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Especial | I n ova ç ã o

S u st e n t a b i l i d a d e Boas práticas estão associadas a
economia de papel e reciclagem de eletrônicos

Critérios ‘verdes’
pautam as decisões
de investimento

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Marcos Antônio Milani, diretor da Braskem: “O parque de impressoras passou de 1 mil para 685 unidades”

Jacilio Saraiva
Para o Valor, de São Paulo

Critérios de sustentabilidade
estão pautando as decisões de in-
vestimento das empresas nos de-
partamentos de tecnologia da in-
formação (TI). Além da compra
de equipamentos que conso-
mem menos energia, as práticas
mais comuns na adoção da “TI
v e r d e” estão ligadas à economia
de papel em parques de impres-
soras, virtualização de servidores
e reciclagem de eletrônicos.

Há iniciativas também de capta-
ção da água da chuva em data cen-
ters e o uso da videoconferência
para evitar viagens e a emissão de
gás carbônico (CO2). Em algumas
companhias, a utilização de novos
modelos de impressão já reduziu o
consumo de papel em 30%.

Na fabricante de pneus Goo -
dyear do Brasil, a preocupação
com práticas sustentáveis inten-
sificou-se nos últimos três anos,
de acordo com Sérgio Rosa, ge-
rente de TI, infraestrutura e no-
vas tecnologias para a América
Latina. A estratégia da empresa é
considerar aspectos ambientais
em todas as substituições de
equipamentos. Nas trocas de ser-
vidores, por exemplo, há prefe-
rência pela virtualização de uni-
dades, para economizar energia.

Sessenta por cento dos servi-

dores da companhia são virtuais,
o que permite gastar menos da
metade da força usada, há três
anos, nos seus data centers. “O
descarte das máquinas obsoletas
é feito por meio de companhias
de reciclagem certificadas”, afir-
ma o gerente. “Já foram entre-
gues mais de nove mil quilos de
equipamentos para reúso.”

Outra ação da fabricante é a
distribuição de custos de impres-
são por departamento e usuário,
implementada há seis anos. Com
a medida, foi verificado um corte
de cerca de 30% no consumo de
papel. “Estudamos agora o uso da
impressão retida”, explica. Nesse
modelo, o funcionário envia o
documento para a impressão,
mas o arquivo não é reproduzido
automaticamente. O impresso só
é entregue quando o usuário vai
até a impressora e usa o crachá
para desbloquear o procedimen-
to. A ideia é reduzir gastos com
trabalhos que são “esquecidos”
nas bandejas das máquinas.

A Goodyear também adota cri-
térios de sustentabilidade na es-
colha dos fornecedores de TI. Nos
processos de seleção de provedo-
res de impressão, o critério am-
biental tem peso cinco, de uma
escala de zero a cinco. Ganha o
parceiro que inclui no contrato o
replante de árvores quando um
determinado volume de impres-

sos é atingido pelas máquinas.
Nos próximos anos, o grupo

pretende adotar computadores
“thinclients”, que consomem
menos energia e têm uma vida
útil mais longa ante os PCs tradi-
cionais. Os modelos são ligados
em rede e têm poucos ou ne-
nhum aplicativo instalado. “O
cloud computing também deve
colaborar para a redução de
equipamentos”, diz Rosa.

A Braskem, de produção de re-
sinas termoplásticas, também
adota a impressão retida de do-
cumentos para poupar papel e
energia. No ano passado, conse-
guiu poupar quatro milhões de
folhas, com um corte de R$ 1,2
milhão em custos. “O parque de
impressoras passou de mil para
685 unidades”, afirma o diretor
de TI Marcos Antônio Milani. “O
consumo de energia elétrica
também entra como componen-
te de avaliação na compra de ser-
vidores e estações de trabalho.”

Com reuniões feitas via video-
conferência, ao invés de encontros
presenciais, a empresa também
conseguiu economizar, em 2012,
cerca de R$ 5 milhões com desloca-
mentos e evitou a emissão de 1,6
mil toneladas de CO2, segundo Mi-
lani. Foram feitos quase quatro mil
reuniões a distância, no período.

Segundo José Luís de Oliveira
Brasil, gerente de infraestrutura e

operações de TI da Cemig, do setor
de energia elétrica, os investimen-
tos anuais em ações “verdes” cor -
respondem a 0,02% do lucro da
companhia, que atingiu R$ 4,3 bi-
lhões, em 2012. Uma das princi-
pais iniciativas foi a criação de uma
política de impressão econômica,
com a meta de alcançar 35% de re-
dução no uso de papel. “Po d e m o s
fazer a impressão em livreto, o que
permite reproduzir quatro pági-
nas em uma única folha.” A empre-
sa estuda implantar o desligamen-
to automático de estações de tra-
balho e monitores que estiverem
sem uso por mais de 15 minutos.

A Redecom, de serviços para TI,
preferiu adquirir parte de uma
empresa de gerenciamento de re-
síduos eletroeletrônicos, a Zero
I m p a c t o, para surfar na onda eco-
lógica. Em 2014, pretende com-
prar equipamentos para a recicla-
gem de tubos de raios catódicos,
usados em monitores de computa-

dores antigos. “Adotamos o reuso
do lixo eletrônico internamente e
nos clientes”, diz o diretor de quali-
dade Carlos Eduardo Martins.

A empresa elaborou um manual
que explica como deve ser feita a
coleta e a armazenagem dos resí-
duos. Com isso, a equipe de pós-
venda recolhe os restos gerados
após a execução dos projetos, co-
mo cabos e peças de computado-
res, para guardá-los adequada-
mente. Depois, uma vez por sema-
na, a Zero Impacto realiza a coleta
do material na companhia.

A Alog, de serviços de data cen-
ter, acaba de inaugurar uma uni-
dade no Rio de Janeiro com um sis-
tema de captação de água da chu-
va. O líquido será estocado em re-
servatórios subterrâneos e reutili-
zado nas descargas dos banheiros,
lavagem de instalações externas e
áreas verdes. “A capacidade do re-
servatório é de 13 mil litros”, afir-
ma Eduardo Carvalho, presidente

da Alog Data Centers do Brasil. A
meta é reduzir o consumo em 70%.

Segundo Ricardo Mansur, au-
tor do livro “Governança de TI
Ve r d e” (Ed. Ciência Moderna), o
Brasil tem muita estrada a per-
correr quando o assunto é a ado-
ção de iniciativas responsáveis
nos departamentos de tecnolo-
gia. “A prática mais utilizada no
país é a virtualização de servido-
res”, diz. “As ações ainda estão fo-
cadas nas grandes corporações,
por causa de fatores como a ne-
cessidade de uma imagem insti-
tucional de sustentabilidade e a
diminuição de custos.”

Para Mansur, há iniciativas fá-
ceis de serem adotadas, por com-
panhias de qualquer porte, como
a troca da cor do pano de fundo
dos computadores. “As máqui-
nas que ficam ligadas o dia intei-
ro estão gastando muito dinhei-
ro com a tela branca”, diz. “O azul
consome menos energia.”

Nomundo todo, pessoas de
pensamento inovador usama
plataforma3DEXPERIENCE da
Dassault Systèmes para explorar
o verdadeiro impacto de suas ideias.
Os insights domundo virtual em
3Dajudamasempresas adesenvolver
tecnologias que utilizamdiversos
sentidos humanos. Será que umdia
poderemos fazer o leão ronronar
sementrar na cova?

SENÓStocarmosa tela,
poderemossentir o leão?
Tecnologiaquesimulao toque–
umsonhoquenosso softwarepode
transformaremrealidade.

Éprecisoumtipoespecial debússola para
entender opresente enavegar pelo futuro.

Descubra nossas Soluções de Experiência
3Dpara esta Indústria:
HTbody
Smarter, Faster, Lighter
3DS.COM/HIGHTECH

SENÓSfizermosasperguntas
certas,podemosmudaromundo.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 ago. 2013, Especial: Inovação, p. F3.




