para marketing e vendas, Elton da
Silva, estima em 25 mil reais por ano o seu ganho com energia, graças à consolidação e à virtualização de 70 servidores em 6 mais potentes. "Não é uma
solução barata", reconhece. "Mas tínhamos um contrato corporativo para
uso do VMWare, com descontos bem grandes." Em dois ou três anos, ele
acredita que o investimento estará pago, com quedas no custo de operação e
de ocupação do espaço físico.

Diga-me com quem andas
Paralelamente ao empenho para gerar economias internas, as corporações
de grande porte estão usando seu poder de compra para induzir melhores
práticas na sua cadeia produtiva. A escolha da empresa que hospeda o data
center do grupo AES, por exemplo, de acordo com Hintz, seguiu critérios de
eficiência ecológica: baixo consumo, tratamento adequado dos resíduos e reciclagem na ínfraestrutura. Aspectos que, a partir deste ano, deixam de apenas
pontuar favoravelmente os fornecedores em casos de empates nas licitações,
para se tornarem obrigatórios nas vendas de TI feitas para o grupo, que tem
um orçamento que varia de 30 milhões de reais a 40 milhões de reais por ano.
A Águia Branca também resolveu ampliar as exigências para seus fornecedores. O grupo passou a comparar marcas e modelos de desktops e notebooks
levando em consideração seus custos de energia em longo prazo. O projeto,
batizado de CAE (Coeficiente de Aproveitamento Energético), foi premiado
em 2009 dentro da empresa.

Navarro conta que a empresa requisitou equipamentos de medição
de energia da Escelsa (Espírito Santo
Centrais Elétricas S.A.) e analisou o
consumo de todas as máquinas para
homologação. Testou os itens em estado de consumo mínimo (Idle) e usando
100% da capacidade.
A planilha do projeto CAE revelou
que a base instalada antiga, com 445
equipamentos entre desktops, notebooks e monitores, tinha um custo
anual de energia da ordem de 13,7
mil reais. Substituído por uma série
de modelos mais modernos, o mesmo
parque gerou uma economia de cerca
de 3 mil reais ao ano. Só no caso dos
monitores, a troca dos CRT — de um
total de 206 máquinas - por LCD fez
com que a conta de energia baixasse
de aproximadamente 4,2 mil reais para 2,5 mil reais anuais.
Também a Alcoa, a partir deste ano,
vai impor requisitos éticos e ambientais
aos seus fornecedores. Tânia Nossa diz
que o documento está pronto, aguardando oficialização interna. O Itaú já faz
isso com vários produtos, que precisam
ter as certificações RoHS (que assegura
o não uso de algumas matérias-primas
tóxicas), WEEE (para níveis de reciclagem e coleta), selos de consumo de
energia do Energy Star, entre outros.
Mas quer dar um passo além.
Segundo Leite, o banco quer que
os fabricantes assumam o descarte de
seus computadores e periféricos. Atualmente, o Itaú arca com o custo integral de contratação de uma empresa, a
Suzaquim, para fazer 100% da coleta
e reaproveitamento dos resíduos. Mas
a intenção é repassar a conta aos fornecedores, como previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada no
Congresso. "Os fornecedores, por mais
que falem, não estão preparados. Ainda
falta foco", diz o diretor.
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