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RESUMO 

 

A grande utilização da Tecnologia da Informação (TI), pelos novos modelos de negócios, 

criou uma simbiose quase que indivisível, entre modelos de negócios e os recursos de TI, 

trazendo inúmeros benefícios, mas também malefícios. Estes malefícios, atingem diretamente 

o meio ambiente, seja pela liberação de CO2, auto gasto de energia, utilização da água para 

resfriamento ou mesmo pelo descarte indevido de componentes eletrônicos. Com todos estes 

efeitos negativos, foram criadas práticas, para que estes efeitos sejam minimizados, chamadas 

de TI VERDE. Estas práticas estão sendo utilizadas, e este estudo vem para verificar qual o 

seu nível de utilização, de que forma estão sendo adotadas, e se fazem parte da estratégia da 

empresa. Como metodologia, foi realizada uma revisão da literatura, que fundamentou o 

questionário a ser aplicado, aos gestores, coordenadores e especialistas da área de TI, das 

organizações brasileiras. Como resultado desta pesquisa foram propostas as práticas de 

adoção de TI Verde nas empresas tais como, a inclusão de itens ambientais no planejamento 

estratégico e a criação de objetivos e metas ambientais dentre outras. O valor e a originalidade 

desta pesquisa, atribuem-se ao estudo das melhores formas de adoção das práticas de TI 

Verde. 

 

Palavras-chave: TI Verde, TI Estratégica, Meio Ambiente, Governança Verde.  
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ABSTRACT 
 

The great use of Information Technology (IT), by the new business models, has created an 

almost indivisible symbiosis, between business models and IT resources, bringing many 

benefits, but also harms. These harms directly affect the environment, either by releasing 

CO2, self-expending energy, using water for cooling or even by improper disposal of 

electronic components. With all these negative effects, practices were created so that these 

effects are minimized, called GREEN TI. These practices are being used, and this study 

comes to verify their level of use, how they are being adopted, and if they are part of the 

company's strategy. As a methodology, a literature review was carried out, based on the 

questionnaire to be applied to the managers, coordinators and specialists in the IT area of the 

Brazilian organizations. As a result of this research, Green IT adoption practices were 

proposed in companies such as the inclusion of environmental items in strategic planning and 

the creation of environmental goals and targets, among others. The value and originality of 

this research is attributed to the study of the best ways of adopting Green IT practices. 

 

Keywords: Green IT, Strategic IT, Environment, Green Governance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.  CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

No momento corporativo atual, com alta competitividade, as organizações têm como 

grande aliada a área de Tecnologia da Informação (TI), que evoluiu e não mais apenas suporta 

o negócio, como também, neste momento, se mistura de forma tão complexa com o mesmo, 

que não se pode mais separá-los, estabelecendo uma relação simbiótica e de dependência 

muito forte. (REBELLO DE OLIVEIRA et al., 2009) 

Mas os benefícios deste grande envolvimento entre a TI e o negócio, tem um preço 

alto a ser pago, o impacto ambiental. O crescimento dos problemas ambientais acabou por 

redirecionar a competitividade na década passada, as mudanças nos valores sociais e o 

desenvolvimento de novas tecnologias, no surgimento de produtos ecologicamente corretos, 

quando então emergem novos movimentos “verdes”, tendo como principais objetivos a 

redução da poluição e da energia no desenvolvimento de produtos e serviços (LUNARDI; 

SIMÕES; FRIO, 2014). 

A sustentabilidade das operações está emergindo como uma grande preocupação para 

alta gestão, investidores institucionais, e formuladores de políticas em todo o mundo. Os 

gestores estão interessados em sustentabilidade por causa de suas preocupações sobre o 

impacto ambiental, as implicações para a futura lucratividade e a reputação da empresa entre 

as partes interessadas, tais como clientes ambientalmente conscientes, funcionários, parceiros 

da cadeia de suprimentos, e investidores (KHUNTIA et al., 2018).  

Nesta necessidade de valorização do meio ambiente sem prejudicar a vantagem 

competitiva oriunda da TI, surge a TI Verde (Green IT), que nada mais é que práticas para 

aplicação inteligente da TI utilizando com eficiência e de maneira ecologicamente correta a 

energia, a fim de diminuir os impactos ambientais em toda a organização. (SALLES et al., 

2013) 

A TI Verde busca impactar a TI em todo o seu ciclo de vida, seja na fabricação dos 

equipamentos, utilizando menos componentes tóxicos, na sua utilização inteligente e por fim 

no descarte correto. (SALLES et al., 2013) 

A TI Verde, também vem causando, uma reengenharia dos produtos e serviços de TI, 

visando o aumento da eficiência e atender os novos requisitos de conformidade (POLLARD, 

2016). 
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Muitas organizações começam a pensar com base no tripé da sustentabilidade: 

econômico, social e ambiental. Com isto, incluem a TI Verde em suas práticas para atingir 

metas estratégicas e ambientais.  (SALLES et al., 2013) 

Vale ressaltar que a responsabilidade socioambiental deixou de ser uma opção para 

as organizações, tornando-se uma questão de visão, de estratégia e, muitas vezes, de 

sobrevivência. Neste contexto, o gerenciamento inteligente da TI pode ser uma alternativa às 

organizações, não só para minimizar os danos causados ao meio ambiente, melhorar a 

efetividade do consumo de energia elétrica, diminuir o descarte de equipamentos e reduzir os 

custos operacionais do negócio, como também para desenvolver um ambiente organizacional 

sustentável em harmonia com os anseios da sociedade atual (SALLES et al., 2013). 

Em consequência, da orientação da TI Verde, as empresas vêm emitindo relatórios de 

sustentabilidade, os quais orientam sobre a TI Verde, e muitas vezes com objetivos, metas, 

indicadores e resultados destas práticas.   

Neste mesmo movimento, as universidades, cidades e até países também 

embarcaram, indicando em documentos oficiais práticas para redução do impacto ambiental 

da TI, o que mostra que a preocupação transcende as organizações comerciais e passa a ser 

uma preocupação de todos os que utilizam a TI.  

Mesmo assim, a grande maioria das organizações não pensa, planeja ou executa 

práticas de TI Verde, ou, se executa, não o faz para atender riscos ambientais. Da mesma 

forma, os motivadores das práticas da TI Verde não tão conhecidos como se deveria, mesmo 

que elas resultem em redução de custos. (SALLES et al., 2013)   

 

1.2.  PROBLEMA DA PESQUISA 

 

A rapidez da queda dos custos em TI, o aumento da eficiência e velocidade dos 

sistemas e equipamentos representaram a mudança nas organizações. O negócio está cada dia 

mais dependente da área de TI, de modo que se tornou além de estratégica, uma vantagem 

competitiva.  

Com os crescentes investimentos na área de TI, começam a ser identificados 

problemas ambientais, como: consumo de eletricidade (que contribui, também, para a emissão 

de gases), a quantidade de insumos não-renováveis utilizada na produção de computadores e 

periféricos, bem como o descarte de equipamentos obsoletos.  

“Ser verde” se tornou a atividade essencial para os líderes de grandes corporações no 

mundo, mas não de maneira voluntária, uma vez que isto é cobrado de órgãos reguladores, de 



16 

 

consumidores e do público em geral. Com isto, além do grande investimento em TI, as 

corporações começaram a investir em gestão ambiental. Nesta gestão, tratam de estratégias de 

proteção ambiental, minimizando o impacto nas suas operações, assim como a diminuição do 

consumo de energia e a geração e descarte de resíduos.  

A adoção de práticas de TI Verde pode agregar valores para as organizações e para a 

sociedade, além de oferecer muitas oportunidades às organizações, seja economizando 

recursos, otimizando processos, melhorando sua imagem ou valorizando seus funcionários. 

A maioria das organizações emprega avaliação financeira tradicional baseada em 

justificação de investimentos, tais como custos e benefícios de análise, as abordagens de 

retorno, retorno sobre o investimento, valor presente líquido, taxa interna de retorno, e fluxo 

de caixa. No entanto, eles não contêm o impacto de intangíveis e os critérios não-financeiros, 

que afetam sensivelmente os resultados (JONGSAGUAN; GHONEIM, 2017). 

Por inúmeros motivos, o estudo se propõe a analisar, através de uma revisão da 

literatura, com o olhar sobre seus benefícios, seus aprendizados e práticas mais relevantes, os 

benefícios que estas práticas trazem e os fatores que levam a sua não-adoção, refletindo a 

maturidade ou não das empresas, conjuntamente a uma pesquisa de campo, constatando os 

fatores que levam a não-adoção das práticas de TI Verde.   

Ao perceber o valor ou os benefícios da TI verde, as organizações devem primeiro 

identificar e reconhecer o valor potencial da TI verde, que é a conscientização. Em segundo 

lugar, traduzir o valor, criando uma estratégia de TI verde que se alinha com as estratégias 

organizacionais e, por fim, criando medições sobre os resultados da iniciativa de TI verde 

(DEZDAR, 2017). 

Dentro deste contexto, surge a seguinte questão central desta pesquisa: Soluções que 

podem ser utilizadas pelas empresas para a melhoria da adoção das práticas de TI Verde? 

 

1.3.  QUESTÕES DA PESQUISA 

 

Além da questão central da pesquisa surgem as seguintes questões, para nortear o 

trabalho:  

 Quais as práticas de TI Verde mais relevantes para os principais autores da 

literatura acadêmica?  

 Quais as práticas de TI Verde conhecidas nas organizações? 

 Como as práticas de TI Verde são incluídas no planejamento estratégico 

das organizações? 
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 Quais os motivos da não-adoção das práticas de TI Verde nas 

organizações? 

 

1.4.  OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.4.1.  Objetivo Geral 

 

Propor soluções que visem a melhoria da adoção das boas práticas de TI Verde nas 

organizações. 

 

1.4.2.  Objetivos Específicos 

 

Sendo assim, os objetivos específicos estão descritos a seguir: 

 Identificar o que diz a literatura acadêmica sobre a adoção das práticas de 

TI Verde, em empresas, seus benefícios e aprendizados. 

 Identificar as práticas de TI Verde mais relevantes adotadas pelas 

organizações. 

 Analisar as práticas de TI Verde propostas no planejamento estratégico das 

organizações. 

 Mapear as percepções de especialistas, coordenadores e gestores de TI, nas 

organizações quanto a adoção ou não, e o posicionamento estratégico das 

práticas da TI Verde. 

 

1.5.  DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

O foco deste trabalho são os fatores pelos quais as organizações, não adotam as 

práticas de TI Verde, e se adotam, de que maneira são adotadas. Não sendo escopo do mesmo, 

demonstrar tecnicamente os resultados das práticas de TI Verde. O estudo questiona, através 

de pesquisa, no ano de 2018, os gestores, coordenadores e especialistas de TI de organizações 

brasileiras, sobre a situação das práticas de TI Verde e os fatores que as levaram a adotar ou 

não as mesmas, confrontando os resultados com os apresentados pela revisão da literatura.  
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1.6.  IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

O presente estudo vem para confrontar os benefícios da adoção das práticas de TI 

Verde, com as formas com que estas práticas são adotadas, pelas organizações. Colocando a 

mostra as razões, pelas quais, as práticas de TI Verde não são adotadas, mesmo possuindo 

diversos benefícios, ou adotadas, em óticas diferentes, sejam elas financeiras, social ou 

estratégica.  

O estudo ganha mais importância, quando se verifica, que ao invés, da ótica dos 

benefícios das práticas da TI Verde, ele vem com um enfoque sobre a não adoção das mesmas, 

e questionando os fatores que levam a isto, mesmo com tantos benefícios.  

Além desta ótica diferente, o presente estudo tenta dar luz as organizações, trazendo 

à tona algumas soluções, para que haja a adoção das práticas de TI Verde, pelas empresas, 

assim como pretende trazer para a academia novas pesquisas sobre o tema.  

 

1.7.  ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO  

 

O primeiro capítulo contextualiza o tema, e apresenta o cenário, no qual, está 

inserido, e dando a devida importância ao tema da pesquisa, com seus objetivos, delimitações, 

questões a serem respondidas e justificando a pesquisa. Sempre considerando o negócio, a TI 

e seus impactos para a sociedade. Assim como a organização do estudo.  

No segundo capítulo, diversos conceitos são esclarecidos e vários pontos são 

trazidos, se baseando em uma revisão bibliográfica. A partir da Sustentabilidade Empresarial, 

onde são dadas as devidas responsabilidades para as organizações, pelos seus impactos 

ambientais. Ainda, com base em outros autores, traz-se a luz o envolvimento da TI com o 

negócio, sua importância, e também seus impactos ambientais. Mostra-se a TI Verde, com 

seus conceitos e suas práticas, assim como a legislação utilizada, que tem o objetivo de 

diminuir os seus impactos. Ao final do capítulo, são apresentadas algumas iniciativas, de 

empresas, universidades, cidades, dentre outras organizações, que buscam uma melhoria na 

qualidade ambiental, com utilização de práticas de TI Verde 

O terceiro capítulo, demonstra a pesquisa empírica, baseada na revisão da literatura 

técnica e cientifica.  

 O quarto capítulo apresenta a metodologia o instrumento de pesquisa, utilizado na 

pesquisa de campo. 
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No quinto capítulo foi apresentada a análise dos resultados encontrados, na pesquisa 

de campo.  

No sexto capítulo foi apresentada a proposta de melhorias de adoção das práticas de 

TI Verde nas organizações. 

O sétimo e último capítulo descreveu as considerações finais e propostas para futuras 

pesquisas. 
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Este capítulo apresenta a base conceitual de sustentação para o trabalho. Foi descrita 

a fundamentação teórica, ou seja, os conceitos fundamentais, relacionados à Sustentabilidade 

Empresarial, a Tecnologia da Informação (TI) e seus impactos ambientais, TI Verde (Green 

IT), Legislação da TI Verde e Algumas Iniciativas de TI Verde. 

2.1.  SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 
 

O grande avanço científico e tecnológico das últimas décadas desconsiderou a 

conexão entre economia e ecologia, tendo como impacto negativo o aumento da degradação 

ambiental do planeta – a partir da diminuição de reservas de recursos naturais não renováveis, 

o desequilíbrio dos ecossistemas, o aumento de resíduos sólidos per capita, a redução de 

espaço para o seu armazenamento e os níveis elevados de poluição da água, do ar e do solo. 

Nesse contexto, as preocupações quanto a um futuro socialmente justo para a humanidade e a 

crescente conscientização global sobre os problemas ambientais incentivaram a criação do 

conceito de desenvolvimento sustentável (SALLES et al., 2016). 

Os conceitos de responsabilidade socioambiental ou sustentabilidade empresarial, na 

prática, são pautados pela ética e transparência na gestão dos negócios e apontam que uma 

organização deve ter seus resultados mensurados em três esferas inseparáveis – a econômica, 

a social e a ambiental. É com base nesse tripé, que as empresas devem orientar as suas 

decisões. Ou seja, a ética nos negócios ocorre quando as decisões de interesse da empresa 

também respeitam os direitos, os valores e os interesses relacionados aos impactos gerados 

por ela, seja na sociedade, no meio ambiente ou no futuro da própria organização (PEREIRA, 

2007). 

Existem vários índices ao redor do mundo que classificam as empresas de acordo 

com a sua responsabilidade socioambiental. A maioria analisa as empresas que tem ações na 

bolsa de valores verificando dados econômicos, desempenho ambiental e social, avaliação de 

governança corporativa, gestão de risco, mitigação da mudança climática e práticas 

trabalhistas e através dessas informações classificam estas empresas como sustentáveis ou 

não. Dessa forma, os acionistas saberão se estão adquirindo ações de empresas sócias 

ambientalmente corretas e quais as vantagens terão em adquiri-las. A análise envolve, quesitos 

como: política anticrime e fraudes, gerenciamento da marca, CRM (Customer Relationship 

Management), engajamento com públicos estratégicos, gerenciamento de fornecedores, riscos 
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e oportunidades nos negócios, política Ambiental, inclusão financeira, desenvolvimento do 

capital humano, indicadores de práticas laborais e direitos humanos, além de retenção e 

atração de talentos. Nota-se, que para se tornar sustentável, as empresas devem demonstrar 

ética nas relações com funcionários, clientes, fornecedores, parceiros e respeito com o meio 

ambiente por meio de suas práticas diárias (NANNI, 2013a).  

Em 1972, surgiram as primeiras referências ao termo desenvolvimento sustentável, 

quando a primeira conferência da ONU sobre meio ambiente e desenvolvimento foi realizada 

na Suécia e, pautou a relação entre meio ambiente e formas de desenvolvimento. Desde então, 

não foi mais possível falar de forma séria em desenvolvimento sem considerar o meio 

ambiente (SOCIOAMBIENTAL, 2015). 

Diante das discussões geradas, em torno do tema meio ambiente, surgiu em 1987, o 

termo “Sustentabilidade”, sendo apresentado oficialmente na Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), da Organização das Nações Unidas (ONU). Termo 

este que significava: “A capacidade de satisfazer as necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades” 

(REBELLO DE OLIVEIRA et al., 2009). 

O envolvimento das organizações com questões socioambientais pode se transformar 

em oportunidades de negócios, contribuindo para melhorar a qualidade de vida dos 

stakeholders, preservando os recursos naturais e gerando vantagem competitiva. Assim, 

empresas proativas antecipam a busca pelas melhores alternativas para transformar questões 

ambientais em questões de negócios. Tais iniciativas convergem para potencializar mudanças 

organizacionais, que se iniciam pelas estratégias organizacionais, culminando com a parte 

prática, estruturada em grande parte pela equipe de TI, responsável por concretizar o estado 

da empresa por meio de processos e tecnologias. Mudanças de visão, de posição e dos 

produtos visam alterar a direção para a qual a organização está voltada (mudança de 

estratégia), refletindo em mudanças (SALLES et al., 2013). 

A integração dos processos de negócio da empresa e a Responsabilidade Social das 

Empresas (SER), está diretamente ligada ao desempenho da organização, e a criação de uma 

vantagem competitiva (BOHAS; POUSSING, 2016). 

Engana-se quem pensa que desenvolver ações de responsabilidade social ou 

ambiental é realidade apenas para grandes corporações. Cada vez mais, as micro e pequenas 

empresas percebem que também podem fazer parte desse processo. E mais: estão muito perto 

de serem as protagonistas na transformação dos negócios em iniciativas sustentáveis 
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(PEREIRA, 2007). A intensidade da adoção de práticas de TI Verde é a medida em que uma 

organização as incorpora em suas estratégias de prevenção da poluição, gestão de produtos e 

desenvolvimento sustentável (AININ; NAQSHBANDI; DEZDAR, 2016). 

2.2.  TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) E SEUS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

O conceito de Tecnologia da Informação (TI) é mais abrangente do que os de 

processamento de dados, sistemas de informação, engenharia de software, informática ou o 

conjunto de hardware e software, pois também envolve aspectos humanos, administrativos e 

organizacionais (SHIMIZU; CARVALHO; JR., 2001).  

O uso da TI, nas últimas cinco décadas, vem crescendo de forma exponencial, 

iniciado na década de 1960, com a utilização dos primeiros mainframes nas empresas, e 

avançando até os dias atuais com a era da informação. O seu avanço, não trouxe apenas 

aumento da eficiência e eficácia dos processos operacionais, mas também a criação de 

modelos de negócios anteriormente inimagináveis. Além da associação simbiótica entre a TI e 

o negócio, em que o negócio se torna totalmente dependente da TI (JAYO; VALENTE, 2010).  

A TI evoluiu de uma orientação tradicional de suporte administrativo para um papel 

estratégico dentro da organização. A visão da TI como arma estratégica competitiva tem sido 

discutida e enfatizada, pois não só sustenta as operações de negócio existentes, mas também 

permite que se viabilizem novas estratégias empresariais (SHIMIZU; CARVALHO; JR., 

2001).   

A rapidez da queda dos custos em TI e o aumento da eficiência e velocidade dos 

sistemas e equipamentos representaram a mudança nas organizações (MARQUES; 

LAZZARINI NETO, 2002). O negócio está cada dia mais dependente da área de TI, no qual, 

esta, se tornou além de estratégica, uma vantagem competitiva.  

Alguns autores mostram a utilidade da análise da cadeia de valor de Porter, para 

melhor visualizar, onde ocorre a conexão entre a TI e o negócio da empresa, e 

consequentemente também identificar procedimentos para adequação das organizações as 

possíveis mudanças (BALARINE, 2002) 

O contínuo crescimento do uso da TI fez surgir uma preocupação relacionada às 

questões ambientais ligadas ao mau uso e ao descarte dos equipamentos eletrônicos. Somados 

os gastos necessários para manter a infraestrutura de TI com servidores, computadores, 

monitores e demais periféricos funcionando adequadamente, a área de TI representa a terceira 

maior fonte de consumo de energia dentro das grandes empresas (LUNARDI; SIMÕES; 
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FRIO, 2014). O outro lado do consumo de energia, pode variar conforme os diversos estágios 

de desenvolvimento econômico, podendo o aumento de consumo ser positivo, mostrando um 

crescimento econômico (RAHIMI; RAD, 2017). 

Outro impacto ambiental, que resulta nas mudanças climáticas, é a crescente emissão 

de CO2, dos servidores, que hoje são monitorados, e em evolução das emissões, pelos 

softwares (KERN et al., 2015). 

A preocupação com o impacto na TI está tão grande, que até os sistemas embarcados 

dos carros, estão sendo analisados, com o objetivo de diminuir o consumo de combustível 

fóssil, e a emissão de CO2, na atmosfera (DE LUIS et al., 2015). 

As empresas já perceberam que ficar apenas na preocupação não se obtêm resultado. 

Por isso, já começam a partir para a ação, principalmente quando o assunto é o esgotamento 

do desenvolvimento tecnológico tradicional, envolvendo descarte do lixo eletrônico e 

desperdício de energia decorrente da deficiência de processamento ou mau uso dos recursos 

disponíveis (PERES; BOEIRA, 2010). 

2.3.  TI VERDE (GREEN IT) 
 

O grande impasse da sociedade é a enorme dependência da TI em seu dia a dia e a 

impossibilidade de se conviver com as práticas pouco sustentáveis. Com isto surgiram as 

práticas chamadas de TI Verde, expressão usada para designar o conjunto de inovações 

emergentes, na sociedade e nas organizações, voltadas a reduzir o impacto ambiental, que a TI 

vem causando (JAYO; VALENTE, 2010), visando contribuir para metas referentes à 

sustentabilidade empresarial e à responsabilidade social corporativa. Estas práticas chamadas 

TI Verde, visam o estudo e a prática de projetar, fabricar, usar e descartar computadores, 

servidores e subsistemas associados (monitores, impressoras, dispositivos de armazenamento 

e de rede e sistemas de comunicação) de modo a impactar o meio ambiente da menor forma 

possível, sendo eficaz e eficiente (LUNARDI; ALVES; SALLES, 2012).  

Define-se iniciativas de TI Verde como investimentos na TI e sua implantação, uso e 

gerenciamento, a fim de minimizar o impacto negativo ambiental de TI, operações de 

negócios e produtos e serviços dos usuários finais (LOESER et al., 2017). 

Em alguns casos, as práticas de TI Verde, criam nichos específicos de produtos, 

como o mercado de e-book, o qual as editoras, de forma inovadora, aumentaram a percepção 

da sua compatibilidade ambiental, reduziram os custos de produção, diminuíram os impactos 
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ambientais e ainda satisfizeram os crescentes clientes ambientalmente pensativos. (HSU; 

CHEN; LIN, 2017). 

Alguns termos são utilizados, para se referenciar a TI Verde, os quais se aproximam 

no seu significado, como, TI Verde, Computação Verde, TIC para o meio ambiente e TI para o 

meio ambiente e sustentabilidade (ASADI; HUSSIN; DAHLAN, 2017). 

O capital da TI Verde é composto por três dimensões: (1) TI verde capital estrutural, 

que se refere à infraestrutura de TI verde, incluindo hardware, software, rede e tecnologia da 

informação estabelecida sob o conceito de greening; (2) TI verde capital humano, que se 

refere à capacidade e experiência da equipe de TI em possuir conhecimento profissional verde 

e uma compreensão de  conservação de energia em tecnologia, bem como o desenvolvimento 

pessoal com capacidades de TI verde, através de treinamento e educação; e (3) TI verde 

capital relacional, referindo-se ao gerenciamento de TI verde e uma relação em que as 

empresas mantem melhores relações com parceiros e usuários com um conceito de proteção 

ambiental na oferta de produtos e serviços (CHUANG; HUANG, 2015).  

Muitas pessoas associam a TI verde à redução de consumo de energia elétrica e 

diminuição de gastos para uma empresa, mas significa muito mais. Trata-se de um 

instrumento extremamente importante para a redução de recursos de modo geral e incorpora 

os mandamentos de responsabilidade social e ambiental ao ambiente tecnológico. Quando 

adotada, essa ferramenta melhora o processo de descarte e de toda cadeia de produção 

(PONTES; GIORDANO, 2015).  

Inúmeras ações podem resultar na diminuição do impacto ambiental, por exemplo, a 

virtualização de servidores, segundo a qual os recursos físicos de um servidor são 

compartilhados por vários servidores virtuais, minimizando o gasto de energia, a redução ou 

eliminação de impressões, a mudança de processos de aquisição de novos equipamentos para 

que atendam requisitos ambientais, diminuição da pegada de CO2, como desligamento de 

computadores em momentos ociosos, entre outras ações (NANNI, 2013b).  

Juntamente com estas ações, conta-se também com as motivações morais e sociais, 

sobre a utilização de dispositivos de TI, para diminuição dos impactos ao meio ambiente, 

levando-se em conta a iniciativa de cada indivíduo (KOO; CHUNG; NAM, 2015). Deste 

modo, as organizações devem elaborar programas de sensibilização sobre questões de TI 

Verde para seus empregados (AKMAN; MISHRA, 2015). Além da sensibilização, as 

organizações devem fazer uma avaliação, para saber se o seu ambiente está preparado para a 
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adoção das práticas de TI, analisando fornecedores, concorrentes, investidores, parceiros de 

uma empresa e clientes (ALKALI et al., 2017). 

As iniciativas de TI Verde, realmente eficazes, tendem a exigir a colaboração Inter 

organizacional, sendo fundamentais, para os resultados na quantidade e escala necessárias 

para o resultado esperado. (OAKLEAF, 2015). 

Estas práticas podem estar classificadas pelo seu nível de atuação em três grupos: 

grupos tático, estratégico e Deep IT. A respeito do grupo tático, pode-se ver que engloba 

práticas sem grandes gastos e que não alteram políticas internas da organização, e que apesar 

de apresentarem vantagens significativas, estas são limitadas, como desligamento de 

equipamentos no horário de não uso ou utilização de iluminação com lâmpadas fluorescentes. 

Para implantação das práticas do grupo estratégico é necessário um estudo mais detalhado ou 

mesmo uma auditoria na infraestrutura de TI da organização para analisar de forma criteriosa 

o seu atual impacto ambiental, resultando em práticas para torná-la mais sustentável, como 

por exemplo, o desenvolvimento de políticas internas para controle energético ou a 

revisão/criação de uma infraestrutura elétrica mais nova e econômica, assim como a 

divulgação destas ações pela área de marketing. Por fim, as práticas Deep IT, que demandam 

um custo maior e com um impacto mais amplo, sendo práticas que envolvem mudanças 

estruturais no parque tecnológico, para aumento do desempenho, redução de gasto elétrico, 

sistemas de refrigeração e iluminação (FERREIRA, [s.d.]). 

Existe ainda, outra divisão das práticas de TI Verde, adotadas pelas organizações, que 

são classificadas com maior detalhamento, relacionando com o foco de atuação em sete 

categorias gerais: práticas de conscientização, datacenter verde, descarte e reciclagem, fontes 

alternativas de energia, hardware, software e impressão. Embora algumas dessas práticas 

exijam elevados investimentos (especialmente aquelas ligadas aos datacenters, às fontes 

alternativas de energia e à substituição de equipamentos obsoletos por novos), boa parte 

dessas práticas de sustentabilidade pode ser adotada sem que a saúde financeira da empresa 

seja comprometida, apenas dependendo do esforço e da vontade dos usuários e do apoio e 

direcionamento da organização (LUNARDI; ALVES; SALLES, 2014). 

A implantação de TI Verde e iniciativas de sustentabilidade permite, que as 

organizações, transformem seus processos de negócios, para beneficiar a sociedade 

economicamente e ecologicamente. As decisões de adotar as práticas de TI Verde, dentro das 

organizações, podem ser de motivação tecnológica, econômico, legal ou moral (DALVI-

ESFAHANI; RAMAYAH; NILASHI, 2017). 
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Como os impactos ambientais da TI, já se vislumbra a Governança de TI Verde, onde 

se faz necessário incluir novos atores, controles e novas métricas, assim como novos 

indicadores, principalmente no Control Objectives for Information and related Technology 

(COBIT), que objetiva assegurar que os recursos de TI estejam alinhados com a organização e 

possam avaliar a responsabilidade socioambiental, atendendo os padrões internacionais 

técnicos, profissionais e regulatórios específicos para processos de TI. Já a Information 

Technology Infrastructure Library (ITIL), biblioteca que reúne as melhores práticas da 

indústria e serviços de TI também deve se adequar tendo que provisionar os custos de uma 

nova infraestrutura verde. Os modelos citados podem ser úteis na estruturação organizacional, 

processos e lideranças com o objetivo de garantir que a TI suporte e auxilie as estratégias das 

organizações e a inclusão da sustentabilidade em seus objetivos (RICHTER, 2012). 

2.4.  LEGISLAÇÃO DE TI VERDE 
 

Com o crescimento exponencial da TI nos negócios, e consequentemente seu 

impacto no ambiente, se tornou necessário criar normas para diminuir este impacto. No Brasil 

e no mundo foram criadas leis e normas para que monitorem todo o ciclo de vida dos 

equipamentos de TI.  

Com a crescente demanda por agências reguladoras, para uma melhor gestão 

ambiental, várias organizações dedicam tempo e recursos para proteger o ambiente e 

implementar diferentes estratégias visando mitigar o impacto de suas operações de TI, para 

que consumo de energia e geração de resíduos possam ser diminuídos (DOLCI et al., 2015a). 

Vários governos têm criado normas e regulamentos para incentivar TI Verde. Os 

Estados Unidos promulgou a Recuperação e Reinvestimento (ARRA) para promover a 

computação verde (energias renováveis, redes inteligentes, energia eficiente, etc.). O governo 

japonês anunciou sua política de iniciativa TI Verde, com foco em economia de energia e ter 

uma energia eficiente (YOON, 2018). 

No Brasil, foi criada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.3051, de 2 de 

agosto de 2010; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e que obriga que 

fabricantes, distribuidores e vendedores recolham embalagem usadas de materiais 

agrotóxicos, pilhas, baterias pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas e eletroeletrônicos 

(BRASIL, 2010) . 

Mais atuante na emissão de normas e diretivas, a União Europeia (UE), em janeiro 

de 2003, cria a diretriz europeia ROHS 2 2011/65/EG (ROHS = Restriction of Certain 
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Hazardous Substances), que destina à restrição do uso de determinados produtos perigosos, e 

impede a movimentação destes produtos se o seu conteúdo possuir chumbo, mercúrio, 

cádmio, cromo hexavalente, bifenil polibromato e difenileter polibromato, excedendo os 

limites determinados na diretriz. (PARLIAMENT; UNION, 2003). 

Juntamente com a ROHS, também em 2003, é criada uma outra diretiva, a WEEE 

(Waste of electrical and Electronic Equipment), isto é, a diretiva da União Europeia 

2002/96/CE, relativa à gestão dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos que, 

juntamente com a diretiva ROHS, se tornou direito europeu em fevereiro de 2003, e define a 

necessidade de recolhimento, reciclagem e valorização de todos os tipos de produtos elétricos. 

Em dezembro de 2008, a Comissão Europeia propôs a revisão da diretiva para fazer face ao 

fluxo de resíduos que aumentava rapidamente. A nova diretiva WEEE 2012/19 / UE entrou 

em vigor em 13 de agosto de 2012 (PARLIAMENT; UNION, 2012). 

Em 2006, também na União Europeia, foi criada a REACH (registro, avaliação, 

autorização e restrição de produtos químicos), que é um regulamento aprovado com o 

objetivo de melhorar a proteção da saúde humana e do ambiente, face aos riscos que podem 

resultar dos produtos químicos e, simultaneamente, de fomentar, a competitividade da 

indústria química da União Europeia. O Regulamento REACH responsabiliza a indústria de 

gerir os riscos de produtos químicos e fornecer informações de segurança sobre as 

substâncias. Os fabricantes e importadores são obrigados a reunir informações sobre as 

propriedades de suas substâncias químicas, o que permitirá seu manuseio seguro e registrará a 

informação em uma base de dados central da Agência Europeia de Produtos Químicos 

(ECHA) em Helsinque (PARLIAMENT; UNION, 2006). 

Além de diretivas, normas e regulamentos, também surgiu o Cap and Trade, um 

programa proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e pela Agência de 

Proteção Ambiental, em 2009. Nele o governo estabelece um limite total nas emissões anuais 

de gases de efeito estufa, que foi projetado para diminuir a cada ano. Após a definição do 

limite, as alocações para porções do limite total são reservadas. Tais alocações, ou licenças, 

são entregues a empresas que têm relações com o governo federal ou então são leiloadas. As 

empresas são tributadas se produzirem um maior nível de emissões totais do que as 

permitidas, mas também podem vender qualquer subsídio não utilizado a outros produtores 

(DDR, 2011). 

No Brasil, o Cap and Trade, não foi colocado em prática devido a pequena demanda 

para créditos de carbono. Como as empresas brasileiras não possuem metas obrigatórias de 
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redução de gases do efeito estufa, isso acaba gerando uma pequena demanda, o que não exige 

que as empresas comprem créditos de carbono (VELTE; VELTE; ELSENPETER, 2008). 

Entretanto, algumas normas ISO foram criadas para encorajar projetos de TI Verde. 

Sendo a 14001 criada com a finalidade de auxiliar as empresas em identificar, priorizar e 

gerenciar seus riscos ambientais como parte de suas práticas usuais.  A 14004 – Sistemas de 

Gestão ambiental – Diretrizes, orientando as organizações com princípios gerais e técnicas de 

apoio. Existindo ainda 14001 - Diretrizes para Auditoria Ambiental – Procedimentos, com 

processos para auditoria de sistemas de gestão ambiental das organizações (NUNES et al., 

2012).   

No Quadro 1, tem-se um quadro comparativo, em ordem cronológica, onde se faz 

uma comparação, entre as normas, leis e diretrizes, com as suas principais informações, para 

uma melhor visualização das suas características.  

 

Quadro 1 – Quadro comparativo de normas, leis e diretrizes 

Norma Data Tipo 
Área de 

Atuação 
Características 

14001 - Diretrizes 

para Auditoria 

Ambiental 

1993 Norma Mundial 

Criada com a finalidade de auxiliar as 

empresas em identificar, priorizar e 

gerenciar seus riscos ambientais como 

parte de suas práticas usuais. 

Orientando as organizações com 

princípios gerais e técnicas de apoio, 

inclusive com diretrizes para Auditoria 

Ambiental. 

ROHS 2  2003 Diretriz UE 

Se destina à restrição do uso de 

determinados produtos perigosos, e 

impede a movimentação destes 

produtos se o seu conteúdo possuir 

chumbo, mercúrio, cádmio, cromo 

hexavalente, bifenil polibromato e 

difenileter polibromato, excedendo os 

limites determinados na diretriz 

REACH 2006 Regulamento UE 

Responsabiliza a indústria de gerir os 

riscos de produtos químicos e fornecer 

informações de segurança sobre as 

substâncias. Os fabricantes e 

importadores são obrigados a reunir 

informações sobre as propriedades de 

suas substâncias químicas, o que 

permitirá seu manuseio seguro e 

registrará a informação em uma base de 

dados central da Agência Europeia de 
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Produtos Químicos (ECHA). 

Recuperação e 

Reinvestimento 

(ARRA) 

2009 Lei EUA 

Injeção de US$ 787 bilhões, para 

recuperação da economia americana, 

sendo US$ 17 bilhões em cortes de 

impostos sobre energia alternativa.  

Cap and Trade 2009 Programa EUA 

Governo americano estabelece um 

limite total nas emissões anuais de 

gases de efeito estufa, que foi projetado 

para diminuir a cada ano. Após a 

definição do limite, as alocações para 

porções do limite total são reservadas. 

Política Nacional 

de Resíduos 

Sólidos, Lei nº 

12.3051 

2010 Lei Brasil 

Obriga que fabricantes, distribuidores e 

vendedores recolham embalagem 

usadas de materiais agrotóxicos, pilhas, 

baterias pneus, óleos lubrificantes, 

lâmpadas e eletroeletrônicos 

Fonte: Elaboração do autor (2019) 

 

2.5.  ALGUMAS INICIATIVAS DE TI VERDE 
 

Algumas organizações, universidades, e cidades já compraram a ideia das práticas de 

TI Verde, demonstrado por alguns documentos gerados, com objetivos de divulgar, orientar, 

conscientizar ou apenas para registrar as práticas de TI Verde que são adotadas e seus 

resultados.  

A seguir, alguns documentos, de diferentes funções e organizações e tipos:  

 

1. 

Organização:  CISCO SYSTEM 

Sobre a Organização 
Companhia multinacional americana, sediada em San José, Califórnia, 

Estados Unidos da América, com 47.000 empregados em todo o mundo. 

Título Implementing Green I.T. 

Resumo 
Implementação de 11 práticas de TI verde, para redução de consumo de 

energia, custo e eliminação de resíduos. 

Disponível em: http://www.cdwg.com 

Acesso em: 10 abr. 2018 

  

2. 

Organização:  FURUKAWA 

Sobre a Organização 
Furukawa Electric Co. Ltda. é uma companhia de eletrônicos japonesa, 

sediada em Tóquio. 

http://www.cdwg.com/
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Título Programa Green IT – Procedimento Operacional 

Resumo 

O Programa Green IT consiste na permuta de sobras de cabos 

eletrônicos e de energia (independente do fabricante) por cabos novos 

marca Furukawa com o objetivo de racionalizar a utilização de recursos 

não-renováveis através do tratamento de resíduos provenientes do 

descarte de produtos de cabeamento estruturado. 
O pagamento dos fretes (tanto na retirada dos cabos sucateados como na 

remessa de cabos novos) e a emissão do certificado de participação no 

final do programa é de responsabilidade da Furukawa. 

Disponível em: 
http://portal.furukawa.com.br/arquivos/g/gre/greenit/1668_GREENITOPE

RACIONAL.PDF 

Acesso em: 10 abr. 2018 

 

3. 

Organização:  NETSHOES 

Sobre a Organização 
Comércio eletrônico brasileiro de artigos esportivos, fundado em 

fevereiro de 2000 por Marcio Kumruian e Hagop Chabab. A Netshoes 

possui centros de distribuições no Brasil, Argentina e México 

Título Relatório de Sustentabilidade - 2017/2018 

Resumo 

Este relatório, referente ao ano de 2016, foi preparado para formalizar o 

cumprimento do Grupo Netshoes perante os requisitos do IFC - 

International Finance Corporation - e particularidades de cada país, 

conforme legislação local, com foco no desenvolvimento 

socioambiental. Em conformidade com as disposições do empréstimo 

IFC, disponibilizamos o relatório ao público como método de 

comunicação entre partes interessadas, promovendo a transparência. 
A descrição detalhada dos processos que envolvem saúde, segurança, 

meio ambiente e responsabilidade social ocorreu durante o período 

analisado pelo relatório. 

Disponível em: http://portal.furukawa.com.br/arquivos/g/gre/greenit/1668_GREENITOPE

RACIONAL.PDF 

Acesso em: 10 abr. 2018 

 

4. 

Organização:  HARVARD UNIVERSITY 

Sobre a Organização 

Universidade de Harvard é uma universidade privada membro da Ivy 

League, localizada em Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, e 

cuja história, influência e riqueza tornam-na uma das mais prestigiadas 

universidades do mundo. 

Título HARVARD’S GREEN IT COMMITMENT 

Resumo 
Documento de compromisso da Universidade para padrões e ações de TI 

Verde. Seguindo a preocupação mundial, mas sem diminuir a 

performance de seus alunos. 

Disponível em: https://green.harvard.edu/sites/green.harvard.edu/files/Harvard%20Green

%20IT%20White%20Paper.pdf 

Acesso em: 10 abr. 2018 

 

http://portal.furukawa.com.br/arquivos/g/gre/greenit/1668_GREENITOPERACIONAL.PDF
http://portal.furukawa.com.br/arquivos/g/gre/greenit/1668_GREENITOPERACIONAL.PDF
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5. 

Organização:  STOCKHOLM 

Sobre a Organização 
Estocolmo é a capital e maior cidade da Suécia. É a sede do governo 

sueco, representado na figura do Riksdagen, o parlamento nacional do 

país, além de ser a residência oficial dos membros da monarquia sueca. 

Título Green IT strategy for de city of Stockholm 

Resumo 

Documento que a cidade de Estocolmo tem como objetivo, se manter 

inovadora no campo das questões ambientais. Manter esta posição faz, 

no entanto, exigem um esforço contínuo. Se as metas ambientais da 

cidade devem ser alcançadas, ela deve trabalhar em parceria com seus 

habitantes, a indústria privada e outros atores. 

Disponível em: https://international.stockholm.se/globalassets/ovriga-bilder-och-

filer/green-it-strategy.pdf 

Acesso em: 10 abr. 2018 

 

6. 

Organização:  ATOS ORIGIN 

Sobre a Organização 

Atos SE é uma companhia francesa de serviços de TI, a empresa é 

sediada em Bezons, França. Ela providencia consultas e serviços 

dirigidos a sistemas de integração, em serviços transacionais hi-tech, 

nuvem e serviços de cyber-segurança 

Título 
GREEN IT: Making the case for Green IT: driving sustainability and 

having a positive business impact at the same time 

Resumo 
Documento de portfólio de serviços de TI Verde, para prospecção de 

novos clientes. Demonstrando o valor agregado das práticas de TI Verde 

na infraestrutura de TI. 

Disponível em: https://atos.net/content/dam/global/we-do/atos-green-it-factsheet.pdf 

Acesso em: 10 abr. 2018 

 

7. 

Organização:  LEADERSHIP 

Sobre a Organização 

Com 26 anos de sucesso no mercado, a Leadership é reconhecida e 

lembrada por sua tradição em produtos de tecnologia e informática. A 

Leadership oferece um amplo mix de produtos, que se divide nas Linhas 

de Mouse e Teclados, Periféricos e Ergonomia, Fones de Ouvido e 

Áudio, Portabilidade, Gamer, Acessórios Automotivos, Acessórios de 

Notebook, Cabos, Energia, Redes e Segurança. Opções funcionais e 

práticas para o seu dia a dia nesta era da informatização. 

Título Leadership in Green IT 

Resumo 
Documento do Departamento de Laboratórios de Energia da Leadership, 

com orientações de práticas de TI Verde, para redução e otimização da 

utilização de energia.  

Disponível em: https://datacenters.lbl.gov/sites/all/files/Leadership_Green_IT.pdf 

Acesso em: 10 abr. 2018 
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8. 

Organização:  SYMANTEC’ 

Sobre a Organização 

A Symantec foi fundada em 1982 por Gary Hendrix, e ao longo dos anos 

tem adquirido diversas empresas. Suas atividades se concentram em 

segurança da internet e em redes para usuários domésticos e 

corporações, suas soluções são baseadas em software e aplicativos, com 

proteção de antivírus, análise de vulnerabilidades, detecção de intrusos, 

filtragem de conteúdo e de e-mail. Sua maior concorrente é a McAfee 

Título Green IT Report Regional Data – United States and Canada 

Resumo 
No Relatório de TI Verde anual deste ano, as empresas pesquisadas 

relataram que, para elas, a TI Verde significa reduzir os custos de 

eletricidade e resfriamento, bem como as práticas de energia sustentável. 

Disponível em: 
https://www.symantec.com/content/en/us/about/media/GreenIT09_Report.p

df 

Acesso em: 10 abr. 2018 

  

9. 

Organização:  IBM 

Sobre a Organização 

International Business Machines (IBM) é uma empresa dos Estados 

Unidos voltada para a área de informática. 
A empresa é uma das poucas na área de tecnologia da informação (TI) 

com uma história contínua que remonta ao século XIX. A IBM fabrica e 

vende hardware e software, oferece serviços de infraestrutura, serviços 

de hospedagem e serviços de consultoria nas áreas que vão desde 

computadores de grande porte até a nanotecnologia. Foi apelidada de 

"Big Blue" por adotar o azul como sua cor corporativa oficial, em 

português "Grande Azul". 

Título Green IT: Why Mid-size Companies Are Investing Now 

Resumo 

Este artigo apresenta os resultados de um estudo realizado pela Info-

Tech Research Grupo e patrocinado pela IBM. Mais de 1.000 

profissionais de TI em médio porte empresas, de 12 países e oito 

indústrias, foram consultadas através de pesquisas e entrevistas para 

entender por que as iniciativas de TI Verde são e como os resultados se 

traduzem em economia de custos, valor de negócio e benefícios 

ambientais. 

Disponível em: https://www-03.ibm.com/press/attachments/GreenIT-final-Mar.4.pdf 

Acesso em: 10 abr. 2018 

  

9. 

Organização:  COLUMBIA UNIVERSITY MEDICAL CENTER 

Sobre a Organização 

Columbia University Medical Center é um centro médico acadêmico 

que inclui a Faculdade de Médicos e Cirurgiões, Faculdade de Medicina 

Dental, Escola de Enfermagem e Escola de Saúde Pública da 

Universidade Columbia 

Título Guide to Green Computing 

Resumo 
Guia de configuração, para os mais de 30.000 computadores da 

universidade, para que entre em modo de espera quando não estiver 

sendo utilizado.  
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Disponível em: http://www.cumc.columbia.edu/it/students/docs/green.pdf 

Acesso em: 10 abr. 2018 

 

10. 

Organização:  UNIVERSITY OF VICTORIA 

Sobre a Organização 
A University of Victoria é uma universidade do Canadá situada na 

cidade de Victoria, Colúmbia Britânica. Em 2009 era frequentada por 

cerca de 22 400 estudantes 

Título Green IT - Making computing a little more sustainable. 

Resumo 
Guia de práticas de TI Verde, para utilização no campus da 

universidade, mostrando a importância de redução no consumo de 

energia elétrica.  

Disponível em: https://www.uvic.ca/sustainability/resources/guides/index.php 

Acesso em: 10 abr. 2018 

 

Nestes documentos encontrados, conseguiu-se mostrar alguns números, sobre os 

mesmos, como tipo de documentos e tipos de organizações que estão demonstrando 

preocupação sobre as práticas de TI Verde.  

O Gráfico 1, traz os percentuais, dos tipos de organizações, sendo a maioria de 

empresas (64%), seguido de Universidades (27%) e Cidades (9%): 

 

Gráfico 1 – Tipo de Organizações das iniciativas mostradas. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 
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O gráfico 2 apresenta os percentuais dos tipos de documentos, sendo que o POP 

representa o maior percentual com 55%, e os demais com 9% cada um:  

 

Gráfico 2 – Tipos de Documentos das iniciativas mostradas. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 
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3.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Este capítulo apresenta, o caminho percorrido para a construção da Revisão da 

Literatura da pesquisa. Apesar do tema TI Verde ser um assunto novo, já existe um grande 

número de artigos nas bases científicas que, somados a outros tipos de documentos, oriundos 

de empresas privadas, governos, universidades e etc., como por exemplo; Guias Internos de 

TI Verde; Procedimentos Operacionais de TI Verde; Relatórios Anuais de Sustentabilidade; 

Compromissos de Padrões e Ações de TI Verde; Metas de TI Verde de Prefeituras; Portfólio 

de Serviços de TI Verde; Práticas de TI Verde para Otimização de Utilização de Energia; 

Relatório Anual de TI Verde; e Guias de Configurações, Leis, Normas e Restrições sobre TI 

Verde; fundamentaram a base deste estudo.  

Mesmos com estes inúmeros documentos auxiliando, não se tem como excluir a 

pesquisa nas bases científicas, sendo as principais fontes de respaldo para o estudo do tema. 

Neste caso, foram utilizadas as bases SCOPUS e SCIELO (Web of Science), para 

fundamentação da revisão da literatura, sobre o tema central do trabalho.   

Foram utilizados os termos, de forma isolada, para que os resultados fossem mais 

específicos. Utilizou-se então os seguintes termos: “TI Verde”, “Green IT”, “Green 

Information Technology”, para as duas bases científicas utilizadas. O período de pesquisa no 

Portal de Periódicos da Capes foi de 10 de janeiro a 15 de abril de 2018.  

3.1.  SCIELO 
 

A Scientific Electronic Library Online - SciELO é um banco de dados bibliográfico, 

biblioteca digital e modelo cooperativo de publicação digital de periódicos científicos 

brasileiros de acesso aberto. A SciELO é o resultado de um projeto de pesquisa da FAPESP - 

Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, em parceria com a Bireme - Centro Latino-

Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde. Participam atualmente na rede 

SciELO os seguintes países: África do Sul, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa 

Rica, Cuba, Espanha, México, Peru, Portugal, Uruguai, Venezuela; preparam a participação: 

Equador, Paraguai. 

Seguindo, utilizando os mesmos termos das buscas, utilizados na base SCOPUS, os 

resultados em termos de quantidade foram mais modestos, mas, foram mais assertivos quanto 

a compatibilidade com o tema do estudo. Sendo utilizados, quase em sua totalidade, com 

apenas duas exceções. Por ser tratar de um assunto sem muitos desdobramentos, não houve 
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concatenação com outros termos, ficando apenas restrito aos termos pesquisados. O Quadro 2 

mostra os resultados encontrados.   

 

Quadro 2 – Palavras-Chave e respectivos resultados encontrados na base SCIELO  

Palavras-Chave 
SCIELO 

Registros Encontrados 

 

“TI Verde” 6 
 

“Green IT” 8 
 

“TI Sustentável” 0 
 

Fonte: Pesquisa efetuada no Portal Periódicos Capes, na Base SCIELO, acessada no período de 10 de janeiro a 

15 de abril de 2018. 

 

 

Os resultados foram bem satisfatórios, pois dos artigos encontrados, 14 foram 

utilizados no estudo, cerca de 85%, sendo descartado apenas 2 (dois) ou 15%, pois não eram 

aderentes ao tema.  

Os 12 artigos escolhidos e utilizados como base do referencial teórico do estudo, 

foram analisados e estão descritos no tópico 3.4.  

 

3.2.  SCOPUS  

  

A CAPES, por meio do seu Portal de Periódicos vem oferecendo há alguns anos à 

comunidade acadêmica, a base multidisciplinar SCOPUS, da editora Elsevier, que cobre as 

seguintes áreas do conhecimento: Ciências Sociais, Ciências Exatas, Ciências Humanas e 

Ciências Biológicas. 

Uma das bases mais utilizadas, a SCOPUS, os termos utilizados, foram encontraram 

resultados relevantes para o assunto, tendo como referência para tabulação das informações e 

apresentação dos resultados o trabalho de COSTA (2010).  (COSTA, 2010) 
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Quadro 3 – Palavras-Chave e respectivos resultados encontrados na base SCOPUS   

Palavras-Chave 
SCOPUS 

Registros Encontrados 

“TI Verde” 0 

“Green IT” 1.148 

“Green IT” OR "Green Information Technology" 1.183 

Fonte: Pesquisa efetuada no Portal Periódicos Capes, na Base SCOPUS, acessada no período de 10 de janeiro a 

15 de abril de 2018. 

  

Os resultados da base SCOPUS apresentados no Quadro 3, já eram esperados, 

demonstram um grande volume de documentos. A partir deste ponto, foram feitos filtros, com 

o objetivo de refinamento da busca, e convergir para o tema central do trabalho. Na busca 

com os termos, “Green IT” OR "Green Information Technology", resultaram 1.183 

documentos, deste total, limitou-se os tipos de documentos como artigos, o que totalizaram 

520 documentos, que foram limitados por tipo de origem de Journal, onde foram encontrados 

446 documentos. Limitando no período de 2008 a 2018, resultaram 381 documentos. 

Demonstrado no Quadro 4.  

 

Quadro 4 – Palavras-Chave e filtros e seus respectivos resultados encontrados no SCOPUS 
 

Palavras-Chave 
SCOPUS 

Registros Encontrados 

“Green IT” OR "Green Information Technology" 1.183 

Document Type = Limit to Article, Review, Article 

in Press 
520 

Source Type = Limit to Journal 466 

Year= Limit to: 2008 a 2018 381 

Fonte: Pesquisa efetuada no Portal Periódicos Capes, na Base SCOPUS, acessada no período de 10 de janeiro a 15 

de abril de 2018. 

 

A partir destes 381 documentos encontrados como resultado, foi feita uma triagem 

baseada em seu conteúdo, uma análise do título e do resumo, onde 150 documentos foram 

descartados por não estarem alinhados com o tema do estudo. Restando 231 documentos, que 

fazem referência ao assunto principal do estudo, de acordo com a Quadro 5. 
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Quadro 5 –Aderência especifica ao tema e respectivos resultados encontrados no SCOPUS   

Motivo Descarte 
Quantidade de Artigos 

Descartados 
Justificativa da Ação 

Aderência ao tema central da 

pesquisa. 
150 

Artigos não aderentes ao 

tema central da pesquisa. 

Aderência ao tema central da 

pesquisa.  
231 

Artigos aderentes ao tema 

central da pesquisa. 

TOTAL 381  

Fonte: Pesquisa efetuada no Portal Periódicos Capes, na Base SCOPUS, acessada no período de 10 de janeiro a 

15 de abril de 2018. 

 

  

Dentro dos 231 aderentes ao tema, foram selecionados apenas os artigos publicados 

entre os anos de 2015 a 2018, que totalizaram 84, que foram analisados e utilizados como 

base, como descrito no tópico 3.4. Demonstrado no Quadro 5. 

3.3.  OUTRAS FONTES 

  

Para enriquecer, e aumentar a relevância do estudo foram consultados outros tipos de 

documentos, desde legislação a relatórios de sustentabilidades das organizações. No quadro 6, 

logo abaixo, os mesmos, são apresentados, com a sua classificação:  

Quadro 6 – Lista de Outros Documentos consultados para o estudo  

Título Documento Descrição do Documento 

Política Nacional de Resíduos 

Sólidos 
BRASIL 

Conjunto de diretrizes e ações a ser adotado com vistas à 

gestão integrada e ao gerenciamento adequado dos resíduos 

sólidos 

ROHS 2 2011/65/EG 
(ROHS = Restriction of 

Certain Hazardous 

Substances) 

UNIÃO EUROPEIA 

Diretriz europeia ROHS 2 2011/65/EG que destina à 

restrição do uso de determinados produtos perigosos, e 

impede a movimentação destes produtos se o seu conteúdo 

possuir chumbo, mercúrio, cádmio, cromo hexavalente, 

bifenil polibromato e difenileter polibromato, excedendo os 

limites determinados na diretriz. 

WEEE  
(Waste of electrical and 

Diretiva da União Europeia 2002/96/CE, relativa à gestão 

dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos.  
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Electronic Equipment) 

UNIÃO EUROPEIA 

REACH  
(Registro, Avaliação, 

Autorização e Restrição de 

Produtos Químicos) 

UNIÃO EUROPEIA 

É um regulamento aprovado com o objetivo de melhorar a 

proteção da saúde humana e do ambiente face aos riscos que 

podem resultar dos produtos químicos e, simultaneamente, 

de fomentar, a competitividade da indústria química da 

União Europeia. O Regulamento REACH responsabiliza a 

indústria de gerir os riscos de produtos químicos e fornecer 

informações de segurança sobre as substâncias. 

Implementing Green I.T. 

CISCO SYSTEM 

Implementação de 11 práticas de TI verde, para redução de 

consumo de energia, custo e eliminação de resíduos. 

Programa Green IT –  
FURUKAWA 

Procedimento Operacional do Programa Green IT consiste 

na permuta de sobras de cabos eletrônicos e de energia  

Relatório de Sustentabilidade 

– 2017/2018 
NETSHOES 

 

Este relatório, referente ao ano de 2016, foi preparado para 

formalizar o cumprimento do Grupo Netshoes perante os 

requisitos do IFC - International Finance Corporation - e 

particularidades de cada país, conforme legislação local, 

com foco no desenvolvimento socioambiental.  

HARVARD’S GREEN IT 

COMMITMENT 

Documento de compromisso da Universidade para padrões e 

ações de TI Verde. Seguindo a preocupação mundial, mas 

sem diminuir a performance de seus alunos. 

Green IT strategy for de city 

of Stockholm 
Documento que a cidade de Estocolmo tem como objetivo, 

se manter inovadora no campo das questões ambientais. 

GREEN IT: Making the case 

for Green IT: driving 

sustainability and having a 

positive business impact at 

the same time 

Documento de portfólio de serviços de TI Verde, para 

prospecção de novos clientes. Demonstrando o valor 

agregado das práticas de TI Verde na infraestrutura de TI. 

Leadership in Green IT 
Documento do Departamento de Laboratórios de Energia da 

Leadership, com orientações de práticas de TI Verde, para 

redução e otimização da utilização de energia. 

Green IT Report Regional 

Data – United States and 

Canada 
SYMANTEC’ 

No Relatório de TI Verde anual deste ano, as empresas 

pesquisadas relataram que, para elas, a TI Verde significa 

reduzir os custos de eletricidade e resfriamento, bem como 

as práticas de energia sustentável. 
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Green IT: Why Mid-size 

Companies Are Investing 

Now 
IBM 

Este artigo apresenta os resultados de um estudo realizado 

pela Info-Tech Research Grupo e patrocinado pela IBM. 

Mais de 1.000 profissionais de TI em médio porte empresas, 

de 12 países e oito indústrias, foram consultadas através de 

pesquisas e entrevistas para entender por que as iniciativas 

de TI Verde são e como os resultados se traduzem em 

economia de custos, valor de negócio e benefícios 

ambientais. 

Guide to Green Computing 
COLUMBIA UNIVERSITY 

MEDICAL CENTER 

Guia de configuração, para os mais de 30.000 computadores 

da universidade, para que entre em modo de espera quando 

não estiver sendo utilizado. 

Green IT - Making computing 

a little more sustainable. 
UNIVERSITY OF VICTORIA 

Guia de práticas de TI Verde, para utilização no campus da 

universidade, mostrando a importância de redução no 

consumo de energia elétrica. 

Fonte: Pesquisa efetuada na internet, no período de 10 de janeiro a 15 de abril de 2018.  

3.4.  ANÁLISE DA LITERATURA 

 

A seguir encontra-se uma breve análise dos 84 artigos selecionados na pesquisa 

bibliográfica na base Scopus e os 12 artigos selecionados na base Scielo, totalizando 96 

artigos.  

Lunardi, Alves, Salles (2014) desenvolvem e validam um instrumento para avaliar o 

grau de utilização da TI Verde pelas organizações. Sendo utilizadas a efetividade das ações de 

sustentáveis aplicadas a área de TI, pelo grau de orientação ambiental e pelo nível de 

consciência socioambiental da organização, pelo monitoramento das atividades de TI, e pelo 

grau de expertise ambiental na área de TI.  

Lunardi, Simões, Frio (2014), identificam e analisam os principais benefícios e 

práticas de TI verde adotados pelas organizações. Com base, em 202 fontes de informação de 

2006 a 2011, sendo artigos, entrevistas, sites institucionais entre outros. Conseguem assim, 

categorizar os principais benefícios e práticas.  

Nanni (2013), apresenta conceitos e definições sobre a TI Verde, coletando 

informações de várias fontes sobre produção, obsolescência, sustentabilidade, descarte e os 

impactos causados na natureza, identificando os vários fatores que direcionam ações para 

minimizar os impactos nocivos ao meio ambiente, onde a adoção destas atitudes corretas 

podem gerar ganhos para as empresas e a sociedade.  
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Nunes et al (2012), mostram as práticas de TI Verde, e alertam a sociedade, para que 

todos devem adotar estas práticas, e conscientizam sobre os graves impactos ambientais, os 

quais ainda devem agravar no futuro, se nada for feito. E chegam a conclusão que é 

fundamental a adoção destas práticas pelas pequenas e médias empresas para ganhos 

econômicos e ambientais.  

Pereira (2007), demonstra a importância das micro e pequenas empresas serem 

responsáveis com o meio ambiente, tendo os seus resultados mensuráveis em três esferas, a 

econômica, a social e a ambiental, sendo estes resultados que orientam suas tomadas de 

decisões.  

Peres e Boeira (2010), apresentam o caminho, para que as empresas atinjam a 

excelência em sustentabilidade em TI, através da motivação e consciência dos colaboradores 

da empresa sobre a sustentabilidade de TI e preservação do meio ambiente.  

Pontes e Giordano (2015), analisam o ciclo de vida dos equipamentos eletrônicos nas 

organizações, desde a compra, passando pela utilização e o seu descarte, sempre olhando com 

a visão das práticas de TI Verde. Os resultados do estudo, são a quantificação de peças 

descartadas e o tipo mais frequente, como cartuchos de tinta, toner e monitores CRT.  

Rebello de Oliveira et al. (2009), contextualizam acerca da literatura e as diferentes 

abordagens sobre sustentabilidade nas organizações, e relacionam com o planejamento 

estratégico, promovendo o alinhamento entre a sustentabilidade e a estratégia, através da 

Matriz de Alinhamento Estratégico Sustentável (MAES).  

Richter (2012), investiga os benefícios ambientais da computação em nuvem, se 

baseando nas prática de TI Verde, somando a conscientização e mudanças de hábitos, 

melhorando o desempenho e como objetivo principal, a redução dos impactos ambientais.  

Salles et al. (2013), analisam a adoção da TI verde nas organizações, seus motivos, 

práticas aplicadas, seus benefícios e suas dificuldades enfrentadas, através de alguns estudos 

de casos, visando auxiliar os gestores na formulação de estratégias visando a sustentabilidade. 

Salles et al. (2016), analisam a adoção da TI Verdes nas organizações, através de três 

estudos de caso, com empresas e setores econômicos diferentes, onde verificam as práticas 

implantadas, os benefícios percebidos e as dificuldades enfrentadas.  

Velte, Velte e Elsenpeter (2008), através do seu estudo, demonstram, através da ótica, 

dos benefícios financeiros, as reduções dos impactos ambientais, aplicando as práticas de TI 

Verde.  
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Ainin, Naqshbandi e Dezdar (2016), examinam os fatores e as dificuldades da 

adoção das práticas de TI Verde e sua influência, em uma empresa em um país em 

desenvolvimento e restrições, como Irã.  

Akman e Mishra (2015), analisam a diferença entre a adoção de práticas de TI Verde, 

em organizações públicas e privadas, utilizando o “Modelo de Aceitação de Tecnologia”, se 

referindo apenas a ótica de redução dos impactos ambientais, e levam em consideração o nível 

de consciência dos colaboradores das organizações.  

Alkali et al. (2017), através de uma revisão de literatura, fornecem uma estrutura, 

para explicar a adoção individual da TI Verde, somando a apresentação de um estudo de caso 

na Nigéria, nas universidades. Na Nigéria, as comunidades universitárias representam o 

melhor lugar para promover e consagrar as políticas de sustentabilidade ambiental, sendo o lar 

de jovens que provavelmente serão mais conscientes de questões relacionadas ao meio 

ambiente sustentável. Ao longo dos anos, muitos esforços foram feitos para alcançar a 

sustentabilidade ambiental. A comunidade internacional apresentou muitos modelos e 

estruturas destinadas a criar consciência de sustentabilidade e produções mais limpas entre as 

nações. Conceitos, políticas e tecnologias de pesquisa destinados a fomentar a produção de 

bens e serviços em conformidade com os padrões de sustentabilidade ambiental foram 

oferecidos para consideração e uso. 

Asadi, Hussin e Dahlan (2017), revisam a literatura, para melhor compreender a TI 

Verde, no período de 2007 a 2016. Os efeitos ambientais da Tecnologia da Informação (TI) e a 

sustentabilidade dos negócios têm sido um catalisador para o crescimento da TI Verde. Este 

crescimento resultou em uma quantidade considerável de atenção de profissionais de 

negócios, pesquisadores do Sistema de Informação (SI) e políticos no campo. Muitos 

pesquisadores de diferentes formações acadêmicas tentaram investigar e entender os conceitos 

de TI Verde, tanto do ponto de vista individual quanto organizacional. No entanto, poucas 

tentativas foram feitas para incorporar os resultados de pesquisas anteriores e para avaliar o 

estado atual da pesquisa neste campo.  

Bohas e Pousing (2016), visam abordar a lacuna, sobre o papel desempenhado pela 

responsabilidade social corporativa, na adoção da TI Verde e seus diferentes tipos. Foi 

utilizado um questionário, aplicado em Luxemburgo, sobre as práticas de responsabilidade 

Social Corporativa das empresas, juntamente com um questionário comunitário sobre o uso 

de tecnologias de informação e comunicação pelas empresas.  
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Chuang e Huang (2015), introduzem e definem um novo conceito de capital de TI 

Verde direcionando para o greening de negócios. Sendo resultado de uma pesquisa, com 

amostra de 148 empresas dos 1.000 principais fabricantes em Taiwan.  

Dalvi-Esfahani, Ramayah e Nilashi (2017), visaram, neste estudo entender e 

identificar fatores psicológicos que motivam os gerentes das organizações, a adotarem a TI 

Verde em suas corporações. Utilizando a Teoria do Escalão Superior, para estudar sua inter-

relação e interdependência e priorização, criando estratégias administrativas apropriadas. Os 

fatores foram identificados através de uma revisão exaustiva da literatura e confirmada pelos 

especialistas na área.  

Yoon (2018), propõe um Modelo de Aceitação de Tecnologia para a TI Verde, 

adicionando variáveis normativas (normas descritivas, injuntivas e normas pessoais) e analisa 

empiricamente o modelo, demostrando que afetam diretamente a intenção de um indivíduo de 

usar a TI Verde.  

Khuntia, Saldanha, Mithas, Sambamurthy (2018), analisam o desempenho do 

investimento em TI Verde, e termos de economia de energia e seu impacto no lucro da 

organização. Utilizando uma amostra de 300 empresas da Índia, sendo associado positiva e 

diretamente ao lucro.  

Bokolo, Majid, Romli (2018), propõem um modelo de apoio a tomada de decisão 

para a adoção de TI Verde, composto por variáveis verdes, processo verde e uma técnica 

híbrida de raciocínio de agentes de software e bases de casos. Com a estratégia de uma 

pesquisa mista (estudo de caso e pesquisa), verificam as variáveis do modelo, processa e 

valida as preposições do modelo.  (JNR; MAJID; ROMLI, 2018) 

Patón-Romero, Baldassarre, Rodríguez, Piattini (2018), propõem um modelo de 

maturidade, com base na ISO 15504, para auxiliar as organizações a implementar a gover-

nança e gerenciamento de TI Verde gradualmente, assim como, melhorar seu nível de maturi-

dade nesta área. Validando este modelo com especialista e um estudo de caso. (PATÓN-ROMERO et al., 2018) 

Hail e Ibrahim (2018), destacam a conexão entre os conceitos, de TI Verde e Cloud 

Computing, e examinam o papel da Preocupação Ambiental e a Responsabilidade Ambiental 

Percebida, em conjunto, com o Nível de Conscientização para adoção do Cloud Computing, 

abrindo assim uma oportunidade de pesquisa, e suprindo uma lacuna na academia. (HAIL; IBRAHIM, 2018) 

Sedera, Lokuge, Tushi e Tan (2017), analisam 390 artigos, publicados entre 2007 e 

2015, sob as óticas de Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Gerenciamento. 
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Demonstrando o valor dessa abordagem, sob esta questão global complexa, de 

sustentabilidade ambiental. (SEDERA et al., 2017) 

Dias, Ramos, Neto e Bastos (2017), tentam compreender as pressões institucionais e 

as crenças ambientais dos gestores que influenciam a adoção da TI Verde, se baseando em 

entrevistas com gerentes e profissionais de TI e uma lista de verificação de práticas de TI 

Verde. Os conteúdos destas entrevistas foram analisados e as respostas foram analisadas por 

frequências. (DIAS et al., 2017) 

Ahmad, Sarlan, e Basri (2017), relatam um experimento, que foi realizado, que tinha 

como objetivo registrar o tempo gasto, e a energia consumida, durante a execução de 

consultas em três banco de dados relacionais de estrutura variada. (AHMAD; SARLAN; BASRI, 2017) 

Hernandez (2017), tenta compreender o nível de conscientização e práticas dos 

profissionais de TI, em relação a TI Verde nas organizações, sendo cobertas por estas práticas, 

o uso eficiente de recursos de computação, economia de energia, descarte responsável de 

resíduos eletrônicos e demonstram uma contribuição individual e compromisso com as 

práticas de TI verde. (HERNANDEZ, 2017c) 

David, Baldassarre, Piattini, e Guzmán (2017), propõem uma estrutura de Gestão e 

Gpvernança para a TI Verde, estabelecendo as características necessárias para realizar a 

governança e o gerenciamento da TI Verde em uma organização e realizar auditorias nessa 

área, baseado no COBIT 5. Comprovaram a validade e utilidade do framework desenvolvido 

no campo da TI verde, fornecendo um guia completo para as organizações em seus esforços 

para implementar, controlar e / ou melhorar as práticas de TI Verde em seus processos e no 

dia a dia. (PATÓN-ROMERO et al., 2017) 

Chan e Ma (2017), revelam a influência negativa do pagamento de bônus fixo para 

os CEOs, na execução de estratégias ambientais baseadas em TI, sendo estratégias de TI 

Verde e estratégias verdes ativadas por TI. Onde os resultados sugerem que um cenário 

operacional altamente competitivo representa um cenário ideal para usar a opção de ações 

para motivar os CEOs a executar essas duas estratégias. Os resultados também sugerem que 

as empresas devem alinhar seu pacote de remuneração de CEOs com as características de alta 

incerteza e longos períodos de retorno de investimentos estratégicos ambientais baseados em 

TI e as condições competitivas que enfrentam. (CHAN; MA, 2017) 

Yang, Sun, Zhang e Wang (2017), analisam os impactos diretos e indiretos, na 

eficácia da TI verde, sob a ótica da infraestrutura de hardware. Um estudo feito com 300 
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empresas, na China, a maior economia emergente, que sofre pressões ecológicas e de 

desenvolvimento. (YANG et al., 2017) 

Hernandez (2017), explorou as práticas de TI Verde, em instituições de ensino nas 

Filipinas, utilizando um estudo qualitativo de casos múltiplos. Constatando que as instituições 

de ensino adotaram sistemas de arquivamento digital e sem papel, equipamentos de TI 

eficientes em termos de recursos, descarte de lixo eletrônico responsável, reciclagem e 

reutilização e iniciaram programas de conscientização para educar os funcionários sobre TI 

Verde e sustentabilidade. (HERNANDEZ, 2017b) 

Loeser, Recker, Brocke, Molla e Zarnekow (2017), analisam os benefícios das 

práticas de TI verde nas organizações, através de uma pesquisa global, com 118 gerentes de 

TI, de nível sênior. Benefícios organizacionais mostrados na forma de redução de custos, 

melhoria da reputação corporativa e capacidade de inovação verde.  

Pattinson (2017), analisa o papel das tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC), como facilitadora da mudança, e onde ela pode apoiar mudanças no comportamento 

social que reduzam o impacto ambiental.  (PATTINSON, 2017) 

Sushmakiran e Ashok Kumar (2017), consideram um modelo para economia de 

energia, baseado na virtualização das máquinas clientes, movendo todas para dentro do 

Datacenter, trabalhando apenas com máquinas virtuais (VM). (SUSHMAKIRAN; KUMAR, 2017) 

Ogunyemi e Johnston (2017), demonstram as vantagens e desvantagens da utilização 

da virtualização de servidores, em 83 organizações sul-africanas, comprovando, que neste 

momento de competitividade, entre as organizações, vale a pena adotar a virtualização, 

mostrando também as armadilhas da implementação. (OGUNYEMI; JOHNSTON, 2017) 

Hsu, Chen e Lin (2017), investigam como o conhecimento sobre como um produto 

de TI verde (e-books), influencia os processos de planejamento dos consumidores, usando o 

modelo de aceitação de tecnologia e a teoria do comportamento planejado, baseado em 

pesquisa com 320 entrevistados, onde se comprova um impacto significativo e positivo na 

intenção de comprar e-books.  

Hernandez (2017), apresenta os efeitos da adoção da TI Verde em um país em 

desenvolvimento, utilizando um modelo de maturidade de TI verde, para avaliar o nível de 

geral de maturidade em organizações de manufatura. (HERNANDEZ, 2017a) 

Florea (2017), apresenta uma solução de redução do tráfego de vídeo na Internet, 

projetando um algoritmo apropriado de substituição de blocos de cache que reduza os acessos 

de erros de cache em centros de armazenamento de dados de mídia social. Isso não só diminui 
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o tempo de recuperação de vídeo, satisfazendo o usuário, mas também reduz o consumo de 

energia com benefícios sociais em todo o mundo. (FLOREA, 2017) 

Okafor e Martins (2017), identificam indutivamente as barreiras e limitações da 

política de TI Verde, conforme percebida pelos reguladores de TI e ambientais na Nigéria. 

Entrevistas qualitativas foram conduzidas com o conjunto de gerentes executivos seniores de 

reguladores nigerianos. (OKAFOR; MARTINS, 2017) 

Xavier, Rossi, De Rose, Calheiros e Gomes (2017), demonstram a modelagem e 

simulação de estado e níveis de economia de energia, onde as equações relacionam o 

consumo de energia e o desempenho, para apoiar as estratégias de economia de energia nas 

organizações.  (XAVIER et al., 2017) 

Godboley, Panda, Dutta e Mohapatra (2017), demonstram a automatização da análise 

do consumo de energia em técnicas de testes, e em quanto aumenta a cobertura destes testes. 

Implementando a estrutura de automação proposta em uma ferramenta chamada Green 

Analysis of Branch Coverage Enhancement. (GODBOLEY et al., 2017) 

Dezdar (2017), examina os fatores que afetam a intenção de usar a TI Verde e sua 

influência posterior sobre o uso real da TI Verde, entre os estudantes no contexto de um país 

em desenvolvimento, se baseando em uma pesquisa, com 633 respondentes. Sendo uma 

estrutura de pesquisa baseada em dois fatores do traço de personalidade à teoria do 

comportamento e os fatores individuais que influenciam, em um ambiente de um país em 

desenvolvimento. (DEZDAR, 2017) 

Deng, Ji e Wang (2017), identificam 14 tópicos de prática de TI Verde amplamente 

aceitos e desenvolvem uma taxonomia para categorizá-los. A taxonomia e os tópicos 

fornecem uma base teórica para um exame futuro sobre questões relacionadas à prática de TI 

Verde, fornecendo diretrizes para práticas e instruções de TI Verde para desenvolvedores e 

adotantes de TI Verde em suas tomadas de decisão.  (DENG; JI; WANG, 2017) 

Jongsaguan e Ghoneim (2017), utilizam as teorias existentes e os conhecimentos que 

envolvem a avaliação de Sistemas de Informação e da TI Verde, para desenvolver um modelo 

conceitual para ajudar os tomadores de decisão a superar e reduzir os impactos da 

implantação da TI Verde.  

Shokouhyar, Noorbakhsh e Aalirezaei (2017), avaliam o nível de maturidade da 

adoção de práticas de TI Verde nas organizações, considerando os critérios de serviços de TI 

Verde nas organizações, as literaturas foram estudadas pelo método de metassíntese, então a 
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importância dos critérios foi determinada por questionários, de modo a classificar os critérios 

de TI Verde.  (SHOKOUHYAR; NOORBAKHSH; AALIREZAEI, 2017) 

Anthony, Jr., Majid e Romli (2017), demostram uma proposta de estrutura para as 

organizações, que pode ajudar os profissionais de TI a implementar a mitigação de riscos 

ambientais. Estrutura baseada em um processo de Governança de TI, com uma abordagem 

sustentável. (JR.; MAJID; ROMLI, 2017) 

Nishant, Teo e Goh (2017), demonstram como a conscientização, através de anúncios 

de TI verde, podem trazer retornos positivos e anormais, aumentando o volume de negociação 

das ações, tendo empresas com bons registros desempenho ambiental como as que desfrutam 

principalmente destes resultados.  (TEO et al., [s.d.]) 

Anthony, Jr, Majid e Romli (2017), realizam uma abordagem de revisão de literatura 

estrutural, para revisar as técnicas existentes, aplicadas para alcançar a sustentabilidade e os 

padrões implantados para auxiliar os profissionais na implementação e difusão de práticas 

ecológicas. (ZHAO; MA, 2017) 

Jailani e Abdullah (2017), enfatizam que a prática de implementação da TI Verde, 

pode ser aplicada por qualquer organização. Para isso, é utilizado um método de Revisão 

Sistemática de Literatura, utilizando 57 de 150 trabalhos resultantes da busca, trazendo 

tecnologias, mais ecológicas, na aplicação da TI. (JAILANI; ABDULLAH, 2017) 

Hermawan, Sandhyaduhita, Hidayanto e Nazief (2017), tentam mensurar a 

maturidade da TI verde em organizações na Indonésia e também para identificar drivers e 

inibidores para sua implementação. Em seguida, identificam a estratégia, de organização e 

governo, para melhorar a adoção de TI verde. Isso foi feito através da realização de uma 

pesquisa por questionário para trabalhadores de tecnologia da informação de várias empresas 

na Indonésia. (HERMAWAN et al., 2017) 

Townsend e Mohammadian (2017), analisam como a virtualização ajudou a 

racionalizar esse ambiente disperso e como a virtualização continuou a permitir efeitos 

dramáticos. Tópicos abordados incluem; como a virtualização afetou o datacenter físico, 

como o gerenciamento dos sistemas de tecnologia da informação mudou e, quais benefícios e 

desafios foram obtidos. (TOWNSEND; MOHAMMADIAN, 2017) 

Zaghdoudi (2017), apoia, a visão de que os países desenvolvidos ainda dependem, do 

uso de energia não renovável, para apoiar seu crescimento econômico e atender à crescente 

demanda de eletricidade do uso da Internet. Além disso, ao apoiar investimentos em energia 
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renovável e TI Verde, os países desenvolvidos podem aumentar a produção de eletricidade 

renovável e mitigar a poluição. (ZAGHDOUDI, 2017) 

Yuan, Deng, Feng, Zheng e Song (2017), propõem um sistema com técnicas de 

gerenciamento de energia, baseado em dimensionamento dinâmico de voltagem, para que o 

consumo e a performance sejam escalonáveis, onde se encontrou melhores resultados em 

processadores de última geração. (YUAN, S.,  DENG, G.,  FENG, Q.,  ZHENG, P.,  SONG, 2017) 

Chong e Olesen (2017), realizaram uma meta-análise, para explicar como as 

organizações estão implantando tecnologias para reforçar a sustentabilidade organizacional, 

cumprindo a meta da ecoeficácia. A meta-análise encontrou oito fatores tecnológicos e 

organizacionais adicionais. (CHONG; OLESEN, 2017) 

Raisian, Yahaya e Deraman (2016), reconhecem as questões recentes, em engenharia 

de software verde, e examinam o aspecto de sustentabilidade, criando um produto de software 

verde mais ecológico. É recomendada a técnica, para incorporar a sustentabilidade no ciclo de 

vida do produto, neste modelo conceitual, evidenciando os ciclos de vida, consolidados de 

dimensões sustentáveis, de medições sustentáveis, de produtos e princípios, como energia ou 

eficiência da informação, baixo custo e saúde humana. (RAISIAN, K.,  YAHAYA, J.,  DERAMAN, 2017) 

Hu, Hu, Wei e Hsu (2016), examinam os principais impulsionadores das práticas de 

tecnologia da informação verde (TI) das empresas. Uma visão hierárquica, baseada em teoria 

institucional e dinâmica competitiva, levam a um modelo, que explica as práticas das 

empresas. Esse modelo inclui fatores que dizem respeito aos níveis de ambiente (consciência 

ambiental e regulamentações governamentais), indústria (normas da indústria e práticas 

ecológicas concorrentes) e firma (atitudes e disponibilidade interna dos clientes e acionistas). 

Os dados da pesquisa foram coletados de 304 grandes empresas em Taiwan e, são usados para 

testar o modelo e as hipóteses. (HU et al., 2016) 

Zhou, Yao, Liu e Guan (2016), discutem os requisitos e padrões atuais de tecnologia 

para armazenamento de energia em datacenters, além de considerar o potencial para combinar 

dispositivos de armazenamento de energia com energia renovável para atendimento de seus 

clientes. (ZHOU et al., 2016) 

Thomas, Costa e Oliveira (2016), propõem um modelo conceitual que combina três 

teorias: estrutura de ambiente de organização de tecnologia, teoria de virtualização de 

processo e teoria de difusão da inovação. Executaram uma análise empírica de dados de 251 

empresas europeias, e verificaram que o contexto ambiental (intensidade de concorrência e 

apoio regulatório) era mais importante para as iniciativas de TI Verde do que o contexto de 
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organização ou tecnologia. Fatores tecnológicos (prontidão sensorial, prontidão de 

relacionamento, prontidão de sincronismo e prontidão de identificação e controle), facilitando 

a virtualização de processos, não foram considerados significativos para as iniciativas 

organizacionais de TI Verde. (THOMAS; COSTA; OLIVEIRA, 2016) 

Jeon e Seo (2016), sugerem uma modelagem para avaliar o desempenho do serviço 

em nuvem e o sistema de avaliação de desempenho com base na modelagem para fornecer o 

padrão para os usuários do serviço em nuvem confiarem e selecionarem serviços em nuvem 

adequados às suas necessidades, fornecendo comparação objetiva e quantitativa e resultados 

da avaliação. (JEON; SEO, 2016) 

Ferreira e Pernici (2016), estudam as questões de eficiência energética nos data 

centers, a partir da perspectiva do Sistema de Informações. A abordagem proposta integra as 

capacidades de aplicação e infraestrutura, em que a promulgação de mecanismos de 

adaptação, está alinhada com o processo de negócio. Com base nas dimensões de energia e 

qualidade de aplicativos, baseados em serviços, uma abordagem baseada em modelo suporta a 

formulação de novo problema de otimização restrita que leva em consideração soluções 

excessivamente restritas, em que o objetivo é obter o melhor equilíbrio entre requisitos de 

energia e qualidade. (FERREIRA; PERNICI, 2016) 

Cappiello, Ho, Pernici, Plebani e Vitali (2016), consideram o nível de aplicação, 

estendendo o foco para a redução das emissões de CO2 relacionadas à execução de 

aplicativos. O objetivo foi explorar a adaptabilidade através do projeto de um Controlador de 

Aplicação que, implementando a estratégia de adaptação correta para um dado contexto, nas 

organizações. (CAPPIELLO et al., 2016) 

Hernandez e Ona (2016), utilizaram o estudo que revela múltiplas amostras, como 

uma abordagem de pesquisa para entender a adoção de TI Verde em organizações de BPO. 

Encontraram cinco áreas de adoção de TI Verde cobrindo aquisições de TI, aplicativos de 

tecnologia da informação como facilitador de baixo carbono, ambiente de trabalho, data 

center e gerenciamento de fim de vida de TI. Essencialmente, estratégia e governança, 

processos, estrutura, pessoas, suporte tecnológico e medição e melhoria permitiram a adoção 

de TI Verde em organizações de BPO. (HERNANDEZ; ONA, 2016) 

Pollard (2016), apresenta um teste de um dispositivo simples de economia de 

energia, anexado a estações de trabalho individuais, juntamente com medidas de uso real e 

atitudes dos funcionários em relação ao ambiente em geral e ao dispositivo de conservação de 

energia especificamente. No geral, as descobertas do autor mostram que, embora tenham sido 
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relatadas atitudes altamente positivas, a aceitação geral do dispositivo foi um tanto 

decepcionante, porque as pessoas nem sempre agem de acordo com o que sentem, devendo 

fomentar a sensibilização. (POLLARD, 2016) 

Matani (2016), destaca o impacto dos aplicativos de tecnologia da informação no 

aprimoramento da eficiência energética dos sistemas. As Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) são consideradas pelos acadêmicos e profissionais como uma ferramenta 

essencial para aumentar a competitividade das pequenas e médias empresas (PMEs) nos 

mercados globais. (TECHNOLOGY; 2016, [s.d.]) 

Mohd Harif e Hoe (2016), exploram um arcabouço teórico preliminar, baseado na 

literatura e também a integração do Modelo de Aceitação de Tecnologia, Difusão de Inovação, 

e Estrutura de Tecnologia, Organização e Meio Ambiente foi desenvolvido. Esta pesquisa 

empregou uma metodologia qualitativa utilizando entrevistas convergentes nas organizações e 

técnicas temáticas de análise de dados para explorar e confirmar o referencial teórico 

preliminar. (MOHD HARIF; HOE, 2016) 

Khan, Khan e Khan (2015), utilizaram processo de revisão sistemática da literatura, 

para identificar motivadores na terceirização de TI verde, da perspectiva do fornecedor. Nossa 

amostra final de seleção de publicações compreende 82 artigos no total. Seis desses 

motivadores foram identificados como motivadores significativos. Esses motivadores 

significativos são 'eficiência energética', 'desenvolvimento e uso de softwares amigáveis ao 

meio ambiente', 'redução geral de custos de negócios', 'promoção de reusabilidade e 

sustentabilidade tanto em termos de hardwares e softwares', 'melhoria da qualidade de 

Serviços' e 'implantação de estratégias de virtualização em relação a hardwares, softwares e 

processos. (KHAN et al., [s.d.]) 

Noureddine, Rouvoy e Seinturier (2015), relataram uma estrutura de monitoramento 

de energia de tempo de execução refinada, desenvolvida para ajudar os desenvolvedores a 

diagnosticar pontos de acesso de energia com uma precisão melhor. Concretamente, a 

abordagem adota uma arquitetura de duas camadas, incluindo monitoração de energia no nível 

do sistema operacional e do processo. O monitoramento de energia no nível do sistema 

operacional estima o consumo de energia dos processos de acordo com diferentes dispositivos 

de hardware (CPU, placa de rede). O monitoramento de energia em nível de processo se 

concentra em aplicativos baseados em Java e baseia-se no monitoramento de energia no nível 

do sistema operacional para fornecer uma estimativa do consumo de energia na granularidade 

de classes e métodos. (NOUREDDINE; ROUVOY; SEINTURIER, 2015) 
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De Luis, Argüelles Cruz, Uriarte Arcia e Márquez (2015), estudam a influência da TI 

Verde, utilizando seu potencial para reduzir o impacto negativo, da emissão de gases de 

escape produzidos por veículos leves, atendendo ao cumprimento de verificações para circular 

em áreas urbanas. (DE LUIS et al., 2015) 

Hernandez e Ona (2015), exploram a experiência de adoção de TI Verde de 

organizações da indústria de terceirização de processos de negócios nas Filipinas. Por meio de 

um estudo de caso múltiplo com três organizações, ele apresenta um relato holístico dos 

fatores na adoção de TI verde. Mostram, a utilidade de implementar a teoria de adoção de 

forma complementar e oferece implicações teóricas e práticas importantes para as 

organizações. Descobrindo que os fatores de contexto tecnológico e organizacional têm um 

impacto positivo maior na adoção de TI Verde nas organizações de BPO, enquanto os fatores 

de contexto ambiental têm menor impacto nos processos de tomada de decisão nas 

organizações. (HERNANDEZ; ONA, 2015) 

Amokrane, Langar, Zhani, Boutaba e Pujolle (2015), investigam, como os 

provedores de nuvem podem atender aos Acordos de Nível de Serviço (SLAs), com requisitos 

ecológicos. Propondo, uma estrutura de gerenciamento de recursos que permita que 

provedores de nuvem provisionem recursos na forma de conjunto de máquinas virtuais e links 

virtuais com largura de banda garantida, em uma infraestrutura distribuída geograficamente 

com o objetivo de reduzir custos operacionais. (AMOKRANE et al., 2015) 

Paek (2015), estabelece uma estrutura analítica de aplicação e estratégias 

corporativas de TI Verde, estabelecendo, consequentemente, o conceito de TI Verde através da 

investigação de tendências atuais e estudos anteriores sobre sistemas de classificação TI 

Verde, e sistematizando os principais fatores do sistema de análise. Utilizando casos de 

aplicações de TI Verde para indústrias individuais.   (PAEK, 2015) 

Tan, Pan e Zuo (2015), utilizam um estudo de caso da implementação de TI verde na 

China Mobile, o maior provedor de telecomunicações móveis do mundo, buscando lançar luz 

sobre o processo subjacente através do qual a liderança verde é alcançada, e posteriormente 

promulgada para facilitar iniciativas coletivas de TI verde. (TAN; PAN; ZUO, 2015) 

Kern, Dick, Naumann e Hiller (2015), apresentam um método de cálculo para a 

pegada de carbono de um produto de software ao longo de seu ciclo de vida. Também 

oferecem uma abordagem, sobre como integrar alguns aspectos do cálculo da pegada de 

carbono nos processos de desenvolvimento de software e discutir os impactos e as 
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ferramentas referentes a esse método, mostrando a relevância das medições de energia e os 

impactos sobre a pegada de carbono pelo software. (KERN et al., 2015) 

Asadi, Hussin, Dahlan e Yadegaridehkordi (2015), relacionam duas teorias, Teoria do 

Comportamento Planejado e Teoria da Ativação Normativa, contribuindo para o 

conhecimento existente na área de sistemas de informação, monitorando a intenção do 

tomador de decisão pela adoção da TI Verde. (ASADI et al., 2015) 

Khor, Thurasamy, Ahmad, Halim e May-Chiun (2015), apresentam uma visão geral 

das aplicações de TI Verde e discutem investigações empíricas para identificar determinantes 

ou resultados prospectivos de TI Verde. Estruturas de prontidão de uma empresa para se 

tornar verde, por meio de práticas de TI eco-sustentáveis, e são discutidos diversos pontos de 

vista teóricos para implicações básicas, em pertinência a abordagens heterogêneas para a 

adoção de TI Verde.  (KHOR et al., 2015) 

Al-Madhagy, Yusof, Hashim e Alaswadi (2015), exploraram a relação entre a 

utilidade percebida, a facilidade de uso percebida e a consciência ambiental na intenção de 

comportamento para adotar a tecnologia da informação verde entre indivíduos instruídos em 

uma Universidade da Malásia. As questões investigadas foram: se existe alguma relação entre 

Utilidade Percebida e Intenção de Comportamento para adotar práticas/iniciativas de TI 

Verde; se Existe alguma relação entre Facilidade de Uso Percebida e Intenção de 

Comportamento para adotar a TI Verde; e se existe alguma relação entre Consciência 

Ambiental e Intenção de Comportamento em adotar. (AL-MADHAGY et al., 2015) 

Koo, Chung e Nam (2015), investigaram os determinantes da utilidade percebida do 

dispositivo inteligente de TI Verde, na redução do consumo de energia elétrica. Embora 

existam muitos determinantes da intenção de usar uma tecnologia, a utilidade percebida é um 

determinante-chave da intenção de continuidade. (KOO; CHUNG; NAM, 2015) 

Muafi (2015), analisa o papel do empoderamento da TI Verde em pequenas e médias 

empresas, e do capital social da criatividade e inovação de PMEs criativas em Bantul, 

Yogyakarta, Indonésia. Utilizando técnicas estatísticas, sobre os dados primários obtidos de 

questionários e entrevistas com alguns respondentes as pequenas e médias empresas. 

Enquanto dados secundários foram obtidos através dos registros e publicações de instâncias 

relacionadas. (MUAFI, 2015) 

Deng e Ji (2015), fornecem uma revisão holística e explicam por que as organizações 

adotam a TI verde. Com base em uma extensa revisão de estudos existentes e uma ampla 

fundamentação teórica, apresentam um quadro teórico sobre a adoção de TI Verde nas 
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organizações. Para os pesquisadores, fornece uma revisão abrangente dos estudos anteriores 

de adoção da TI Verde e um roteiro para pesquisas futuras. Para os profissionais, gerentes e 

formuladores de políticas, fornece uma estrutura analítica sistemática para orientar suas 

decisões de negócios. (DENG; JI, 2015) 

Enache e Tălpeanu Enache (2015), analisam quais abordagens estratégicas precisam 

ser implementadas e quais teorias matemáticas poderiam ajudar na implementação de uma 

estratégia de TI Verde. Ainda exploram as demandas atuais de energia dos principais 

consumidores de TI - sistemas bancários e de telecomunicações, orçamento de TI cada vez 

mais apertado, o aumento do preço da energia e a diminuição do espaço físico, fornecedores 

de hardware estão produzindo hardware de computador com maior eficiência energética, a 

computação inteligente, gerenciamento eficiente de dados, virtualização e planejamento de 

capacidade adequado estão preparando soluções reais para a TI Verde nas organizações 

bancárias e do setor de telecomunicações. (ENACHE; CALITATEA; 2015, 2015) 

Yadav e Pathak (2015), estudam as práticas de TI Verde adotadas pelas organizações 

de TI na Índia e analisam sua abordagem. O método do estudo de caso foi adotado pelos 

pesquisadores, com base nos resultados. (YADAV; PATHAK, 2015) 

Dolci, Lunardi, Salles e Alves (2015), explicam a dinâmica da implementação da TI 

Verde nas organizações, à luz da visão estruturalista da tecnologia. Foi realizada uma pesquisa 

de estudo de caso com base nos casos de três empresas brasileiras interessadas neste 

movimento. Os resultados fornecem uma melhor compreensão da relação entre a tecnologia, 

os indivíduos e as propriedades institucionais da organização, reforçando o papel 

desempenhado pelas equipes de TI na institucionalização da dimensão ambiental da 

sustentabilidade nas organizações.(DOLCI et al., 2015b) 

Uddin, Hindu, Alsaqour, Shah, Abubakar e Saba (2015), exploram questões de 

sustentabilidade específicas que estão sendo enfrentadas, pelas partes interessadas, em todo o 

globo, para implementar ecossistemas de empreendedores sustentáveis usando técnicas e 

práticas ecologicamente corretas. Destacam uma análise profunda dos diferenciais 

enfrentados pelas principais empresas na área de gestão do conhecimento.  

Baek e Park (2015), derivam questões políticas necessárias para o desenvolvimento 

sustentável da Coréia, através da utilização de Big Data, aplicando a TI verde. A análise é 

feita usando uma técnica Delphi. Os resultados mostram que o estabelecimento de 

plataformas de computação que podem compartilhar dados com facilidade e gerar valor é 

priorizado para o uso efetivo de Big Data do ambiente. Além disso, a publicação, conduzida 
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pelo governo, de informações genéticas e registros médicos eletrônicos para fins de pesquisa 

foi derivada como uma importante questão política para o uso do bio-Big Data. Além disso, 

uma diretriz referente à padronização de comunicação entre máquinas e Internet das Coisas e 

segurança de dados é necessária para efetivamente Big Data de todos os dispositivos, ou seja, 

de máquinas/coisas. (BAEK; PARK, 2015) 

Kalia, Sisodiya, Sharma e Singh (2015), estimam a conta de energia, e analisando 

sua viabilidade econômica, juntamente estão propondo um plano para reduzir o consumo de 

energia, além de discutirem as políticas de gerenciamento para descarte de lixo eletrônico das 

organizações. (KALIA et al., 2015) 

Ciglarič (2015), revisa pesquisas recentes na área de TI Verde e explora o estado das 

iniciativas informais e formais, que influenciam o desenvolvimento da TI Verde e permitem 

centros de dados mais ecológicos. Principalmente as pressões que vêm de organizações não-

governamentais, ou seja, do Greenpeace e outras organizações com o mesmo perfil, e depois 

suas advertências, são formalizadas em recomendações oficiais, diretivas da União Europeia 

e, consequentemente, depois de algum tempo, e com seu amadurecimento, eles encontram seu 

lugar na legislação local. (CIGLARIC, 2015) 

Putri, Arto, Argog e Joredjo (2015), discutem o manuseio do lixo eletrônico na área 

da instituição de ensino superior privada, a qual contribui significativamente para o aumento 

do lixo eletrônico. O uso da tecnologia da informação cresceu rapidamente devido ao 

crescimento do número de alunos, bem como à necessidade de fornecer a eles a tecnologia 

mais recente. (PUTRI et al., 2015) 

Taj e Basu (2015), discutem métodos que podem ser aplicados para economizar uma 

quantidade apreciável de energia. São apresentadas equações de economia de energia 

baseadas em cálculos baseados na conexão de CPUs e seus requisitos de sistema de 

resfriamento. É proposta uma equação que calcula a energia consumida pelo datacenter, 

incluindo as perdas que ocorrem devido a vários fatores. (TAJ; BASU, 2015) 

Moghaddam, Moghaddam e Cheriet (2015), apresentam um novo algoritmo genérico 

para problemas de empacotamento de sistemas distribuídos, em vários níveis, reduzindo a 

pegada de carbono em uma nuvem distribuída. Testado com dados reais, em uma plataforma 

de simulação e seus resultados são comparados com outras metodologias de ponta em grandes 

organizações. (MOGHADDAM; MOGHADDAM; CHERIET, 2015) 

Drenkelfort, Kieseler, Pasemann e Behrendt (2015), investigam os pré-requisitos 

técnicos que um controlador de domínio de rede precisa ter. Além disso, um estudo de caso 
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com um controlador de domínio de tamanho médio para três diferentes locais comuns na 

Alemanha é conduzido para determinar a economia energética e econômica da operação, 

utilizando dados específicos do local, mostrando que a operação pode reduzir drasticamente a 

demanda de energia. (DALTON, 2002) 

Lennerfors, Fors e van Rooijen (2015), discutem o papel das tecnologias de 

informação e comunicação, na promoção da sustentabilidade ambiental em uma sociedade em 

transformação. Derivando de autores Marxistas, propõem a Teoria dos Sistemas Ecológicos 

do Mundo, como uma estrutura holística, para avaliar o impacto ambiental das TIC. A teoria é 

adaptada para responder às críticas teóricas da ausência de mudança, a saber, o estado-

centrismo e o estruturalismo.  (LENNERFORS; FORS; VAN ROOIJEN, 2015) 

Salahuddin e Alam (2015), estimam os efeitos de curto e longo prazo do uso da 

Internet e do crescimento econômico no consumo de eletricidade, utilizando dados macro e 

anuais, de séries temporais para a Austrália no período 1985-2012. O teste de limites de 

ARDL para integração e o teste de causalidade de Granger para o nexo de causalidade são 

aplicados. (SALAHUDDIN; ALAM, 2015) 

Aslekar e Damle (2015), identificam as melhores práticas seguidas nos centros de 

dados indianos, e fornecem orientações sobre como incorporar aspectos de eficiência 

energética na fase de projeto de um novo datacenter. (ASLEKAR; DAMLE, 2015) 

Patrignani e Whitehouse (2015), fornecem uma visão geral das tecnologias limpas de 

informação e comunicação (TIC), incluindo uma breve revisão dos desenvolvimentos recentes 

no campo e um longo conjunto de possíveis leituras. A necessidade de repensar, o impacto das 

TICs, na vida das pessoas e na sobrevivência do planeta, está começando a ser abordada como 

uma abordagem de tecnologia lenta. (PATRIGNANI; WHITEHOUSE, 2015) 

Rao e Rao (2015), apresentam o design e a implementação de um controlador, que 

otimiza o desempenho de aplicativos executados em domínios guest. Concentrando em um 

cenário, em que um destino específico para o tempo de resposta de um aplicativo pode não ser 

fornecido, calculando dinamicamente os compartilhamentos de CPU, para as máquinas 

virtuais, de forma que a taxa de transferência do aplicativo seja maximizada, mantendo o 

tempo de resposta o mais baixo possível, com a mínima alocação possível de 

compartilhamento de CPU para o domínio convidado. (RAO; RAO, 2015) 

Uddin, Hindu, Alsaqour, Shah, Abubakar e Saba (2015), exploram questões de 

sustentabilidade específicas, que estão sendo enfrentadas pelas partes interessadas em todo o 

globo, para implementar ecossistemas de empreendedores sustentáveis usando técnicas e 
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práticas ecologicamente corretas. Destacam uma análise profunda dos diferenciais 

enfrentados pelas principais empresas na área de gestão do conhecimento. A estrutura 

sugerida concebe a relação entre ecossistema e TI Verde para desenvolver um ecossistema 

empreendedor sustentável. A estrutura proposta inclui os modelos relacionados que ajudarão a 

desenvolver uma estrutura conceitual do ecossistema empreendedor sustentável. (UDDIN et 

al., 2015) 
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4.  METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A seguir, apresenta-se a classificação da pesquisa, a caracterização dos sujeitos, a 

técnica de coleta de dados e análise e apresentação de dados.  

 

4.1.  CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Este capítulo tem como objetivo, apresentar a metodologia da pesquisa, onde os 

objetivos, tanto gerais como específicos, sejam alcançados de maneira satisfatória.  

Segundo Dusilek (1984), a metodologia é uma abordagem sistemática de orientação 

de estudos, com procedimentos racionais e lógicos orientados a solução de questões que 

influenciam no conhecimento humano. Sendo a pesquisa, no âmbito acadêmico, um termo 

que leve ao sentindo de exame cuidadoso, ou detalhado, que possui o objetivo de investigar e 

encontrar novas informações e relações, assim como ampliar e validar o conhecimento 

existente.  

Existe a necessidade de classificar a pesquisa. Segundo Gil (2010), deve-se iniciar 

esta classificação quanto a natureza, sendo a pesquisa aplicada, como aquela que tem o 

objetivo de gerar conhecimento, para aplicação prática e solução de problemas específicos. 

Sendo esta classificação, completamente alinhada, com este estudo. 

  A próxima classificação, segundo Gil (2010), seria quanto aos seus objetivos,  sendo 

a pesquisa exploratória, que tem intuito de aumentar a familiaridade com o problema, torná-lo 

mais explícito ou construir hipóteses. Neste estudo, tem como missão compreender os fatores 

relacionados a adoção de práticas de TI Verde nas organizações e entender onde otimizar, 

sendo este, um trabalho classificado como uma pesquisa exploratória.  

Nos procedimentos técnicos utilizados no estudo, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, que através da revisão da literatura, sedimentou os conceitos utilizados, que 

segundo Gray (2012), servem para o entendimento das ações anteriores a respeito do tema, 

para ilustrar questões centrais e refinamento do foco da pesquisa. Onde foi complementado, 

ainda, por um levantamento, que Gil (2010) cita como o questionamento direto das pessoas 

cuja o comportamento se deseja conhecer.  

O conhecimento direto da realidade, economia e rapidez e quantificação são algumas 

das vantagens deste procedimento, mas que também apresenta limitações, como a ênfase nos 

aspectos perceptivos, a pouca profundidade no estudo das estruturas e dos processos sociais, e 

a limitação na apreensão dos processos de mudança, como destaca Gil (2010).  
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Segundo Gray (2012), ao se optar pelo método misto, abre-se a possibilidade de dois 

tipos de análise de dados, numérica e estatística para os dados quantitativos e textual temática 

para os dados qualitativos. Sendo, altamente produtivo, adotar este método para o presente 

estudo.  

 

4.2.  CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os possíveis respondentes foram escolhidos, e divididos em dois grupos, onde se 

objetivou obter diferentes visões, das questões da pesquisa. Sendo o primeiro grupo, 

fornecedor de uma visão estratégica, composto apenas dos gerentes de TI, e no segundo 

grupo, trouxe para a pesquisa, a visão tático/operacional, que foi composto de coordenadores 

e especialistas de organizações dos mais variados ramos de negócio, conforme Quadro 7. 

A amostra foi, de 96 respondentes, pois o questionário enviado para um mailing de 

5.000 profissionais ex-estudantes de MBA de duas grandes instituições. Foi utilizado o nível 

de confiança de 90%, e uma margem de erro de 5%, e a probabilidade de ser um profissional 

de TI, de 10%, pois este é o percentual de cursos com perfil de TI. Como demonstra a fórmula 

de cálculo da amostra com população finita a seguir, de acordo com Sweeney, Williams e 

Anderson (2015): (SWEENEY, DENNIS J. WILLIAMS, THOMAS A. ANDERSON, 2015) 

 

Quadro 7 – Caracterização dos Sujeitos da Pesquisa 

Grupo Descrição Visão 
Respondentes 

pretendidos 

1 – Gerentes de TI 
Gestores da área de TI, responsável por 

todo o planejamento e sua execução. 
Estratégica 32 

2 – Coordenadores 

e Especialistas de 

TI 

Líderes e Especialistas da área de TI, 

responsável pela execução das 

atividades 

Tático/ 
Operacional 

64 

Fonte: Elaboração Autor (2019) 
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4.3.  TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica, que representou a primeira 

coleta de dados, para revisão sistemática da literatura em bases de dados pré-selecionadas. 

Para obter os primeiros dados, foi elaborado um questionário adequado, para os dois 

grupos de respondentes. O questionário, disponível no Apêndice A e fundamentado a partir da 

literatura na Quadro 8, contendo questões fechadas, complementadas com questões abertas e 

com espaço para comentários adicionais dos respondentes. Os questionários, têm a capacidade 

de fornecer informações sobre atitudes, opiniões, motivação e eventos, assegurado por Gray 

(2012).   

Quadro 8 – Fundamentação teórica do questionário. 

Questão Autor(es) 

1. Qual a área de atuação da sua empresa? Elaborada pelo autor 

2. Qual o estado que se encontra a empresa? Elaborada pelo autor 

3. Qual a sua posição na empresa? Elaborada pelo autor 

4. Qual seu perfil Especialista, Coordenador, Gestor de TI ou 

Outros? 
Elaborada pelo autor 

5. Quanto tempo você trabalha na empresa? Elaborada pelo autor 

6. Quanto tempo você tem experiência? Elaborada pelo autor 

7. Sua empresa possui Planejamento Estratégico? 

SALLES et al., 2016; 

PEREIRA, 2007;  

AININ, NAQSHBANDI, DEZDAR, 2016;  

NANNI, 2013a 

BOHAS; POUSSING, 2016 

KHUNTIA et al., 2018 

8. A empresa utiliza o COBIT em sua Governança Corporativa? RICHTER, 2012 

9. A empresa utiliza o ITIL em sua Governança de TI? RICHTER, 2012 

10. O Planejamento Estratégico possui itens relacionados com 

Sustentabilidade? 

SALLES et al., 2016; 

PEREIRA, 2007;  

AININ, NAQSHBANDI, DEZDAR, 2016;  
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NANNI, 2013a 

BOHAS; POUSSING, 2016 

KHUNTIA et al., 2018 

11. A empresa possui Metas Ambientais? 

SALLES et al., 2016; 

PEREIRA, 2007;  

AININ, NAQSHBANDI, DEZDAR, 2016;  

NANNI, 2013a 

BOHAS; POUSSING, 2016 

KHUNTIA et al., 2018 

12. A empresa possui Política Ambiental? 

SALLES et al., 2016; 

PEREIRA, 2007;  

AININ, NAQSHBANDI, DEZDAR, 2016;  

NANNI, 2013a 

BOHAS; POUSSING, 2016 

KHUNTIA et al., 2018 

13. A empresa exige Política Ambiental dos seus parceiros e 

fornecedores? 

SALLES et al., 2016; 

PEREIRA, 2007;  

AININ, NAQSHBANDI, DEZDAR, 2016;  

NANNI, 2013a 

BOHAS; POUSSING, 2016 

KHUNTIA et al., 2018 

14. A empresa possui requisitos de sustentabilidade nos processos 

de compras de equipamentos?  

SHIMIZU; CARVALHO; JR., 2001 

RAHIMI; RAD, 2017 

LUNARDI; ALVES; SALLES, 2014 

15. Você conhece as práticas de TI Verde? O que você entende 

destas práticas? (aberta) 

CHUANG; HUANG, 2015 

JAYO; VALENTE, 2010 

LUNARDI; ALVES; SALLES, 2012 

ASADI; HUSSIN; DAHLAN, 2017 

LOESER et al., 2017 

NANNI, 2013b 

16. A área de TI utiliza a técnica de virtualização de servidores? 

CHUANG; HUANG, 2015 

JAYO; VALENTE, 2010 

LUNARDI; ALVES; SALLES, 2012 

ASADI; HUSSIN; DAHLAN, 2017 

LOESER et al., 2017 

NANNI, 2013b 
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17. A empresa possui Política de Paperless (economia de papel)? 

Quais práticas utilizadas? 

CHUANG; HUANG, 2015 

JAYO; VALENTE, 2010 

LUNARDI; ALVES; SALLES, 2012 

ASADI; HUSSIN; DAHLAN, 2017 

LOESER et al., 2017 

NANNI, 2013b 

18. A área de TI utiliza a prática de descanso de tela, standy by ou 

hibernação nas estações de trabalho? 

CHUANG; HUANG, 2015 

JAYO; VALENTE, 2010 

LUNARDI; ALVES; SALLES, 2012 

ASADI; HUSSIN; DAHLAN, 2017 

LOESER et al., 2017 

NANNI, 2013b 

19. A área de TI faz a gestão dos equipamentos obsoletos? 

Descrever melhor 

CHUANG; HUANG, 2015 

JAYO; VALENTE, 2010 

LUNARDI; ALVES; SALLES, 2012 

ASADI; HUSSIN; DAHLAN, 2017 

LOESER et al., 2017 

NANNI, 2013b 

20. A empresa reutiliza a água utilizada na refrigeração dos 

equipamentos do datacenter? 

CHUANG; HUANG, 2015 

JAYO; VALENTE, 2010 

LUNARDI; ALVES; SALLES, 2012 

ASADI; HUSSIN; DAHLAN, 2017 

LOESER et al., 2017 

NANNI, 2013b 

21. A área de TI faz o descarte correto do lixo eletrônico? Qual 

descarte utilizado?  

CHUANG; HUANG, 2015 

JAYO; VALENTE, 2010 

LUNARDI; ALVES; SALLES, 2012 

ASADI; HUSSIN; DAHLAN, 2017 

LOESER et al., 2017 

NANNI, 2013b 

22. A empresa possui fontes alternativas de energia? Quais são? 

CHUANG; HUANG, 2015 

JAYO; VALENTE, 2010 

LUNARDI; ALVES; SALLES, 2012 

ASADI; HUSSIN; DAHLAN, 2017 

LOESER et al., 2017 

NANNI, 2013b 

23. A empresa possui programas de sensibilização dos AKMAN; MISHRA, 2015 
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colaboradores sobre questões de TI Verde? Quais são? 

24. Você tem alguma sugestão sobre como melhorar a adoção das 

práticas de TI Verde nas empresas? 
Elaborada pelo autor 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019) 

 

Com uma aplicação semiestruturada, seguindo Gray (2012), onde fica a cargo do 

pesquisador a ordenação das perguntas, assim como a adição ou subtração, evitando assim a 

coleta de dados enviesados. Após o conjunto das questões objetivas, foi reservado para 

comentários livres.  

Segundo Marconi e Lakatos (2003), se faz necessário a realização de um teste, antes 

da aplicação definitiva do questionário, para ajustes de possíveis falhas, otimizando assim o 

instrumento de coleta. Estes testes, descritos no Quadro 9, foram realizados, com um 

representante de cada tipo de respondente, para sugestão de possíveis melhorias no 

instrumento. Não houve mudanças no conteúdo do questionário, após a realização do teste.  

Para que os resultados da pesquisa sejam correntes e confiáveis, devem estar 

relacionados com os objetivos da mesma. Por esta razão, no Quadro 9, estão relacionadas as 

perguntas do questionário e o seu respectivo objetivo.  

 

 Quadro 9 – Relação Objetivos x Perguntas do Questionário 

Questão Objetivo 

1. Qual a área de atuação da sua empresa? 
 Sem objetivo relacionado, apenas identificação do 

respondente. 

2. Qual o estado que se encontra a empresa? 
 Sem objetivo relacionado, apenas identificação do 

respondente. 

3. Qual a sua posição na empresa? 
 Sem objetivo relacionado, apenas identificação do 

respondente. 

4. Qual seu perfil Especialista, Coordenador, 

Gestor de TI ou Outros? 

 Sem objetivo relacionado, apenas identificação do 

respondente. 
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5. Quanto tempo você trabalha na empresa? 
 Sem objetivo relacionado, apenas identificação do 

respondente. 

6. Quanto tempo você tem experiência? 
 Sem objetivo relacionado, apenas identificação do 

respondente. 

7. Sua empresa possui Planejamento Estratégico? 
 Analisar as práticas de TI Verde propostas no 

planejamento estratégico das organizações. 

8. A empresa utiliza o COBIT em sua Governança 

Corporativa? 

 Analisar as práticas de TI Verde propostas no 

planejamento estratégico das organizações. 

9. A empresa utiliza o ITIL em sua Governança de 

TI? 

 Analisar as práticas de TI Verde propostas no 

planejamento estratégico das organizações. 

10. O Planejamento Estratégico possui itens 

relacionados com Sustentabilidade? 

 Analisar as práticas de TI Verde propostas no 

planejamento estratégico das organizações. 

11. A empresa possui Metas Ambientais? 
 Analisar as práticas de TI Verde propostas no 

planejamento estratégico das organizações. 

12. A empresa possui Política Ambiental? 
 Analisar as práticas de TI Verde propostas no 

planejamento estratégico das organizações. 

13. A empresa exige Política Ambiental dos seus 

parceiros e fornecedores? 

 Analisar as práticas de TI Verde propostas no 

planejamento estratégico das organizações. 

14. A empresa possui requisitos de 

sustentabilidade nos processos de compras de 

equipamentos?  

 Analisar as práticas de TI Verde propostas no 

planejamento estratégico das organizações. 

15. Você conhece as práticas de TI Verde? O que 

você entende destas práticas? (Aberta) 

 Mapear as percepções de especialistas, coordenadores 

e gestores de TI, nas organizações quanto a adoção 

ou não, e o posicionamento estratégico das práticas 

da TI. 

16. A área de TI utiliza a técnica de virtualização 

de servidores? 

 Mapear as percepções de especialistas, coordenadores 

e gestores de TI, nas organizações quanto a adoção 
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ou não, e o posicionamento estratégico das práticas 

da TI. 

17. A empresa possui Política de Paperless 

(economia de papel)? Quais práticas 

utilizadas? 

 Mapear as percepções de especialistas, coordenadores 

e gestores de TI, nas organizações quanto a adoção 

ou não, e o posicionamento estratégico das práticas 

da TI. 

18. A área de TI utiliza a prática de descanso de 

tela, standy by ou hibernação nas estações de 

trabalho? 

 Mapear as percepções de especialistas, coordenadores 

e gestores de TI, nas organizações quanto a adoção 

ou não, e o posicionamento estratégico das práticas 

da TI. 

19. A área de TI faz a gestão dos equipamentos 

obsoletos? Descrever melhor 

 Mapear as percepções de especialistas, coordenadores 

e gestores de TI, nas organizações quanto a adoção 

ou não, e o posicionamento estratégico das práticas 

da TI. 

20. A empresa reutiliza a água utilizada na 

refrigeração dos equipamentos do datacenter? 

 Mapear as percepções de especialistas, coordenadores 

e gestores de TI, nas organizações quanto a adoção 

ou não, e o posicionamento estratégico das práticas 

da TI. 

21. A área de TI faz o descarte correto do lixo 

eletrônico? Qual descarte utilizado 

 Mapear as percepções de especialistas, coordenadores 

e gestores de TI, nas organizações quanto a adoção 

ou não, e o posicionamento estratégico das práticas 

da TI. 

22. A empresa possui fontes alternativas de 

energia? Quais são? 

 Mapear as percepções de especialistas, coordenadores 

e gestores de TI, nas organizações quanto a adoção 

ou não, e o posicionamento estratégico das práticas 

da TI. 

23. A empresa possui programas de sensibilização 

dos colaboradores sobre questões de TI 

Verde? Quais são? 

 Mapear as percepções de especialistas, coordenadores 

e gestores de TI, nas organizações quanto a adoção 

ou não, e o posicionamento estratégico das práticas 

da TI. 
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24. Você tem alguma sugestão sobre como 

melhorar a adoção das práticas de TI Verde 

nas empresas? 

 Mapear as percepções de especialistas, coordenadores 

e gestores de TI, nas organizações quanto a adoção 

ou não, e o posicionamento estratégico das práticas 

da TI. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019) 

 
 

4.4.  ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DE DADOS 

 

Após a coleta dos dados, os mesmos, foram elaborados e classificados de forma 

estruturada e sistemática para uma análise posterior e sua respectiva interpretação, segundo 

Marconi e Lakatos (2009), seguindo as seguintes etapas:  

   Seleção: uma análise crítica dos exames para prevenir falhas ou erros, evitando 

informações distorcidas que possam prejudicar o resultado da pesquisa. 

   Codificação: categorização dos dados e sua transformação em símbolos para ser 

tabelados e contados. 

   Tabulação: colocação dos dados em tabelas, para verificação do relacionamento 

entre eles. 

Para os dados quantitativos, foi aplicada técnicas de estatística descritiva, já para os 

dados qualitativos, foi realizada uma análise de conteúdo para sua codificação. Foram 

utilizados os cruzamentos das respostas, para verificação de alguns padrões de tendências que 

possam ter ocorrido.  
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5.  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Neste capítulo, encontram-se apresentados os resultados da pesquisa empírica 

realizada entre 03/12/2018 a 18/01/2019. 

As próximas seções apresentam os resultados, que são analisados e discutidos 

começando pelo perfil dos respondentes, seguindo com as análises dos dados coletados, 

através da pesquisa.  

 

5.1.  PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

Para aumentar a confiança nos dados coletados, a pesquisa busca mapear os dados 

referentes ao perfil profissional do respondente e a empresa na qual trabalha, gerando 

alicerces mais sólidos para as análises.  

Foram entrevistados 97 profissionais, os quais estão divididos entre os seguintes 

perfis profissionais, na Tabela 1: 

 

Tipos de Perfis Quantidade %

Coordenador de TI 15 15,5%

Especialista de TI 49 50,5%

Gestor de TI 28 28,9%

Outros 5 5,2%

Total Geral 97 100%

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Tabela 1 - Perfil profissional dos respondentes

 
  

Note-se no Tabela 1, que apenas 5 respondentes não se encaixam nos perfis 

planejados da pesquisa, o que representa apenas 5,2% do total, com este cenário, o nível de 

confiança nos dados coletados sobe de maneira significativa, ficando dentro do que foi 

planejado, com demais perfis compreendendo 94,8%.  

No Tabela 2, é demonstrado mais um item positivo, a quantidade de profissionais 

com mais de 10 anos de experiência, na área de TI, sendo 70,1% do total. No outro extremo, 

ou seja, profissionais com pouquíssima experiência (menos de 1 ano), a parcela é bem 

pequena, sendo apenas 2,1% dos respondentes. Sendo os demais 27,9%, divididos entre os 

que tem de 1 a 5 anos, com 15,5% e quem tem de 5 a 10 anos, 12,4%. Se analisar apenas em 

dois grandes grupos, de experientes, somando os dois grupos com mais experiências de 5 a 10 

anos e acima de 10 anos, compreendendo 82,5% dos respondentes, e de menos experientes, de 

1 a 5 anos e abaixo de 1 ano, compreendendo apenas 17,6% dos respondentes. Conclui-se que 
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a maior parte dos respondentes são profissionais com bastante experiência, e suas respostas 

representam, de forma muito significativa, o perfil da TI das organizações.  

 

Experiência Quantidade %

De 1 a 5 anos 15 15,5%

De 5 a 10 anos 12 12,4%

Mais de 10 anos 68 70,1%

Menos de 1 ano 2 2,1%

Total Geral 97 100%

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Tabela 2 - Perfil dos respondentes por experiência

 

 

Quando se trata de tempo na empresa, de acordo com o Tabela 3, a distribuição fica 

bem uniforme, com dois níveis, os com mais de 10 anos de empresa são 23,7%, e os que tem 

entre 5 e 10 anos são 25,8%, que se somados são quase a metade dos respondentes, 49,5%.  E 

um outro nível, que são os com tempo de empresa entre 3 e 5 anos com 15,5%, os com 1 a 3 

anos de empresa são 16,4%, e com menos de 1 ano 14,4% de tempo de empresa. Em outra 

visão, mais de 80%, dos respondentes, possuem mais de 1 ano de tempo na organização.  

 

Quanto tempo você trabalha na empresa?  Quantidade %

Acima de 10 anos 23 23,7%

De 1 a 3 anos 20 20,6%

De 3 a 5 anos 15 15,5%

De 5 a 10 anos 25 25,8%

Menos de 1 ano 14 14,4%

Total Geral 97 100%

Tabela 3 - Perfil de Tempo na Empresa

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  

 

5.2.  PERFIL DAS EMPRESAS: SEGMENTO E LOCALIZAÇÃO 

 

Assim como foi feito com os respondentes, a pesquisa procurou mapear caraterísticas 

das organizações, o seu segmento e sua localização geográfica de atuação.  

Como já era esperado, a pesquisa foi executada com profissionais de organizações 

dos mais variados segmentos, tornando os percentuais por segmento muito pulverizados, com 

exceção das empresas com a atuação no segmento de Consultoria e Serviços de TI, que 

formam 49.5% do total, os demais segmentos não atingem o patamar de 10%, o que se torna 
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um ponto positivo, pois os resultados da pesquisa, representam os mais variados segmentos. 

Conforme apresenta, o Tabela 4 a seguir:  

 

Segmento Quantidade %

Administração 1 1,0%

Consultoria e Serviços de TI 48 49,5%

Educação 6 6,2%

Energia 2 2,1%

Engenharia 1 1,0%

Estatal 4 4,1%

Financeiro 3 3,1%

Indústria 7 7,2%

Marítimo/Offshore 1 1,0%

Pesquisa Cientifica 1 1,0%

Petróleo e Gás 4 4,1%

RH 1 1,0%

Saúde 4 4,1%

Seguros 1 1,0%

Telecomunicações 2 2,1%

Terceiro Setor 4 4,1%

Varejo 1 1,0%

Veterinária 1 1,0%

Hospitalar 1 1,0%

Setor Publico 1 1,0%

Siderurgia 1 1,0%

Arquitetura 1 1,0%

Call Center 1 1,0%

Total Geral 97 100%

Tabela 4 - Perfil das empresas por Segmento

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  

 

Quando a pesquisa apresenta os dados, sobre a localização da empresa, o viés não 

sofre mudanças, as organizações, nas quais os profissionais respondentes atuam, se 

concentram no Rio de Janeiro com um percentual de 66%, seguido por São Paulo com um 

percentual de 17,5%, ou seja, 83,5% dos respondentes atuam em empresas nestes dois 

estados. As demais localizações possuem percentuais pequenos, mas estão presentes, o que 

enriquece ainda mais a pesquisa, inclusive com empresas em todo o Brasil, Estados Unidos, 

assim como organizações globais, gerando uma visão ampla. Conforme apresenta o Tabela 5:   
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Localização Quantidade %

Brasil 4 4,1%

Global 1 1,0%

Mato Grosso do Sul 1 1,0%

Minas Gerais 2 2,1%

Pernambuco 3 3,1%

Rio de Janeiro 64 66,0%

São Paulo 17 17,5%

USA 3 3,1%

Santa Catarina 2 2,1%

Total Geral 97 1

Tabela 5 - Perfil das Empresas por Localização

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  

 

5.3.  PERFIL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA 

 

Hoje com o grande grau de incerteza dos mercados, as empresas, cada vez mais, 

buscam se planejar e traçar objetivos e metas, para um determinado período de tempo, assim 

como utilizar processos de Governança, Corporativa e de TI, e na pesquisa se buscou verificar 

se as organizações possuem um planejamento estratégico, se utiliza boas práticas de 

Governança Corporativa e de TI.  

Como os impactos ambientais da TI, já se vislumbra a Governança de TI Verde, onde 

se faz necessário incluir novos atores, controles e novas métricas, assim como novos 

indicadores, no ITIL e no COBIT. Os modelos citados podem ser úteis na estruturação 

organizacional, processos e lideranças com o objetivo de garantir que a TI suporte e auxilie as 

estratégias das organizações e a inclusão da sustentabilidade em seus objetivos (RICHTER, 

2012). 

O Tabela 6, retrata exatamente a preocupação com a estratégia da empresa, sendo 

81,4% dos respondentes, afirmaram que as empresas nas quais atuam, possuem planejamento 

estratégico, onde 11,3% afirmam que a as empresas onde trabalham não possuem um 

planejamento estratégico, e 7,2% desconhecem se existe ou não o planejamento estratégico da 

empresa. Não sendo objeto desta pesquisa, medir o grau de maturidade deste planejamento, 

mas apenas a existência deste processo de planejamento na empresa. Sendo ele, um item 

muito importante neste momento de incertezas nos mercados globais.  
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Sua empresa possui Planejamento Estratégico?          Quantidade   %

Desconheço 7 7,2%

Não 11 11,3%

Sim 79 81,4%

Total Geral 97 100%

Tabela 6 - Utilização do Planejamento Estratégico

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  

 

Se as empresas estão preocupadas com o Planejamento Estratégico, não acontece a 

mesma coisa, quando se trata da utilização do COBIT, que deveria alinhar metas 

organizacionais e metas da TI, não é utilizado por 49,5% das empresas, as quais os 

respondentes atuam, se for somado aos 24,7% que desconhecem se é utilizado, chega-se a 

74,2%, e apenas 25,8% afirmaram que as empresas onde trabalham utilizam o COBIT, com 

isto verifica-se que um número grande de empresas, a área de TI não se encontram alinhadas 

com as metas do negócio, conforme Tabela 7. 

 

A empresa utiliza o COBIT em sua 

Governança Corporativa? 
Quantidade %

Desconheço 24 24,7%

Não 48 49,5%

Sim 25 25,8%

Total Geral 97 100%

Tabela 7 - Perfil por utilização de COBIT

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  

 

Quando a questão é a gestão da qualidade do serviço em TI, utilizando os processos 

do ITIL, os números ficam mais uniformes, mas com uma inversão, se comparar com o 

COBIT, onde quase a metade das pesquisas, tem como resposta a utilização do framework, 

sendo 50,5%, e a não utilização 30,9%, sendo que 18,6% dos respondentes desconhecem a 

utilização, de acordo com o Tabela 8.  

 

A empresa utiliza o ITIL em sua Governança Corporativa? Quantidade %

Desconheço 18 18,6%

Não 30 30,9%

Sim 49 50,5%

Total Geral 97 100%

Tabela 8 - Perfil por utilização de ITIL

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  
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5.4.  PERFIL DE METAS AMBIENTAIS E POLÍTICAS AMBIENTAIS: 

 

A sustentabilidade das operações está emergindo como uma grande preocupação para 

alta gestão, investidores institucionais, e formuladores de políticas em todo o mundo. Os 

gestores estão interessados em sustentabilidade por causa de suas preocupações sobre o 

impacto ambiental, as implicações para a futura lucratividade e a reputação da empresa entre 

as partes interessadas, tais como clientes ambientalmente conscientes, funcionários, parceiros 

da cadeia de suprimentos, e investidores (KHUNTIA et al., 2018).  

Outro objetivo da pesquisa, é a verificação da preocupação com o meio ambiente, 

pelas empresas, se a sustentabilidade está incluída em seu planejamento estratégico, e mais do 

que isto, se existem metas ambientais, se existe uma política ambiental e se exige a política 

ambiental de parceiros e fornecedores. Com estes pontos, foram mostradas as reais 

preocupações com o meio ambiente. 

O primeiro ponto a se verificar foi, se existem itens sobre sustentabilidade no 

planejamento estratégico, que mostrou que mais da metade das empresas, possuem itens de 

sustentabilidade em seu planejamento estratégico, sendo 52,6%, porém 35,1% das empresas 

não possuem estes itens, e 12,4% dos respondentes desconhecem se existe ou não, conforme 

Tabela 9. 

O Planejamento Estratégico possui itens 

relacionados com Sustentabilidade?
Quantidade %

Desconheço 12 12,4%

Não 34 35,1%

Sim 51 52,6%

Total Geral 97 100%

Tabela 9 - Itens de Sustentabilidade no Planejamento Estratégico

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  

 

Para que se possa medir e controlar a evolução dos objetivos ambientais, é necessário 

definir metas a serem atingidas, por isto verificar se existem metas ambientais é bastante 

relevante. Os números encontrados na pesquisa, mostram que 40,2% das empresas possuem 

metas ambientais, e 43,3% não possuem, e 16,5% desconhecem se possuem, ou seja, os 

números de quem possui ou não são bem parecidos, conforme apresenta o Tabela 10. 
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A empresa possui Metas Ambientais? Quantidade %

Desconheço 16 16,5%

Não 42 43,3%

Sim 39 40,2%

Total Geral 97 100%

Tabela 10 - Perfil por utilização de Metas Ambientais

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  

 

Um dos itens importantes a se verificar também, é a existência de uma política 

ambiental na empresa, com normas bem definidas e amplamente divulgadas. Neste item, ele 

segue a tendência das metas ambientais, 42,3% possuem uma política ambiental, 39,2% não 

possuem e 18,6% desconhece se existe ou não. Conforme demonstra o Tabela 11.  

 

A empresa possui Política Ambiental? Quantidade %

Desconheço 18 18,6%

Não 38 39,2%

Sim 41 42,3%

Total Geral 97 100%

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Tabela 11 - Existência de Política Ambiental

 

 

Depois da verificação se as empresas possuem política ambiental, a pesquisa verifica 

se elas exigem esta política dos parceiros de negócio e fornecedores, como uma exigência 

organizacional para negociar com a mesma. Apenas 20,6% das empresas exigem política 

ambiental de parceiros e fornecedores, 49,5% não exige, e 29,9% desconhecem se existe esta 

exigência. Conforme demonstra o Tabela 12.  

 

A empresa exige Política Ambiental dos seus 

parceiros e fornecedores? 
Quantidade %

Desconheço 29 29,9%

Não 48 49,5%

Sim 20 20,6%

Total Geral 97 100%

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Tabela 12 - Exigência de Política Ambiental para Parceiros e Fornecedores

 

 

Outro item importante, são os requisitos de sustentabilidade para compras de 

equipamentos, os quais propiciam a compra de equipamentos com menos impacto ambiental. 
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Mas apenas 30,9% possuem tais requisitos, 36,1% não possuem, e 33% desconhecem se a 

empresa possui ou não. Conforme demonstra o Tabela 13.  

 

A empresa possui requisitos de 

sustentabilidade nos processos de compras de 

equipamentos? 

Quantidade %

Desconheço 32 33,0%

Não 35 36,1%

Sim 30 30,9%

Total Geral 97 100%

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Tabela 13 -  Requisitos de sustentabilidade em compras de equipamentos

 

 

 

5.5.  PERFIL DE TI VERDE 

 

Muitas pessoas associam a TI verde à redução de consumo de energia elétrica e 

diminuição de gastos para uma empresa, mas significa muito mais. Trata-se de um 

instrumento extremamente importante para a redução de recursos de modo geral e incorpora 

os mandamentos de responsabilidade social e ambiental ao ambiente tecnológico. Quando 

adotada, essa ferramenta melhora o processo de descarte e de toda cadeia de produção 

(PONTES; GIORDANO, 2015).  

Neste ponto, a pesquisa visa levantar os perfis das empresas quanto ao 

conhecimento, utilização das práticas de TI Verde, abrindo espaço também para sugestões 

neste assunto. A pesquisa verifica se as empresas, onde os respondentes trabalham, conhecem 

as práticas de TI Verde, e se conhecem alguns processos mesmo sem relacionar como 

processos te TI Verde.  

Na primeira verificação, a pesquisa levanta os dados sobre o conhecimento sobre a 

TI Verde, se as empresas sabem o que é TI Verde. Onde 43,3% conhecem as práticas, e 52,6% 

não conhecem as práticas, sendo ainda 4,1% o percentual dos que desconhecem se as 

empresas conhecem ou não as práticas de TI Verde, conforme o Tabela 14.   
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Você conhece as práticas de TI Verde? Quantidade %

Desconheço 4 4,1%

Não 51 52,6%

Sim 42 43,3%

Total Geral 97 100%

Tabela 14 - Conhecimento sobre Práticas de TI Verde

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  

 

A pesquisa começa as questões mais especificas de TI Verde, utilizando a escala 

likert, para melhor verificar a utilização das práticas e com isto a maturidade nestas práticas 

de TI Verde, utilizando cinco níveis de utilização das práticas de TI Verde: nunca utiliza, 

pouco utiliza, utiliza somente em alguns casos, utiliza com frequência e sempre utiliza.  

O processo mais conhecido das práticas de TI Verde, é a virtualização de servidores, 

que é comprovado os resultados da pesquisa, onde apenas 12,4% nunca utiliza esta prática, e 

o percentual das empresas que pouco utilizam é de 11,3%. Em algumas empresas, 20,6%, só é 

utilizada em alguns casos. Com isto mais da metade dos entrevistados afirmaram que sempre 

utilizam, 22,7%, e 33% utilizam com frequência. Demonstrado na Tabela 15.  

 

 A área de TI utiliza a técnica de virtualização 

de servidores? 
Quantidade %

Nunca utiliza 12 12,4%

Pouco utiliza 11 11,3%

Sempre utiliza 22 22,7%

Utiliza com frequência 32 33,0%

Utiliza somente em alguns casos 20 20,6%

Total Geral 97 100%

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Tabela 15 - Utilização de Virtualização de Servidores

 

 

Outra prática bem conhecida e utilizada, são os processos diminuição da utilização 

de papel, chamado paperless. A pesquisa levanta os dados de utilização destas práticas, onde 

os maiores percentuais são das empresas que utilizam com frequência e as que pouco 

utilizam, ambos com 32%, são seguidos dos que sempre utilizam, com 15,5%, logo após vem 

os que nunca utilizam, com 14,4%, e finalmente os que utilizam em somente alguns casos 

com 6,2%, conforme Tabela 16.  
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A empresa utiliza Política de Paperless 

(economia de papel)? 
Quantidade %

Nunca utiliza 14 14,4%

Pouco utiliza 31 32,0%

Sempre utiliza 15 15,5%

Utiliza com frequência 31 32,0%

Utiliza somente em alguns casos 6 6,2%

Total Geral 97 100%

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Tabela 16 - Utilização de práticas de Paperless

 

 

A pesquisa também abriu espaço para que os respondentes, informassem as práticas 

utilizadas de paperless, onde as informadas, giraram em torno de controle de impressão, 

conscientização dos colaboradores, implantação de processos eletrônicos com assinatura 

eletrônica, substituição de manuais impressos por versões digitais, desenvolvimento de 

sistemas para validação dos processos de paperless, entre outras. Alguns respondentes 

informaram que desconhecem se estas práticas existes nas empresas as quais eles atuam.  

Outra prática bem difundida, são as práticas de economia de energia, nas estações de 

trabalho das empresas, onde são utilizadas descanso de tela, standy by e hibernação das 

mesmas, onde 40,2% sempre utilizam, com 28,8% utilizando com frequência, somando mais 

de 60%. Mas existem as empresas que pouco utilizam, sendo 26,8%, as que utilizam apenas 

em alguns casos, sendo 13,4% e 1% que nunca utilizam estas práticas. Conforme a Tabela 17.  

 

A área de TI utiliza a prática de descanso de 

tela, standy by ou hibernação nas estações de 

trabalho? 

Quantidade %

Nunca utiliza 1 1,0%

Pouco utiliza 18 18,6%

Sempre utiliza 39 40,2%

Utiliza com frequência 26 26,8%

Utiliza somente em alguns casos 13 13,4%

Total Geral 97 100%

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Tabela 17 - Utilização de práticas nas estações de trabalho

 

 

Diferente as práticas anteriores, a prática de gestão de equipamentos, por função nas 

empresas, não é muito comum, como é mostrado pela pesquisa, apenas 14,4% das empresas 

sempre utiliza esta prática, e 22,7% utiliza com frequência, não atingindo a metade das 
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empresas. Sendo os demais 28,9% as quais só utilizam em alguns casos, 20,6% pouco 

utilizam e 13,4% nunca utilizam, conforme Tabela 18.  

 

 A área de TI utiliza gestão dos equipamentos 

obsoletos? Ou seja, muda de função quando o 

mesmo apresenta perda de performance.

Quantidade %

Nunca utiliza 13 13,4%

Pouco utiliza 20 20,6%

Sempre utiliza 14 14,4%

Utiliza com frequência 22 22,7%

Utiliza somente em alguns casos 28 28,9%

Total Geral 97 100%

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Tabela 18 - Utilização Gestão de Equipamentos

 

 

Mais uma prática que não é comum nas empresas, a reutilização da água gerada da 

refrigeração do datacenter, comprovada pela pesquisa, onde 63,9% nunca utiliza, 9,3% pouco 

utiliza, 10,3% reutiliza apenas em alguns casos, e o percentual de quem sempre reutiliza é de 

6,2%, e 10,3% reutiliza com frequência. Evidenciando a pouca utilização desta prática. 

Conforme Tabela 19. 

 

A empresa reutiliza a água utilizada na 

refrigeração dos equipamentos do datacenter? 
Quantidade %

Nunca reutiliza 62 63,9%

Pouco reutiliza 9 9,3%

Reutiliza com frequência 10 10,3%

Reutiliza somente em alguns casos 10 10,3%

Sempre reutiliza 6 6,2%

Total Geral 97 100%

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Tabela 19 - Reutilização da água da refrigeração do Datacenter

 

 

Mesmo sendo amplamente divulgada, a prática de descarte correto de lixo eletrônico, 

não é uma unanimidade, a distribuição dos números da pesquisa ficaram muito uniformes, as 

empresas que nunca utilizaram são 28,9%, as que sempre utilizam são 20,6%, e as que 

utilizam com frequência, ficaram com 22,7% cada um, ficando as empresas que utilizam em 

apenas alguns casos 18,6% e que pouco utilizam 9,3%, comprovando que não é dada a devida 
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importância para onde vai este lixo eletrônico, mesmo com políticas e normas bem 

estabelecidas. Conforme Tabela 20. 

 

A área de TI utiliza o descarte correto do lixo 

eletrônico? 
Quantidade %

Nunca utiliza 28 28,9%

Pouco utiliza 9 9,3%

Sempre utiliza 20 20,6%

Utiliza com frequência 22 22,7%

Utiliza somente em alguns casos 18 18,6%

Total Geral 97 100%

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Tabela 20 - Utilização de descarte do lixo eletrônico

 

 

A pesquisa abre espaço, para o respondente informar qual a prática de descarte de 

lixo eletrônico a empresa, na qual atua, utiliza. O que apresentou vários tipos de práticas, em 

algumas empresas não existe utilização de nenhuma, outras utilizam a doação como descarte, 

outras utilizam o serviço de cooperativas, outra utiliza uma gestão descentralizada onde cada 

colaborador é responsável pelo seu hardware, entre outras.  

A utilização de energia alternativas em todas as áreas vem sendo disseminada, e não 

é diferente na área de TI, mas infelizmente, pelo número levantados pela pesquisa, mais de 

80% não utilizam ou utilizam pouco, sendo 64,9% nunca utiliza e 15,5% pouco utiliza, e 

431% sempre utiliza, com 7,2% utiliza com frequência e 9,3% utiliza em alguns casos. 

Conforme Tabela 21.  

 

A empresa utiliza fontes alternativas de Quantidade %

Nunca utiliza 63 64,9%

Pouco utiliza 15 15,5%

Sempre utiliza 3 3,1%

Utiliza com frequência 7 7,2%

Utiliza somente em alguns casos 9 9,3%

Total Geral 97 100%

Tabela 21- Utilização de fontes alternativas de energia

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  

 

A pesquisa mais um vez, abre espaço para o respondente expor a sua realidade, neste 

item a pesquisa solicita, se utiliza, qual tipo de energia alternativa a empresa utiliza, sendo a 
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mais frequente energia solar, seguida de gás natural, os demais citam que não possuem fonte 

de energia alternativa.  

A última prática que a pesquisa busca verificar, é a prática de sensibilização dos 

colaboradores, através de campanhas nas empresas, divulgando as prática de TI Verde e seus 

benefícios. Apesar de ser uma prática menos complexa, 53,6% das empresas nunca utilizaram 

tal prática, 22,7% pouco utiliza, 6,2% sempre utiliza, e 57,2% utiliza com frequência, e 10,3% 

utiliza apenas em alguns casos. Conforme demonstra o Tabela 22.  

 

A empresa utiliza programas de sensibilização 

dos colaboradores sobre questões de TI 

Verde?  

Quantidade %

Nunca utiliza 52 53,6%

Pouco utiliza 22 22,7%

Sempre utiliza 6 6,2%

Utiliza com frequência 7 7,2%

Utiliza somente em alguns casos 10 10,3%

Total Geral 97 100%

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Tabela 22 - Utilização da sensibilização de colaboradores

 

 

Ao final da pesquisa, a mesma solicita sugestões para a melhoria da utilização das 

práticas de TI Verde nas empresas, e as repostas giraram em torno de campanhas de 

sensibilização, envolvimento da alta direção, que as práticas gerem incentivos fiscais, 

implementação de indicadores e metas das práticas, prática de recompras de equipamentos, 

troca de equipamentos por novos, integração entre setores para melhor desenvolver as 

práticas, utilização de desligamento noturno dos equipamentos, utilização de assinatura e 

documentos digitais, entre outras. O que demonstra que existem caminhos para a utilização.   

 

5.6.  ANÁLISES CRUZADAS 

 

Nas análises anteriores, foram verificados os dados da pesquisa, por questão, 

isoladamente, o que impediu o aprofundamento das análises, e descobrir a relação de 

influência entre eles. Forão cruzados os dados das várias questões, para que seja possível um 

aprofundamento maior da análise e um entendimento maior da realidade da TI Verde nas 

organizações.  
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As análises foram baseadas na estratégia das organizações e na TI Verde, como estas 

duas dimensões interagem e se influenciam.  

 

5.6.1.  Planejamentos Estratégicos x Metas Ambientais 

 

Este cruzamento de dados é o ponto de partida, no qual se verifica as empresas que 

possuem um planejamento estratégico, que são a grande maioria, e se as empresas possuem 

metas ambientais, o que significa um mínimo de preocupação ambiental.  

 

Desconheço % Não % Sim % Total Geral

Desconheço 2 28,6% 5 71,4% 0 0,0% 7

Não 0 0,0% 8 72,7% 3 27,3% 11

Sim 14 17,7% 29 36,7% 36 45,6% 79

Total Geral 16 42 39 97

Sua empresa possui Planejamento 

Estratégico?          

Possui metas Ambientais?

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Tabela 23 - Planejamento Estratégico x Metas Ambientais

 

 

Quando se desafia, como demonstrado na Tabela 23, estas duas questões juntas, elas 

nos trazem algumas informações, como que, 45,6% das empresas que possuem planejamento 

estratégico, também possuem metas ambientais, e as demais que possuem o planejamento, 

não possuem 36,7% e, 17,7% desconhecem se possuem metas ambientais. Das empresas que 

não possuem o planejamento estratégico, 27,3% possuem metas ambientais. Com 72,7% que 

não possuem nem planejamento ambiental e nem metas ambientais. Nas empresas que os 

respondentes desconhecem a existência do planejamento estratégico, nenhuma possui metas 

ambientais, ficando apenas as que não possuem metas ambientais o percentual de 71,4% e os 

28,6% desconhecem se existe as metas ambientais, assim como o planejamento ambiental.  

Os números acima, demonstram que existe uma preocupação com metas ambientais, 

mas que hoje ainda é menos do que o esperado, não somam nem metade das empresas 

entrevistadas. Ou seja, as metas ambientais não estão diretamente ligadas ao planejamento 

estratégico. 
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5.6.2.  Política Ambiental x Conhecimento de Práticas de TI Verde 

 

Quando o estudo cruza as empresas que tem Política Ambiental e as que conhecem 

práticas de TI Verde, os dados são bem interessantes, como mostra na Tabela 24. 

 

Não % Sim % Desconheço % Total Geral

Desconheço 9 50,0% 7 38,9% 2 11,1% 18

Não 20 52,6% 18 47,4% 0 0,0% 38

Sim 22 53,7% 17 41,5% 2 4,9% 41

Total Geral 51 42 4 97

A empresa possui Política 

Ambiental? 

Você conhece as práticas de TI Verde? 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Tabela 24 - Política Ambiental x Conhece práticas de TI Verde

 
  

Das empresas que possuem uma política ambiental, 53,7% não conhece as práticas 

ambientais, ou seja, na sua política ambiental não estão incluídas práticas de TI Verde, e 

41,5% restantes possuem a política ambiental e conhece práticas de TI Verde, e 4,9% possuem 

política ambiental, mas desconhecem as práticas de TI Verde. Quando se volta para as 

empresas que não possuem a política ambiental, os números seguem esta tendência, onde 

52,6% deste universo, não conhece as práticas, e 47,4% conhecem as práticas. Com estes 

dados, a maior parte das organizações não conhece as práticas de TI Verde, independente se 

possui ou não política ambiental.  

 

5.6.3.  Conhecimento de Práticas de TI Verde x Práticas de TI Verde 

 

Outro cruzamento interessante, é a verificação se as empresas que conhecem as 

práticas de TI Verde utilizam a virtualização de servidores, apresentado na Tabela 25. 

 

Nunca utiliza %
Pouco 

utiliza
%

Sempre 

utiliza
%

Utiliza com 

frequência
%

Utiliza somente 

em alguns casos
% Total Geral

Não 9 17,6% 8 15,7% 6 11,8% 15 29,4% 13 25,5% 51

Sim 2 4,8% 3 7,1% 16 38,1% 14 33,3% 7 16,7% 42

Desconheço 1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 75,0% 0 0,0% 4

Total Geral 12 11 22 32 20 97

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Você conhece as práticas 

de TI Verde? 

A área de TI utiliza a técnica de virtualização de servidores? 

Tabela 25 - Conhece práticas de TI Verde x Utiliza Virtualização de Servidores

 

 

Seguindo o esperado, as empresas que conhecem as práticas, mais de 95% utilizam, 

sendo 7,1% pouco utiliza, 38,1% sempre utiliza, 33,3% utiliza com frequência, e 16,7% 
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utiliza em alguns casos. Restando apenas 4,8% das empresas que conhecem as práticas de TI 

Verde, mas que não utilizam a virtualização de servidores. Quando o foco são as empresas que 

não conhecem as práticas de TI Verde, mais de 80% delas utilizam de alguma forma a 

virtualização de servidores, sendo 15,7% pouco utiliza, 11,8% sempre utiliza, 29,4% utiliza 

com frequência e 25,5% utiliza em alguns casos. E 17,6% das empresas que não conhecem as 

práticas não utilizam em nenhum momento a virtualização.  

Outro cruzamento interessante é a se a empresa conhece as práticas de TI Verde e se 

utiliza politicas de Paperless, ou seja, economia de papel. Por se tratar de uma prática sem 

grandes investimentos, apenas aplicação de controles e conscientização dos usuários, e com 

um retorno mais rápido e visível, ela é largamente adotada. Demonstrado na Tabela 26. 

 

Nunca 

utiliza
%

Pouco 

utiliza
%

Sempre 

utiliza
%

Utiliza com 

frequência
%

Utiliza somente 

em alguns casos
%

Total 

Geral

Não 8 15,7% 16 31,4% 9 17,6% 17 33,3% 1 2,0% 51

Sim 5 11,9% 14 33,3% 6 14,3% 13 31,0% 4 9,5% 42

Desconheço 1 25,0% 1 25,0% 0 0,0% 1 25,0% 1 25,0% 4

Total Geral 14 31 15 31 6 97

Tabela 26 - Conhece práticas de TI Verde x A empresa utiliza Política de Paperless (economia de papel)?

Você conhece as práticas 

de TI Verde? 

A empresa utiliza Política de Paperless (economia de papel)? 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  

 

Os dados levantados neste cruzamento, seguiram o viés do cruzamento anterior, 

cerca de 90% conhece as práticas de TI Verde e utilizam uma política de paperless bem 

definida, sendo 33,3% utilizam pouco, 14,3% sempre utilizam, 31% utilizam com frequência 

e 9,5% utilizam apenas em alguns casos, restando para as empresas que conhecem as práticas 

mas não utilizam nunca 11,9%. O viés do cruzamento anterior continua para as empresas que 

não conhecem as práticas, mesmo não conhecendo as práticas mais de 80% delas utilizam de 

alguma forma a prática para economia de papel, onde 31,4% pouco utiliza, 17,6% sempre 

utiliza, 33,3% utiliza com frequência, e 2% utiliza em apenas alguns casos, e 15,7% delas não 

utiliza nunca, o que demonstra que esta utilização da prática tem um foco financeiro. Dos 

quatro respondentes que dizem desconhecer as práticas, eles se dividem em nunca utiliza, 

pouco utiliza, utiliza com frequência e utiliza em alguns casos, com um respondente em cada 

um, ou seja 25% cada, apenas a opção de sempre utiliza não teve resposta, sendo 0%.  

Seguindo os cruzamentos com o conhecimento de práticas de TI Verde, neste é 

associado com as práticas de economia de energia nas estações de trabalho, com 

configurações descanso de tela, de stand by e hibernação. Conforme na Tabela 27.  
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Nunca 

utiliza
%

Pouco 

utiliza
%

Sempre 

utiliza
%

Utiliza com 

frequência
%

Utiliza 

somente em 

alguns casos

% Total Geral

Não 0 0,0% 10 19,6% 18 35,3% 16 31,4% 7 13,7% 51

Sim 1 2,4% 8 19,0% 18 42,9% 10 23,8% 5 11,9% 42

Desconheço 0 0,0% 0 0,0% 3 75,0% 0 0,0% 1 25,0% 4

Total Geral 1 16 39 26 13 97

Tabela 27 - Conhece práticas de TI Verde x Utiliza a prática de descanso de tela, standy by ou hibernação nas estações de trabalho? 

Você conhece as práticas de TI 

Verde? 

A área de TI utiliza a prática de descanso de tela, standy by ou hibernação nas estações de trabalho? 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  

 

Por se tratar de mais uma prática de pouco investimento, apenas aplicação de 

configuração nos servidores controladores de rede para replicação nas estações de trabalho, é 

amplamente adotada, o que é verificado nos dados da pesquisa, onde cerca de 97% das 

empresas que conhecem as práticas de TI Verde, utilizam as práticas de economia de energia 

nas estações de trabalho, sendo 19% utilizando pouco, 42,9% sempre utilizam, 23,8% 

utilizam com frequência e 11,9% utilizam em alguns casos, e apenas 3% nunca utilizam esta 

prática. Quando se volta para as empresas que não conhecem as práticas de TI Verde, 100% 

utilizam as práticas de economia de energia nas estações de trabalho, sendo 19,6% utilizando 

pouco, 35,3% sempre utilizam, 31,4% utilizam com frequência e 13,7% utilizam em alguns 

casos, o que demonstra que a adoção desta prática não tem nenhuma preocupação com a TI 

verde, e sim mais uma opção financeira.  

Uma das práticas que requer mais esforço administrativo da organização, é a gestão 

de equipamentos, que requer um controle maior sobre os equipamentos. Neste cruzamento, 

analisou-se as empresas que possuem conhecimento das práticas de TI Verde e as que fazem a 

gestão dos equipamentos, como demonstra a Tabela 28. 

 

Nunca 

utiliza
%

Pouco 

utiliza
%

Sempre 

utiliza
%

Utiliza com 

frequência
%

Utiliza somente 

em alguns casos
% Total Geral

Não 6 11,8% 10 19,6% 5 9,8% 12 23,5% 16 31,4% 51

Sim 3 7,1% 9 21,4% 8 19,0% 9 21,4% 11 26,2% 42

Desconheço 0 0,0% 1 25,0% 1 25,0% 1 25,0% 1 25,0% 4

Total Geral 9 20 14 22 28 97

Tabela 28 - Conhece práticas de TI Verde x Utiliza Gestão de Equipamentos

Você conhece as práticas de TI 

Verde? 

A área de TI utiliza gestão dos equipamentos obsoletos? 

Ou seja, muda de função quando o mesmo apresenta perda de performance.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  

 

Mesmo sendo um grande esforço administrativo, esta prática é bem difundida, 

alcançando mais de 92% de adoção, das empresas que conhecem as práticas de TI Verde, 

utilizam de alguma forma a gestão de equipamentos, sendo 21,4% pouco utiliza, 19% sempre 

utiliza, 21,4% utiliza com frequência, e 26,2% utiliza somente em alguns casos, restando 

7,1% para os que nunca utilizam. Verificando as empresas que não conhecem as práticas de TI 
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Verde. Também utilizam a gestão de equipamentos, 85% utilizam de alguma forma, onde 

19,6% pouco utilizam, 9,8% sempre utilizam, 23,5% utilizam com frequência e 31,4% 

utilizam em alguns casos. Restando 11,8% para as empresas que nunca utilizam. Mais uma 

prática amplamente adota. Os percentuais dos respondentes que desconhecem se a empresas 

conhece as práticas de TI Verde, foram de 25% para todas as opções, com exceção de nunca 

utiliza, que ficou com o percentual zerado. 

Continuando cruzando as empresas pelo conhecimento das práticas de TI Verde, 

agora com a reutilização de água da refrigeração dos equipamentos, onde está prática requer 

investimento da empresa para a sua implantação, e o seu retorno não é tão visível. Conforme a 

Tabela 29. 

 

Nunca 

utiliza
%

Pouco 

utiliza
%

Sempre 

utiliza
%

Utiliza com 

frequência
%

Utiliza 

somente em 

alguns casos

% Total Geral

Não 35 68,6% 5 9,8% 3 5,9% 4 7,8% 4 7,8% 51

Sim 26 61,9% 3 7,1% 3 7,1% 6 14,3% 4 9,5% 42

Desconheço 1 25,0% 1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 50,0% 4

Total Geral 62 9 6 10 10 97

Tabela 29 - Conhece práticas de TI Verde x Reutilização de água da refrigeração

Você conhece as práticas de TI 

Verde? 

A empresa reutiliza a água utilizada na refrigeração dos equipamentos do datacenter? 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  

 

O investimento necessário para implantação desta prática pode ser uma das causas do 

baixo índice de adoção, onde das empresas que conhecem as práticas de TI Verde, apenas 

38% utiliza de alguma forma, onde 7,1% pouco utiliza, e também 7,1% sempre utiliza, 14,3% 

utiliza com frequência e 9,5% utiliza somente em alguns casos, e 61,9% nunca utilizaram esta 

prática. Quando o estudo mostra as empresas que não conhecem as prática de TI Verde, o 

percentual sobre das empresas que nunca utilizaram é de 68,6%, e restando 31,4%, sendo 

9,8% as empresas que pouco utilizam, 5,9% que sempre utilizam, sendo 7,8% as que utiliza 

com frequência e 7,8% utiliza apenas em alguns casos. Já o percentual de respondentes que 

desconhecem se a empresa conhece as práticas de TI Verde é pequeno, apenas quatro 

respondentes onde 50% utiliza em alguns casos, 25% nunca utilizaram e, os mesmo 25% 

pouco utilizam, ficando zerado o percentual dos que sempre utilizam e que usam com 

frequência. Nesta prática, obstáculo financeiro é um dos fatores principais desta pouco 

adesão.  

Uma das práticas de TI Verde com maior visibilidade, é o descarte correto de lixo 

eletrônico, onde fazem parte doação, reutilização de peças e envio para países com tecnologia 

para separação dos componentes químicos que compõem os equipamentos. Neste cruzamento 
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com o conhecimento das empresas sobre as práticas de Ti Verde, com o descarte de lixo 

eletrônico. Demonstrado na Tabela 30. 

 

Nunca 

utiliza
%

Pouco 

utiliza
%

Sempre 

utiliza
%

Utiliza com 

frequência
%

Utiliza somente 

em alguns casos
% Total Geral

Não 14 27,5% 5 9,8% 13 25,5% 9 17,6% 10 19,6% 51

Sim 12 28,6% 2 4,8% 7 16,7% 13 31,0% 8 19,0% 42

Desconheço 2 50,0% 2 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4

Total Geral 28 9 20 22 18 97

Tabela 30 - Conhece práticas de TI Verde x Descarte correto de lixo eletrônico

Você conhece as práticas de TI 

Verde? 

A área de TI utiliza o descarte correto do lixo eletrônico? 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  

 

Neste cruzamento, os dados, indicam que 71,5% das empresas que conhecem as 

práticas de TI Verde, fazem em algum momento o descarte de lixo eletrônico, sendo 4,8% 

pouco utilizam, 16,7% sempre utilizam, 31% utiliza com frequência e 19% utiliza somente 

em alguns casos, e 28,6% nunca utilizou. Nas empresas que não possuem conhecimento, 

27,5% não fazem o descarte de lixo eletrônico, os demais 72,5% utilizam o descarte de 

alguma forma, sendo 9,8% pouco utilizam, 25,5% sempre utilizam, 17,6% utilizam com 

frequência, e 19,6% utilizam em alguns casos. Quando se olha para os que desconhecem que 

a empresa conhece as práticas de TI Verde, ou nunca se utiliza ou pouco se utiliza, com o 

percentual de 50% para cada uma das opções. Os dados deste cruzamento demostram uma 

ampla adoção desta prática, até mesmo, por ser uma das práticas mais divulgadas na mídia.  

O próximo cruzamento, continua-se associando empresas conforme o seu 

conhecimento nas práticas de TI Verde, com a utilização de fonte de energia alternativa, uma 

prática não só adotada pelas empresas mas hoje a tecnologia está disponível até para as 

residências.  

Nunca 

utiliza
%

Pouco 

utiliza
%

Sempre 

utiliza
%

Utiliza com 

frequência
%

Utiliza 

somente em 

alguns casos

% Total Geral

Não 38 74,5% 7 13,7% 1 2,0% 1 2,0% 4 7,8% 51

Sim 23 54,8% 8 19,0% 2 4,8% 5 11,9% 4 9,5% 42

Desconheço 2 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 1 25,0% 4

Total Geral 63 15 3 7 9 97

Tabela 31 - Conhece práticas de TI Verde x Utiliza Energia Alternativa

Você conhece as práticas de TI 

Verde? 

A empresa utiliza fontes alternativas de energia? 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  

Conforme a Tabela 31, mesmo com uma gama grande de novas energias menos 

poluentes, chamadas de energias limpas, a grande maioria das empresas não utilizam 

nenhuma fonte alternativa de energia. Das empresas que possuem conhecimento das práticas 

de TI Verde, 54,8% não utilizam nenhuma outra fomente de energia alternativa, e os demais 

45,2% utilizam de alguma forma, sendo 19% utilizam pouco, apenas 4,8% sempre utilizam, 
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11,9% utilizam com frequência e, 9,5% utilizam em alguns casos. Verificando as empresas 

que não conhecem as práticas de TI Verde, o percentual das empresas que não utilizam 

qualquer forma de energia alternativa sobe para 74,5%, ficando os demais 25,5% divididos, 

sendo 13,7% que pouco utilizam, 2% sempre utilizam, também 2% utilizam com frequência, e 

7,8% utilizam em apenas alguns casos. Ao verificar os respondentes que desconhecem se a 

empresa conhece as práticas de TI Verde, tem-se números muito baixos, sendo apenas quatro 

respondentes, sendo 50% nunca utiliza, e 25% para as empresas que utiliza com frequência e 

utiliza em alguns casos, ficando as opções de pouco utiliza e sempre utiliza, com o percentual 

zerado. Com estes números, comprova-se que a maior parte das empresas não possuem como 

estratégia de TI Verde, a utilização de fontes alternativas de energia, mesmo com as 

tecnologias destas formas alternativas com custos baixos.  A pesquisa ainda abriu um campo 

para informar as fontes alternativas utilizadas nas empresas, que foram a energia solar, eólica, 

gás natural e biocombustíveis, demonstrando existem várias opções, mas todas exigem um 

investimento inicial.  

O último cruzamento, foi entre o conhecimento de práticas de TI Verde e se as 

empresas fazem sensibilização de colaboradores, sendo mais uma prática que não querer um 

grande investimento, mas de grande importância.  

 

Nunca 

utiliza
%

Pouco 

utiliza
%

Sempre 

utiliza
%

Utiliza com 

frequência
%

Utiliza 

somente em 

alguns casos

% Total Geral

Não 32 62,7% 10 19,6% 4 7,8% 2 3,9% 3 5,9% 51

Sim 18 42,9% 12 28,6% 2 4,8% 4 9,5% 6 14,3% 42

Desconheço 2 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 1 25,0% 4

Total Geral 52 22 6 7 10 97

Tabela 32 - Conhece práticas de TI Verde x Sensibilização de Colaboradores

Você conhece as práticas de TI Verde? 

A empresa utiliza programas de sensibilização dos colaboradores sobre questões de TI Verde?  

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)  

 

Conforme a Tabela 32, os dados levantados neste cruzamento mostram que das 

empresas que possuem conhecimento em práticas de TI Verde, 42,9% nunca utilizam a prática 

de sensibilização de colaboradores, restando 57,1% que utilizam de alguma forma, sendo 

28,6% que pouco utiliza, 4,8% sempre utilizam, 9,5% utilizam com frequência, e 9,5% 

utilizam somente em alguns casos. Passando para as empresas que não conhecem as práticas o 

percentual das empresas que não utilizam a sensibilização de colaboradores é de 62,7%, e os 

demais 37,7% utilizam de alguma forma, sendo 19,6% pouco utiliza, 7,8% sempre utiliza, 

3,9% utiliza com frequência e 5,9% das empresas utiliza em alguns casos. Para os 

respondentes que afirmaram que desconhecem que a empresa conhece as práticas de TI Verde, 
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verifica-se um número muito baixo onde dos quatro respondentes, 50% nunca utiliza, e 25% 

para as que utiliza com frequência e utiliza somente em alguns casos, ficando com o 

percentual zerado as opções de pouco utiliza e sempre utiliza. Demonstrando que mesmo 

sendo uma prática de baixo custo, mas com uma resposta menos evidente e a médio e longo 

prazos, é adotada em maior escala, apenas por empresas que conhecem as prática de TI Verde.  

 

5.6.4.  Outros Cruzamentos 

 

Muitos outros cruzamentos poderiam ser construídos, mas não fazem parte do escopo 

ou da estratégia do estudo. Apesar de coletadas as informações sobre posição geográfica, 

vertical do negócio, governança corporativa, entre outras. O presente estudo visou focar na 

adoção das práticas, no conhecimento das empresas sobre as mesmas, e nas práticas 

estratégicas na empresa.   
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6. PROPOSTA DE MELHORIA NA ADOÇÃO 

 

Com o objetivo de melhorar a adoção das práticas de TI Verde nas organizações, são 

apresentadas algumas boas práticas, para a implantação das práticas de TI Verde, conforme a 

Tabela 33:  

 

Tabela 33 – Proposta de Melhoria na adoção das Práticas de TI Verde 

# Proposta de Melhoria  Justificativa 

1. 

Inclusão de Metas Ambientais no 

Planejamento Estratégico, criação da Política 

Ambiental, exigência do mesmo de 

fornecedores e parceiros de negócio e inclusão 

de processos de compras sustentáveis 

A sustentabilidade deve ser tratada como um 

item estratégico pela empresa 

2. 
A sensibilização dos colaboradores sobre TI 

Verde 

Assim como todos os itens da estratégia da 

empresa, os colaboradores devem estar 

alinhados as estratégia de sustentabilidade da 

organização, utilizando workshops, 

treinamentos e palestra sobre o assunto. 

3. Utilização de Virtualização de Servidores 

A virtualização tem como objetivo diminuir a 

utilização de espaço, refrigeração e energia 

elétrica, além da otimização de recursos 

diminuindo o número hardwares para atender 

as demandas necessárias da organização.  

4. Política de economia de papel (Paperless) 

As práticas de economia de papel devem ser 

adotadas em todos os níveis da empresa, 

adotando controle de impressões, assinaturas 

digitais, digitalização de documentos antigos, 

fluxo de gestão de documentos digitais, 

utilização de papeis recicláveis e impressoras 

mais ecológicas, entre outras decisões.  
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5. 
Utilização ações de economia de energia nas 

estações de trabalho.  

Configuração de perfis de economia de energia 

nos sistemas operacionais das estações de 

trabalho, utilizando ações como proteção de 

tela, stand by e hibernação, com o objetivo 

único de economia de energia.  

6. Gestão de equipamentos 

Todos os equipamentos devem ser classificados 

por função, modelos e consumo de energia, 

para que se tenha gestão dos equipamentos 

conforme função mais detalhada, evitando 

trocas e descartes sem necessidades, ou 

podendo se trocar equipamentos obsoletos e 

grande consumo de energia.  

7. 
Reutilização de água utilizada na refrigeração 

de Datacenter 

A reutilização da água gerada pelos aparelho de 

refrigeração dos datacenters de empresas, para 

atividades menos nobres, como molhar plantas, 

lavagem de chão e etc. Diminuindo 

drasticamente o gasto de água da organização.  

8. Descarte correto de lixo eletrônico  

Com o correto descarte de equipamentos, evita-

se que substâncias tóxicas e cancerígenas, 

presentes nos componentes, possam ter contato 

com pessoas ou com o meio ambiente, sendo 

retiradas por empresas especializadas e com a 

tecnologia para esta separação.  

9. Utilização de fontes de energia alternativas 

Com as tecnologias de energias alternativas 

bastante avançadas, hoje é possível a utilização 

destas fontes em grandes escalas, sejam elas 

solar, eólica, gás natural, entre outras. Passando 

a utilizar as energias mais limpas.  

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Todos os itens acima, podem ser implantados em conjunto ou individualmente, por 

se tratarem de Boas Práticas e não uma metodologia, devendo respeitar os costumes e 

processos organizacionais, o negócio da empresa e seu planejamento estratégico, sendo 

sempre importante o apoio e conscientização da alta direção, apoiar e bancar a adoção destas 

práticas.  
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7. CONCLUSÃO 

 

O objetivo principal deste estudo foi propor práticas para a melhoria na adoção da TI 

Verde nas empresas, demonstradas no Tabela 33, do capítulo anterior, com base em uma 

revisão da literatura e na opinião de profissionais da área de TI. Também conseguiu atender os 

objetivos específicos, levantados no começo deste estudo. 

O primeiro objetivo especifico, era a identificação das práticas mais relevantes de TI 

Verde, o qual, foi atendido através da revisão da literatura, identificando a virtualização de 

servidores, paperless (economia de papel), ações de economia de energia elétrica nas estações 

de trabalho, gestão Inteligente de equipamentos, reutilização da água da refrigeração do 

Datacenter, descarte correto do lixo eletrônico,  utilização de fontes alternativas de energia e  

campanhas de sensibilização de colaboradores, como principais práticas. Esta identificação 

fundamentou a composição do instrumento de pesquisa para a realização do estudo.  

O segundo objetivo especifico, onde, através do instrumento de pesquisa, pode-se 

mensurar quais as práticas, identificadas no objetivo anterior, são conhecidas nas 

organizações, quais são realmente utilizadas pelas empresas, e a escala desta utilização, o que 

demonstrou que as práticas que tenham menor investimento e resultados mais rápidos e 

visíveis são mais implantadas pelas organizações.  

O terceiro objetivo especifico, tinha como meta identificar, se as práticas de TI Verde 

estariam incluídas no planejamento estratégico das organizações, onde, mais uma vez através 

do instrumento de pesquisa, conseguiu-se visualizar este cenário, não só da inclusão no 

planejamento estratégico, mas também da criação de metas ambientais e políticas ambientais. 

Demonstrando claramente que menos da metade das organizações não tratam a TI Verde 

como um item estratégico, não incluindo em seus planejamentos estratégicos, não criando 

nem metas nem uma política ambiental, assim como não exigindo de seus parceiros e 

fornecedores a mesma prática. 

O quarto e último objetivo especifico, era identificar os motivos da não-adoção das 

práticas de TI Verde nas organizações, o qual foi respondido pela interpretação das respostas 

do instrumento de pesquisa. Onde a ótica para a adoção das práticas é puramente financeira, 

ou seja, só são implantadas as práticas com baixo ou nenhum investimento, e que traga uma 

economia financeira rápida, deixando de lado as mais dispendiosas e com resultados menos 

visíveis, deixando de lado a ótica ambiental. 

Com as repostas, trazidas por este estudo, o caminho natural é o aprofundamento, em 

futuras pesquisas, nos temas como a maturidade nos processos de TI Verde, criando uma 
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escala para isto, relacionar a TI Verde com os principais frameworks de governança de TI 

(COBIT) e qualidade em serviços de TI (ITIL), propondo processo de TI Verde, para inclusão 

nos mesmos. Outro tema que não pode ser esquecido é a relação da TI Verde com a Internet 

das Coisas (IoT) e a Indústria 4.0.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO/ROTEIRO DE ENTREVISTAS  

 

Pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão (MSG) – UFF 

 

Caro participante, agradeço desde já a sua disponibilidade em participar desta 

pesquisa. O presente questionário tem o objetivo de extrair dados para a realização da 

pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão da Escola de Engenharia da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), intitulada de proposta de melhoria na adoção das práticas de TI 

Verde nas organizações. 

Este estudo é de autoria de Raul Carlos Costa Queirós, orientado pelo Prof.ª Dr.ª 

Mirian Picinini Méxas, e considera como público-alvo colaboradores de organizações 

brasileiras, com os perfis de especialistas, coordenadores ou gestores TI, mas não excluindo 

respondentes de outras áreas, que também serão analisados com atenção.  

O objetivo principal deste trabalho é compreender o nível de maturidade das 

organizações, frente a adoção das práticas de TI Verde, e propor uma melhoria nesta adoção. 

Esta pesquisa preza pela confidencialidade e ressalto que os participantes não serão 

identificados. Também possui objetivos exclusivamente acadêmicos e após a conclusão será 

disponibilizado o resultado para todos os participantes.  

 

Muito obrigado pela sua contribuição e disponibilidade. 

 

Raul Carlos Costa Queirós. 

 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 

1.  Qual a área de atuação da sua empresa? _______________________________ 

2.  Qual o estado que se encontra a empresa? _____________________________ 

3.  Qual a sua posição na empresa? _____________________________________ 

4.  
Qual o seu perfil? 
(   ) Especialista de TI                                (   ) Gestor de TI 
(   ) Coordenador de TI                              (   ) Outros ____________________ 

5.  
Quanto tempo você trabalha na empresa?   

(   ) Menos de 1 ano                                (   ) De 5 a 10 anos 
(   ) De 1 a 5 anos                                    (   ) Mais de 10 anos 

6.  
Quanto tempo você tem experiência? 

(   ) Menos de 1 ano                                (   ) De 5 a 10 anos 
(   ) De 1 a 5 anos                                    (   ) Mais de 10 anos 

7.  
Sua empresa possui Planejamento Estratégico?           

(   ) Sim              (   ) Não              (   ) Desconheço       

8.  
A empresa utiliza o COBIT em sua Governança Corporativa?  
(   ) Sim              (   ) Não              (   ) Desconheço     

9.  
A empresa utiliza o ITIL em sua Governança de TI?  
(   ) Sim              (   ) Não              (   ) Desconheço 

10.  
O Planejamento Estratégico possui itens relacionados com Sustentabilidade? 

(   ) Sim              (   ) Não              (   ) Desconheço       

11.  
A empresa possui Metas Ambientais? 

(   ) Sim              (   ) Não              (   ) Desconheço       

12.  
A empresa possui Política Ambiental?  
(   ) Sim              (   ) Não              (   ) Desconheço       

13.  
A empresa exige Política Ambiental dos seus parceiros e fornecedores? 
(   ) Sim              (   ) Não              (   ) Desconheço       
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14.  
A empresa possui requisitos de sustentabilidade nos processos de compras de equipamentos?  
(   ) Sim              (   ) Não              (   ) Desconheço       

15.  
Você conhece as práticas de TI Verde?  
(   ) Sim              (   ) Não              (   ) Desconheço       
O que você entende destas práticas? ______________________________  

16.  

A área de TI utiliza a técnica de virtualização de servidores?  
(   ) Nunca utiliza       

(   ) Pouco utiliza      

(   ) Utiliza em alguns casos   

(   ) Utiliza com frequência    

(   ) Sempre utiliza       

17.  

A empresa possui Política de Paperless (economia de papel)?  
(   ) Nunca utiliza       

(   ) Pouco utiliza      

(   ) Utiliza em alguns casos   

(   ) Utiliza com frequência    

(   ) Sempre utiliza       

Quais práticas são utilizadas? ____________________________________ 

18.  

A área de TI utiliza a prática de descanso de tela, standy by ou hibernação nas estações de 

trabalho?  
(   ) Nunca utiliza       

(   ) Pouco utiliza      

(   ) Utiliza em alguns casos   

(   ) Utiliza com frequência    

(   ) Sempre utiliza       

19.  

A área de TI faz a gestão dos equipamentos obsoletos? Ou seja, muda de função quando o 

mesmo apresenta perda de performance. 
(   ) Nunca utiliza       

(   ) Pouco utiliza      

(   ) Utiliza em alguns casos   

(   ) Utiliza com frequência    

(   ) Sempre utiliza       

20.  

A empresa reutiliza a água utilizada na refrigeração dos equipamentos do datacenter?  
(   ) Nunca utiliza       

(   ) Pouco utiliza      

(   ) Utiliza em alguns casos   

(   ) Utiliza com frequência    

(   ) Sempre utiliza       

21.  

A área de TI faz o descarte correto do lixo eletrônico?  
(   ) Nunca utiliza       

(   ) Pouco utiliza      

(   ) Utiliza em alguns casos   

(   ) Utiliza com frequência    

(   ) Sempre utiliza       

Qual o descarte utilizado? ____________________________________     
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22.  

A empresa possui fontes alternativas de energia?  
(   ) Nunca utiliza       

(   ) Pouco utiliza      

(   ) Utiliza em alguns casos   

(   ) Utiliza com frequência    

(   ) Sempre utiliza       

Quais as fontes utilizadas? ____________________________________     

23.  

A empresa possui programas de sensibilização dos colaboradores sobre questões de TI Verde?  
(   ) Nunca utiliza       

(   ) Pouco utiliza      

(   ) Utiliza em alguns casos   

(   ) Utiliza com frequência    

(   ) Sempre utiliza       

Quais são? ____________________________________     

24.  
Você tem alguma sugestão sobre como melhorar a adoção das práticas de TI Verde nas 

empresas? 
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


