
É cada vez mais claro
que a gestão do gasto
de energia e do uso
de matérias-primas
depende de
ferramentas que
permitam a medição
em tempo real
do desempenho”

“
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Pesquisa de órgãos independen-
tes conduzida com 1.200 empre-
sas de grande porte revelou que
44% delas adotaram mecanis-
mos de TI Verde, processos ba-
seados em Tecnologia de Infor-
mação que visam economizar
energia, aperfeiçoar o desempe-
nho operacional e reduzir o im-
pacto ambiental. Outras 15% es-
tão em vias de implantar mode-
lo semelhante, o que elevaria o
total para 60%. O movimento
vem ganhando adeptos no Bra-
sil, em empresas como Votoran-
tim, Banco do Brasil e Caixa Eco-
nômica Federal, mas ainda há
desafios para uma utilização
mais sustentável da tecnologia.

Entusiasta do fenômeno,
Cláudio Soutto, diretor da área
de Consultoria e especialista em
TI da Deloitte,aposta em uma ex-
pansão ainda mais rápida da TI
Verde do que a ocorrida nos últi-
mos três anos. O Gartner Group,
uma das principais instituições
de levantamento de tendências
em telecomunicações e informá-
tica, aponta um crescimento de
500% na adesão a programas de
TI Verde desde o início de 2011.

Com base nos contatos da De-
loitte, uma das líderes mun-
diais no segmento de auditoria
e consultoria, Soutto destaca as
multinacionais como grandes
puxadoras do processo, refletin-
do os ajustes em curso nas ma-
trizes. “É cada vez mais claro
nos países desenvolvidos que a
gestão do gasto de energia, do
uso racional de matérias-pri-
mas para evitar desperdício, de-
pende de ferramentas cada vez
mais sofisticadas, que permi-
tam a medição em tempo real
do desempenho”, argumenta.

Antes, as empresas espera-
vam a fatura mensal - ou um sus-
to com o consumo acumulado -
para adotarem medidas de con-
trole. Marcelo Ehalt, diretor de
Engenharia da Cisco, uma das
principais provedoras de solu-
ções integradas em hardware e
software do planeta, destaca a
mudança cultural em curso, que
privilegia a prevenção. Progra-
mas de smart grid (rede inteli-

gente) permitem coordenar a
carga conforme o horário e evi-
tar os picos tarifários, e equipa-
mentos de switch reduzem auto-
maticamente a carga ou colo-
cam em standby (modo de espe-
ra) os aparelhos de menor utili-
zação a cada momento.

Ehalt ressalta que as novas
tecnologias redesenham o am-
biente de trabalho. Há menor
necessidade de deslocamento e
uso mais intenso do trabalho re-
moto. Equipamentos e sistemas
devem permitir aos colaborado-
res, de quaisquer dispositivos —
celulares, tablets, laptops, PCs
— acesso aos dados essenciais a
suas tarefas, sem perda de segu-
rança ou qualidade de conexão.

Os impactos na cultura cor-
porativa são significativos, com
as chefias tendo de se adaptar à
ideia de que o trabalho continua
mesmo sem a presença física da
equipe. “Mecanismos como o
Virtual Private Networking
(VPN) permitem integrar cola-
boradores de diferentes partes
do mundo, com acesso simultâ-
neo a dados, apresentações, ví-
deos, o que for necessário para

simular uma reunião em um
mesmo espaço. Na nossa empre-
sa, eram comuns viagens inter-
nacionais para reuniões a cada
trimestre. Agora, esses encon-
tros tornaram-se anuais”, diz.

Fora o corte significativo de
despesas, o novo modelo permi-
te menor gasto de energia com
deslocamentos e, por conse-
quência, significativa redução
de emissões poluentes. Contro-
le de emissões, por sinal, é um
tema crítico quando se trata de
TI e telecomunicações. Nada
menos de 2% do consumo de
energia elétrica do mundo par-
te dos computadores, periféri-
cos e demais dispositivos de
processamento de dados. O que
gera parcela muito semelhante
de responsabilidade pelos ga-
ses do efeito estufa, dada a pre-
dominância, ainda hoje, das
fontes fósseis de energia nos paí-
ses-locomotivas da economia
mundial, como China e EUA.
Nos Estados Unidos, em que a
informatização é mais intensa,
4% do consumo de energia par-
tem de TI e telecomunicações.

“As emissões de CO² por equi-
pamentos de TI correspondem à
quantidadedeCO²emitidaporto-
dosos aviões existentes”,compa-
ra Simon Mangay, do Gartner
Group. De acordo com o Gartner,
os datacenters nos Estados Uni-
dos consumiram, em 2006, US$
4,5 bilhões em energia elétrica.
Nos cinco anos subsequentes, a
maioriados datacenterscorpora-
tivos investiu quase o mesmo va-
lorem energia(incluindo refrige-
raçãoeeletricidade)doqueemin-
fraestrutura de hardware.

Os novos investimentos in-
cluem a virtualização e a consoli-
dação de servidores, recorrendo
inclusive à partilha de Centros
de Processamento de Dados en-
tre empresas afins, pertencentes
ou não ao mesmo grupo. Cada
servidor virtualizado nos Esta-
dos Unidos economiza 7 mil
kWh de energia elétrica e repre-
senta quatro toneladas a menos
de dióxido de carbono na atmos-
fera. No Brasil, a Caixa Econômi-
ca Federal e o Banco do Brasil
inauguraram este ano, com in-
vestimentos de R$ 300 milhões,
um Datacenter integrado, cons-
truído e equipado com base nos
conceitos da sustentabilidade.
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Cresce no mundo a adoção de procedimentos
e sistemas que reduzem o consumo de energia
e as emissões geradas pelos negócios, com efeitos
positivos para o meio ambiente e para os lucros
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 jul.  2013, Especial TI verde, p. 1.




