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Vocação da TI para colaborar com desenvolvimento sustentável do planeta reside em ser um 
processo de suporte aos negócios 
 
A responsabilidade social corporativa é comparável a uma locomotiva que viaja a todo vapor 
num trilho sem retorno e cujo destino final é a estação do desenvolvimento sustentável do 
nosso planeta. Nesta locomotiva se destaca o vagão da sustentabilidade e suas três dimensões 
(econômica, social e ambiental), que tem o poder de nos fazer refletir sobre o papel que 
precisamos desempenhar nesta viagem, primeiramente como cidadãos, nas ações do dia a dia; 
e, em segundo lugar, como gestores responsáveis pela tomada de decisões que 
potencialmente afetam a qualidade de muitas vidas.  
 
A tecnologia, de uma forma geral, tem adotado posturas que colaboram com o propósito de 
um planeta mais viável: é a chamada TI Verde. Nesta esteira, um grande número de empresas 
tem empreendido ações como a virtualização e a consolidação de servidores que visam à 
diminuição do consumo de energia elétrica; a campanhas para o armazenamento consciente 
de dados que desaceleram a compra de novos dispositivos; à redução do volume de 
impressões que favorece a economia no consumo de papel e de suprimentos; e ao 
"emburrecimento" de terminais que permitem a extensão da vida útil de computadores.  
 
De forma mais madura, algumas empresas têm colaborado neste empreendimento global, 
através de parques com equipamentos com "critérios verdes", subsidiando os CIOs com novos 
elementos para o cálculo do custo total de propriedade (consumo de energia e emissão de 
gases tóxicos na sua produção, o custo para o descarte ecologicamente correto) e, ainda, no 
investimento para o desenvolvimento de sistemas com códigos mais inteligentes que 
demandem menos recursos computacionais.  
 
O esforço empreendido através do conjunto destas ações pelos departamentos de TI, embora 
possa ser encarado como a atitude do beija-flor que tenta debelar o incêndio em curso na 
floresta com o pouco de água que consegue carregar no bico, não deve, assim como na fábula 
citada acima, ser menosprezado pelo fato de ter um caráter pedagógico e motivacional para as 
demais unidades organizacionais. No entanto, creio que a grande vocação da TI para colaborar 
com o desenvolvimento sustentável do planeta, reside na essência de sua natureza: ser um 
processo de suporte aos negócios e projetos da empresa.  
 
Os projetos de responsabilidade social corporativa que, em grande parte dos casos, são 
patrocinados pela alta administração da organização, podem deter significativos recursos 
orçamentários e até mesmo uma gestão profissional, mas carecem de forma recursiva de uma 
instrumentalização adequada que viabilize o seu sucesso. É neste contexto que a TI deve 
mostrar o seu valor, encurtando distâncias, melhorando a comunicação, promovendo a 
integração e apoiando a tomada de decisão. Ela faz parte do motor e da fornalha que movem 
essa locomotiva. A próxima estação é um mundo melhor para os nossos filhos. Vamos em 
frente, CIO! 
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