
om um investimento de 
R$ 450 milhões em 
obras civis, o Banco 
Santander está construindo, 
no Brasil, um novo centro 
de processamento de 

dados, com a meta de reduzir em 40% o 
consumo de energia elétrica. O projeto, com 
conclusão prevista para o primeiro trimestre 
de 2013, se baseia nas premissas da 
sustentabilidade, ou preservação ambiental; 
e redução dos altos custos de manutenção. 

Antônio Coutinho, superintendente de 
Tl e CIO do Banco, explica que sob o 
aspecto de "facilities", o novo data center 
será baseado no tripé de eficiência 
energética, ao utilizar fontes de geração 
mais eficientes; adotando layout e racks 
projetados para maximizar o fluxo de ar 
dentro do ambiente, algo diretamente 
relacionado à refrigeração; e ocupando 
menor espaço. 

"Optamos por soluções de 
armazenamento cada vez mais velozes, 
seguras e adensadas, que ofereçam 
escalabilidade e flexibilidade para 
acompanhar o crescimento dos 
negócios", explica. 

A partir de uma arquitetura 
tecnológica desenvolvida mundialmente, 
o Banco vem adotando gradativamente 
servidores blade e utilizando soluções de 
virtualização e cloud privada para, 
simultaneamente, aumentar a capacidade 
computacional e reduzir o espaço físico 
ocupado, com uma infraestrutura mais 
eficiente. "Devemos atingir, nos próximos 
3 anos, algo em torno de 70% de nossos 
servidores virtualizados", diz Coutinho. 

O projeto do Santander foi motivado 
pela constante busca por eficiência. O 
custo do kw/h, segundo Coutinho, tem 
um peso altamente significativo nas 

instalações de Tl e é, na sua opinião, 
uma alavanca importante, porém não a 
única para projetos desse porte. "O 
Santander tem um compromisso com a 
sustentabilidade e dentro deste conceito 
um dos drivers é buscar alta eficiência 
energética", explica o executivo, ao 
apontar o Power Usage Effectiveness 
(PUE) de 1,5 como meta. 

O PUE expressa a eficiência em 
termos de energia elétrica da instalação. 
É obtido através da divisão do consumo 
total de energia dos equipamentos de Tl 
pelo consumo total de energia dos 

equipamentos de facilities usados para 
suportar os equipamentos de Tl (sistemas 
de energia elétrica e ar condicionado, por 
exemplo). Segundo Coutinho, os data 
centers construídos há mais de 5 anos 
apresentam PUE em tomo de 2,0. 

O caso do Santander é uma entre as 
várias iniciativas de implementação de Tl 
verde no Brasil. Impulsionadas pelos 
bons resultados do casamento da 
sustentabilidade com a economia, as 
novas tecnologias ganharam visibilidade 
no país há aproximadamente 4 anos, 
quando os fabricantes passaram a 



enfatizar os novos hardwares -
servidores, sistemas de armazenamento 
e racks - e softwares orientados ao 
aumento de eficiência. 

Em termos ambientais, Tl verde faz 
mais sentido nos países que geram 
energia a partir de recursos poluentes, 
como o petróleo, o que não é o caso do 
Brasil, onde 90% ou mais da energia é 
gerada por usinas hidrelétricas. Porém, 
segundo Fernando Belfort, analista de 
mercado sênior da Frost & Sullivan, a 
grande desvantagem do país, em se 
tratando de competitividade, é o custo 
operacional, principalmente energia 
elétrica e recursos humanos. 

Aditivo 
"Por mais que nossa energia seja 

limpa, ela é muito cara", declara Belford. 
Um grande esforço local tem sido levado 
a cabo para estudar e entender as 
tecnologias que podem ser utilizadas para 
reduzir o consumo de energia elétrica. 
"Falamos muito de Tl verde mas, ao final, 
buscamos uma evolução tecnológica 
traduzida em eficiência, que é igual a 
sustentabilidade", diz o analista. Fazendo 
um paralelo com os Estados Unidos, 
Belfort diz que, por lá, os data centers 
são levados à Tl verde não só pela 
escassez de energia limpa, mas também 
for força da carga tributária. 

Custo operacional 
Um verdadeiro data center verde, 

dizem os especialistas, deve ser 
planejado em todos os aspectos para 
atender de maneira eficiente às 
necessidades das áreas de Tl e negócios. 
Assim, ele estará pronto para demandas 
futuras, tanto em volume quanto em 
novas tecnologias, de forma mais 
adequada e reduzindo os custos de (re) 
investimento em comparação com um 
data center tradicional. 

"Além de premissas como a 
responsabilidade em relação ao meio 
ambiente e sustentabilidade, devido à 
eficiência energética, os data centers 
verdes oferecem uma diminuição 
significativa no custo total da operação 
para as organizações", aponta Alexandre 
Kazuki, diretor de marketing de produto 
do HP Enterprise Group no Brasil. 

Cálculos dos fabricantes indicam que 
a economia de energia gera reduções de 
custos que podem ultrapassar 60%, 
principalmente quando a comparação é 
feita com data centers mais antigos. Os 
servidores verdes apresentam poder de 
processamento 20% a 40% maior e são, 

em média, 40% mais eficientes que 
seus antecessores. 

Outro ponto sensível para a escolha 
de data centers "ecofriendly", na visão de 
Kasuki, é a imagem corporativa e o 
alinhamento das empresas com os 
compromissos ambientais. Segundo ele, 

reduzir o custo operacional", defende. 

HC Gaúcho 
Há poucos anos, um incêndio de 

proporções significativas, iniciado em um 
equipamento de ressonância magnética 
situado relativamente próximo ao data 
center do Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre (HCPA), no Rio Grande do Sul, 
colocou em situação crítica o centro de 
processamento de dados que abrigava 
computadores do tipo mainframe de mais 
de 20 anos. Este evento, somado à 
necessidade de modernização, ampliação 
e busca de eficiência energética, resultou 
na busca pela aprovação de um novo 
projeto de data center. 

As instalações, orçadas em R$ 40 
milhões, ficarão em um prédio de seis 
andares - em uma área total de 6811 
metros quadrados, sendo mil metros 
quadrados exclusivos para o data 
center - e reunirá as áreas de Tl e o 
CPD da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul do Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre. 

Segundo Maria Luiza Malvezzi, 

"a fim de apresentar uma imagem de 
inovação e de ser 'socialmente 
responsável', muitas empresas optam por 
tecnologias verdes, trazendo uma 
melhoria na percepção da imagem da 
organização pelo seu público (algo que 
tem um valor intangível), além, é claro, de 

coordenadora de gestão da tecnologia da 
informação do Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre, o projeto deve ser concluído 
em 2014. "É um data center verde, 
autosustentável, com reaproveitamento 
de água pluvial e uso de energia solar", 
define a executiva. 

Pelos cálculos da gestora, o retomo 
desse investimento acontecerá em, no 
máximo, cinco anos e, "do ponto de vista 
de poder de processamento, o reitor 
da universidade disse, inclusive, que 
será um dos maiores da América 
Latina", acrescenta. 

O novo data center também trará 
maiores possibilidades de implementação 
de novos projetos e tecnologias, porque, 
segundo Maria Luiza, estará preparado 
para suportar, entre outros, os projetos 
de mobilidade já em andamento no 
HCPA, como o acesso ao prontuário 
eletrônico através de tablets e 
smartphones, bem como a 
disponibilização de vídeos institucionais e 
treinamentos a distância. 

DNA 
As principais ferramentas de Tl 



adotadas em data centers verdes são 
servidores blades e virtualização, a 
segunda um importante componente por 
propiciar redução de espaço. Márcio 
Sanshiro, gerente de pós-venda da EMC, 
fabricante que cresceu internacionalmente 
oferecendo sistemas de armazenamento, 
reconhece que os clientes são muito 
focados em custo - tanto de 
equipamentos quanto de espaço físico -
quando buscam projetos de Tl verde. 

Ele acrescenta à lista de tecnologias 
para projetos de data centers verdes, os 
sistemas de backup. "As novas 
tecnologias estão vindo com virtualização 
de fita em disco. Uma solução que 
funciona como uma biblioteca de fitas 
virtualizadas", diz. Outro recurso 
destacado pelo especialista é a 
deduplicação, uma solução que separa 
os dados existentes dos novos para 
backup e acesso. 

No novo data center, o HCPA 
pretende intensificar o uso de 
equipamentos virtualizados, assim como 
a implantação de servidores blades e 
supercomputadores (veja mais no quadro 
"Configuração"). Maria Luiza diz que o 
projeto do Hospital é, ao mesmo tempo, 
inovador e desafiador. "Estamos 
extremamente satisfeitos e cientes de que 
a manutenção do conceito de data center 
verde não é algo inerente apenas à 
construção/execução do projeto, mas 
também a mudanças nas práticas de 
operação, novas aquisições e adoção de 
tecnologias futuras. 

Assim, a executiva entende que a 
instituição deve, dia a dia, adotar 
internamente e exigir dos atuais e futuros 
fornecedores critérios de sustentabilidade 
para que efetivamente esteja contribuindo 
com o meio ambiente. 

O investimento inicial mais importante 
em um data center verde, na opinião de 
Carlos Eduardo Rahme Pane, gerente de 
serviços para data center, da IBM, 
compreende a avaliação e o 
planejamento, feitos a partir do 
levantamento de dados e com o uso de 
ferramentas analíticas para determinar o 
cenário atual e as demandas futuras, 
fazendo projeções de uso do ambiente. 

"Neste caso, o investimento é uma 
pequena fração do projeto, porém um 
erro nesta fase é crucial para uma 
operação eficiente", afirma. 

Para os grandes investimentos em 
equipamentos de infraestrutura e Tl, a 
eficiência já está incorporada, ou seja, 
não é esperado que se pague muito 

mais para alinhar a Tl aos conceitos de 
sustentabilidade. Em geral, dependendo 
das características verdes do projeto, 
espera-se um investimento total entre 
2% e 10% superior ao tradicional, sendo 
um dos grandes diferenciais em relação 
ao DC tradicional a questão da gestão, 
que exige a definição de processos, o 
uso de ferramentas e a contratação de 
pessoal treinado. 

Um projeto de data center verde, 
usualmente, deve ter como premissa a 
modularidade, ou seja, o crescimento da 
infraestrutura segue o crescimento da 
demanda e, dessa forma, se bem 
desenhado, o investimento inicial é diluído 
no tempo. Segundo fabricantes, apesar 
do termo Green IT ou Tl Verde existir há 
um tempo, somente agora as grandes 
empresas começam a fazer 
investimentos mais altos e consistentes 
no Brasil, em uma amostra de 
reconhecimento do valor da solução. A 
expectativa é que os investimentos se 
acentuem nos próximos dois a três 
anos, durante os preparativos e a 
expansão econômica projetados para a 
Copa da FIFA e para a Olimpíada de 



egulamentada em dezembro 
de 2010, a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos 
começa a dar novos 
contornos à indústria de Tl. 

Porém, os desafios ainda são grandes, 
em se tratando principalmente do 
recolhimento e decomposição dos 
eletroeletrônicos. A começar pela 
distribuição das recicladoras, altamente 
concentradas nas regiões Sul e Sudeste. 
Há também, na visão de André Saraiva, 
diretor da Associação Brasileira da 
Indústria Eletroeletrônica (Abinee), a 
necessidade de educar a população. 
Acompanhe a entrevista. 

Tl Inside: Essa lei ficou 
bastante tempo tramitando no 
Congresso. O que estimulou a 
aprovação? 

André Saraiva: Eu acho que são 
dois aspectos. O primeiro é que 
legislar em prol do meio ambiente tem 
provocado uma fácil percepção da 
sociedade junto ao legislativo. O 
vereador, o deputado estadual, federal, 
ou senador, que tramita um projeto de 
lei visando o bem estar, ganha 
notoriedade. Então, a descoberta 
legislativa do caminho ambiental fez 
com que acelerasse o processo que 
tramitava lá por 19 anos. 

Tl Inside: Quais são os principais 
objetivos da PNRS? 

André Saraiva: A lei levou 19 anos 
para ser confeccionada, e aborda 
aspectos relevantes da tecnologia de 
comportamento no pós-consumo, ou 
do tratamento de resíduo. Ela põe o 
Brasil, em termos legislativos, adiante 
de vários outros países. É uma lei muito 
boa, que tem requintes de detalhes 
ambientais e sociais muito condizentes 
com o nosso País. 

Tl Inside: Quais são os pontos 
negativos na lei? Há algo a ser 
melhorado? 



André Saraiva: A questão dos 
prazos e a dinâmica que a lei impôs. Até 
2014 os lixões devem ser desativados. 
São prazos que eu acredito que, na 
velocidade atual será um prato cheio 
para o Ministério Público, porque não 
vão ser cumpridos. Você olha o plano 
nacional, que é bacana, mas traz 
implicações com prazos e complicações 
de comportamento. O Ministério Público 
vai ficar ávido a ver o que já está vigente, 
e não está sendo cumprido. Prefeitos 
serão, com certeza, alvos de 
investigações, principalmente os que 
ainda possuem lixões. 

Tl Inside: A posição dos 
empresários em relação a nova lei? 

André Saraiva: A grande 
preocupação do empresário, hoje, é 
criar uma linha lógica de raciocínio para 
que o consumidor 
encontre com maior 
rapidez e maior facilidade 
de comunicação os meios 
de devolução do produto. 
E nessa corrida tem o 
valor da marca. Todo 
mundo está extremamente 
preocupado porque a 
marca pode ser exposta 
em lugares inadequados. 

Tl Inside: E as empresas 
especificamente de tecnologia? 

André Saraiva: As empresas de 
tecnologia estão hoje muito mais aptas a 
criar de forma clara a identificação do 
seu usuário, tanto que você começa a 
ver uma proliferação das marcas que se 
destacam já tentando ter a sua própria 
rede de stores, você vê a Apple tem a 
loja dela, a HP, a Samsung, significa que 
elas estão olhando para um processo de 
fidelização. 

Tl Inside: Como a sociedade se 
compromete com tudo isso? 

André Saraiva: Hoje, a gente tem 
um dado de levantamento da nossa 
sociedade que é muito importante. 35% 
das pessoas guardam o eletroeletrônico; 
29% doam; 19% vendem; 7% jogam no 
lixo; e 10% fazem a coisa certa, 
devolvem. Como eu posso cumprir a lei 
se a maioria das pessoas fazem tudo, 
menos devolver? Isso é o mais difícil, 
não vai ter como eu cumprir a lei se eu 
não educar. Eu acho que nada está 
sendo feito junto ao MEC, mas temos 
que mexer na base da educação para 

sensibilizar a sociedade. 

Tl Inside: No setor 
eletroeletrônico, o que já acontece 
com os objetivos estipulados pela 
lei? 

André Saraiva: As marcas já se 
relacionam com o fato de você devolver 
os produtos. Nos websites e as 
assistências técnicas das empresas você 
vai encontrar a rota para fazer a 
devolução dos produtos. Outra coisa que 
a lei regulamenta são os aspectos de 
programas, como o do Ibirapuera, onde 
foram instaladas caçambas de coleta de 
eletroeletrônico. O grande momento que 
a lei traz são os pontos de entrega. Há 
também programas municipais, sazonais, 
de recebimento voluntário. 

Tl Inside: Como você avalia a 
logística reversa? É algo viável no 
Brasil? 

André Saraiva: É viável nesse 
primeiro momento nas regiões Sudeste e 
Sul, onde você tem 18 dos recicladores 
disponíveis, homologados e aptos para 
operar. Há outra no Centro Oeste e uma 
no Nordeste. A região Sudeste vai ditar a 
regra, porque concentra as vendas (56%) 

das linhas branca, marrom, verde e 
azul. A mesma linha na região Sul 
representa 16%. Nordeste, 13%. 
Centro Oeste, 9%, Norte 5%. A região 
Sudeste vai ditar a logística reversa, 
até porque concentra os maiores PIBs. 
O Nordeste está 3% abaixo da região 
Sul, que compreende só três estados. 

Tl Inside: Como o Brasil está 
no contexto de sustentabilidade 
em relação aos outros países do 
mundo? 

André Saraiva: O Brasil tem a 
grande chance de fazer um bom 
trabalho, mas tem que adequar o 
tratamento da logística à população. 
Não adianta achar que o brasileiro é 
o alemão, quando 32% da 
população brasileira afirma através 
de uma análise feita pela Fecomércio 
que não está disposta a abrir mão 
do produto pirata. 

Tl Inside: E qual a sua 
expectativa no futuro para isso? 

André Saraiva: Eu preciso que 
alguém olhe para esse aspecto. 
Preciso de alguém que veja isso como 
política pública e olhe para esse 
comportamento, senão eu não vou 
avançar. Existem políticas que entram 
no sentido de facilitar, mas tem esse 
problema do eletroeletrônico. Lá na 
ponta você tem a reciclagem de um 
insumo que tem um componente que 
não faz parte dessa cadeia, esse 
reciclável vai ser importante para ser 
inserido em outra cadeia. 
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