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RESUMO 

Os problemas ambientais se tornaram ao longo dos anos uma preocupação mundial. 
A tecnologia da informação (TI), que é uma importante ferramenta em vários campos 
produtivos da sociedade, contribui com a poluição do meio ambiente e o desgaste 
dos recursos naturais. Em virtude disto, no contexto empresarial surge a necessida-
de de repensar a maneira de tratar o governo da TI, para minimizar seus efeitos ne-
gativos com relação ao meio ambiente. E cada vez mais, diretores e gerentes de TI 
têm se mostrado preocupados com o impacto ambiental proporcionado pela mesma. 
A governança de TI verde surge com esta proposta de direcionar e monitorar as prá-
ticas de gestão, e uso da tecnologia da informação levando em consideração os 
princípios da sustentabilidade. Sendo assim, as empresas em todo o mundo desen-
volveram diversas iniciativas chamadas de práticas de TI Verde, que são ações para 
eliminar ou reduzir a agressão ambiental. Neste sentido, este trabalho aborda a con-
ceituação da governança de TI verde, os benefícios obtidos com sua aplicação e sua 
importância para as empresas. Para isto, realizou-se uma pesquisa exploratória não 
preditiva e qualitativa em uma organização pública, identificando como ela aplica 
este conceito. 

Palavras-chaves: governança, tecnologia, informação, verde, sustentabilidade. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Environmental problems have become a global concern over the years. Information 
technology (IT), which is an important tool to many productive fields of moderny soci-
ety, contributes to environmental pollution and the depletion of natural resources. On 
account of it, within the business context, arises the need to rethink the way IT go-
vernance is handled, in order to minimize its negative effects to the environment. IT 
managers and managers have been more and more concerned about the environ-
mental impact of IT activities. Green IT governance emerges with this proposal to 
direct and track management practices and the use of information technology, taking 
into account the principles of sustainability. Thus, companies around the world have 
developed many initiatives known as Green IT practices, which are actions for elimi-
nating or reducing environmental aggression. In these terms, this paper talks about 
the conceptualization of green IT governance, the benefits obtained from its applica-
tion and its importance for companies. To do so, a non-predictive and qualitative ex-
ploratory research was carried out in a public organization in the direction of identi-
fying how it applies this concept. 

Key words: governance, technology, information, green, sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os hábitos humanos e seu modo de vida descuidado em relação ao seu 

habitat degradam o meio ambiente. Adicionalmente, o ritmo acelerado do crescimen-

to populacional mundial dos últimos anos aliado a rápida evolução tecnológica, con-

tribuem significativamente para o desgaste dos recursos naturais, da produção de 

lixo e da poluição atmosférica.  

 

As rápidas e contínuas mudanças tecnológicas estimuladas pelo atual mo-

delo capitalista de produção, amplamente disseminado no mundo, culmina-

ram em comportamentos sociais e hábitos de consumo marcados pelo 

grande desperdício de recursos naturais. (Salles et al., 2014, p. 3) 

 

Sendo assim, percebemos a importância e necessidade de ações para 

minimizar estes efeitos negativos. Devido a isso muitas empresas hoje tem uma 

grande preocupação com a questão ambiental e vem desenvolvendo ações neste 

sentido. Segundo Mansur (2011), nunca na breve história de Tecnologia da Informa-

ção e Comunicação (TIC) existiu tanta preocupação dos Chief of Information Officers 

(CIOs) em relação as medidas e controles que reduzam com efetividade o impacto 

da tecnologia no bolso e no ambiente. 

A tecnologia da informação (TI) está presente como ferramenta de produ-

tividade em todos os campos da sociedade (Moraes et al, 2015, p. 2). Pois, sua utili-

zação oferece grandes oportunidades para as empresas, e também um desafio que 

é sua administração. Ainda neste contexto são válidos alguns questionamentos: É 

possível que as empresas direcionem sua TI levando em consideração a questão 

ambiental? O que hoje em dia as empresas fazem neste sentido?   

 Devido a estas dúvidas, as práticas do uso sustentável de tecnologia da 

informação têm sido alvo de estudos de consultorias e de pesquisadores (Moraes et 

al., 2015, p. 2). Pois ainda existem incertezas a respeito dos impactos no meio am-

biente, e como as ações podem apoiar a melhoria dos processos empresarias.   
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A governança de TI Verde (veja mais detalhes na seção 3.5) tem foco no 

direcionamento e monitoramento das práticas de gestão e uso da tecnologia da in-

formação levando em consideração os princípios da sustentabilidade. E de acordo 

com Mansur (2011, p. 76) ela pode atuar ativamente no desenvolvimento e manu-

tenção das metas do negócio de sustentabilidade ambiental e financeira, e na mini-

mização do impacto das suas atividades internas. Ela ainda pode permitir a elimina-

ção de perdas e desperdícios de forma muito rápida e barata e por isto é uma enor-

me vantagem para as empresas que buscam melhorias na produtividade, redução 

do impacto ambiental e nos custos operacionais. (2011, p. 69). 

 

Nem sempre o resultado ecomonetário da nova TI é alcançado no curtíssi-

mo prazo. No entanto, a avaliação dos projetos de 60 meses consistente-

mente indica que as iniciativas verdes resultam em redução do capital ne-

cessário de mais 40%. As principais economias estão nos itens: energia elé-

trica, hora extra, refrigeração e central de serviços. (Mansur, 2011, p. 65) 

 

Em virtude disto, este trabalho aborda o tema governança de TI verde, 

através da sua conceituação, identificação dos seus processos e aspectos importan-

tes. Neste sentido foi realizado um estudo uma organização pública, através da pes-

quisa de informações da mesma, entrevistas a funcionários e estudo de campo. 

1.1 MOTIVAÇÃO 

A motivação para este trabalho é o interesse do autor desta monografia 

pelo tema e a grande possibilidade de desenvolvimento de conhecimentos na área. 

Também pela crença de que um bom profissional de Sistemas de Informação deve 

ter esta sabedoria para realizar com excelência suas atividades de trabalho. Ainda 

por que com o passar do tempo a sociedade, provavelmente a cobrará mais das 

empresas ações concretas em relação a preservação do meio ambiente, e o uso 

eficiente dos recursos naturais. Por consequência serão exigidos também dos pro-

fissionais de TI tal conhecimento, principalmente para atuar na gestão e governança. 

Em razão disto acredita-se que o assunto seja referência para o mercado. Por fim, o 
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encorajamento para este estudo também surge com a perspectiva de poder influen-

ciar outras colegas da área de computação no desenvolvimento de trabalhos futuros 

nesta área de estudo. 

1.2 OBJETIVO 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Explorar o tema Governança de TI Verde, identificando os principais con-

ceitos e realizar um estudo sobre como uma organização pública os aplicam. 

1.2.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

a) Pesquisar os conceitos de governança corporativa, governança de TI, susten-

tabilidade, TI verde e governança de TI verde. 

b) Investigar quais as diferenças da governança de TI para a governança de TI 

verde 

c) Descobrir a importância da governança de TI verde. 

d) Buscar casos de sucesso com TI verde. 

e) Explorar legislações, normas e regulamentações. 

f) Conhecer o processo de governança de TI de uma organização pública. 

g) Identificar as práticas de TI verde na instituição 

h) Analisar se existe governança de TI verde em uma organização pública.   

. 
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1.3 METODOLOGIA 

A metodologia usada para desenvolvimento deste trabalho envolveu a 

pesquisa sobre o tema proposto em artigos como monografias, dissertações, e teses 

relacionadas ao tema, além da busca de sites de assuntos relevantes e pesquisa 

exploratória, não preditiva e qualitativa (Creswell, 2007). Inicialmente buscou-se arti-

gos que tratam sobre a governança corporativa, governança de TI, sustentabilidade, 

TI verde e a governança de TI verde, para identificar aspectos importantes para o 

trabalho. Procurou-se no ambiente corporativo, também informações sobre a institui-

ção estudada através de recursos de internet e análise documental. 

A coleta de dados em uma organização pública se deu através de entre-

vistas, as quais seguiram um roteiro elaborado à luz da conceituação sobre o tema 

dos conhecimentos prévios sobre as práticas de Governança da empresa, encontra-

das na página web e pesquisa documental. Na etapa de análise, os dados coletados 

foram categorizados durante um processo de análise do discurso (Nicolaci-da-Costa 

et al., 2001). Além disso foi realizado um estudo de campo, com a finalidade de iden-

tificar evidências dos aspectos identificados no levantamento das informações da 

organização.  

1.4 ORGANIZAÇÃO 

O trabalho foi organizado da seguinte forma. O  

 

 Capítulo 1 apresenta uma breve introdução do trabalho, com sua mo-

tivação, objetivo, metodologia adotada e organização do mesmo.  

 O segundo capitulo temos os trabalhos relacionados à governança de 

TI verde sobre estudos realizados nas organizações, suas principais práticas e bene-

fícios. 
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 Já o capítulo 3 é dedicado a fundamentação teórica, onde são apre-

sentados conceitos da governança corporativa, governança de TI, sustentabilidade, 

TI verde e da governança de TI verde. 

 O Capitulo 4 descreve um estudo de caso em uma organização, onde 

ela é apresentada, relata-se as entrevistas realizadas e outras informações sobre a 

TI verde na mesma. 

 Finalmente no 5º capítulo temos a conclusão e as indicações para fu-

turos trabalhos. 
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2 TRABALHOS RELACIONADOS 

As questões envolvendo os problemas ambientais, o esgotamento de re-

cursos naturais não renováveis e o crescimento econômico desvinculado do desen-

volvimento sustentável tornaram-se uma grande preocupação mundial nos últimos 

anos (Lunardi et al., 2012, p. 3). A tecnologia da informação também degrada o meio 

ambiente, e ainda com maiores prejuízos quando as empresas não levam em conta 

os princípios da sustentabilidade. Em virtude disto o assunto tem sido interesse da 

academia e muitas empresas, as empresas sustentáveis possuem mecanismos que 

buscam utilizar seus recursos de forma eficiente. Segundo a Eletrobrás, eficiência é 

o que se tem quando há um saldo positivo na relação entre os resultados obtidos e 

os recursos empregados. Se tratando de tecnologia da informação, a TI verde tem 

como foco o uso eficiente dos recursos de TI, e segundo Richter (p. 2) entre suas 

premissas temos o consumo eficiente de energia e a racionalização dos recursos, e 

para isto envolve-se a empresa e seus usuários na conscientização das escolhas 

diante das necessidades e dos impactos que causam no meio ambiente. 

 

A TI Verde é um tema que vem ganhando grande destaque em todo o mun-

do devido à importância para os negócios, sociedade e futuro do planeta. 

Esse conceito busca minimizar o desperdício e melhorar a eficiência dos 

processos relacionados às Tecnologias da Informação e Comunicação. 

(Cavalcanti et al., 2012, p. 1) 

 

Portanto, existem alguns estudos desta temática, que buscam entender 

melhor como funciona o processo de TI Verde nas organizações brasileiras, se os 

funcionários possuem conhecimentos, procuram identificar as práticas verdes e seus 

benefícios. Nas duas seções seguintes serão colocados alguns destes trabalhos 

mostrando seus objetivos, as metodologias utilizadas e os resultados encontrados 

nos mesmos. 
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2.1 ESTUDO DA TI VERDE NAS ORGANIZAÇÕES 

Cavalcante, Araújo e Wally [7] realizaram um trabalho de análise das ini-

ciativas de gestão ambiental e sobre a adesão da TI Verde nas empresas da cidade 

de Fortaleza. Descreveram e analisaram as práticas ou projetos relacionados, atra-

vés de um questionário aplicado a onze empresas Fortalezenses, que foi dividido em 

dois níveis, no primeiro haviam perguntas que buscavam analisar práticas que esta-

vam sendo realizadas na empresa sem que afetasse a estrutura de tecnologia da 

informação delas, e o segundo tinha por objetivo verificar as ações que necessita-

vam de algum tipo de mudança na estrutura da TI.  

Descobriram com esta que 82% das empresas entrevistadas conheciam o 

termo TI verde e estavam preocupadas com a sustentabilidade, todas elas tinham 

interesse em implantar suas técnicas, no entanto apenas 9% delas possuíam certifi-

cações na área, e identificaram que apenas 27% delas afirmavam utilizar alguma 

política de descarte de lixo.  

Logo perceberam que estas organizações possuíam conhecimentos muito 

básicos sobre a temática, que embora houvessem desejos de obter maior entendi-

mento para implementar as técnicas sustentáveis estavam longe de serem conside-

radas empresas verdes, pois faltavam iniciativas dos gestores de TI nas empresas 

para começar a caminhar neste sentido. E também que empresas precisam adequar 

suas práticas a TI Verde, pois será um diferencial para melhorar sua imagem diante 

da sociedade. Finalizaram defendendo que é inevitável o crescimento tecnológico, 

sendo imprescindível que o meio ambiente seja preservado e para isto é necessário 

o empenho dos governos e empresas na sustentabilidade. 

Neste sentido Salles, Alves, Dolci e Lunardi [24] analisaram a adoção de 

práticas de TI Verde nas organizações, para isso examinaram os motivos que leva-

ram a adoção delas, benefícios percebidos e as dificuldades encontradas pelas em-

presas estudadas. Sendo assim, foi realizada uma pesquisa qualitativa, através do 

estudo de mini casos em três empresas de grande porte do estado do Rio Grande 

do Sul.  Deste modo, primeiramente desenvolveu-se um protocolo de análise de da-

dos, e na sequência foi realizada a coleta de dados através de uma entrevista, de-

senvolvida com auxílio de um roteiro semiestruturado com perguntas abertas, 
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abrangendo questões sobre as características da empresa do respondente, colo-

cando questões sobre os fatores motivadores das ações verdes, relação da TI Verde 

com as estratégias da empresa, as práticas adotadas, os fatores críticos de sucesso, 

benefícios e dificuldades. Por fim, fizeram o tratamento dos dados, com a técnica de 

análise do conteúdo, reagrupando unidades em classes ou categorias (veja Figura 

1).  

Figura 1: Síntese dos Resultados 

 

Fonte: Salles, Alves, Dolci e Lunardi (2014) 

 

Foi percebido com este estudo que as ações se enquadram em três di-

mensões da sustentabilidade, a ambiental, social e econômica, e além destas uma 

quarta dimensão que é a legal. Verificaram também que as empresas analisadas se 

preocupavam com as 4 dimensões, e a econômica e legal são as que mais influen-

ciam ou motivam estas adoções de práticas de TI verde, portanto assume menor 

peso no processo de decisão as dimensões social e ambiental, tal fato se justifica 

por não serem obrigatórias e não trazerem benefícios tangíveis a curto prazo. A Fi-
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gura 2 relaciona as práticas, e através do diagrama de Venn faz-se uma associação 

com as dimensões: 

Figura 2: Práticas de TI Verde associadas às Dimensões. 

 

Fonte: Salles, Alves, Dolci e Lunardi (2014) 

 

Os autores concluíram que a adoção da TI Verde, nem sempre está asso-

ciada a uma única categoria de motivação, que em alguns casos implanta-se visan-

do a sustentabilidade em consequência de pressões, tanto externas como internas. 

E ainda que ela pode ser uma alternativa para tornar a organização mais cautelosa 

nas suas rotinas, conduzindo-a para uma imagem positiva e orientando-a para o de-

senvolvimento sustentável. 
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2.2 PRINCIPAIS PRÁTICAS ADOTAS E SEUS BENEFÍCIOS 

Os autores Lunardi, Simões e Frio realizaram um estudo exploratório-

descritivo, para identificar e analisar os principais benefícios e práticas de TI Verde 

adotados pelas organizações. Para isto obtiveram e analisaram dados a partir de 

202 anúncios publicados no período de 2006 e 2011, abordando o tema. Através 

desta, foram categorizadas as principais práticas e seus respectivos benefícios, e 

percebeu-se que o movimento de TI Verde ainda é recente pois as a nomenclatura 

aparece nas pesquisas a partir do ano de 2006. Além disso, foram identificadas 37 

práticas de TI Verde que foram agrupadas e formaram as seguintes categorias: Prá-

ticas de conscientização, Datacenter verde, Descarte e reciclagem, Fontes alternati-

vas de energia, Hardware, Impressão e Software (veja Figura 3): 

 

Figura 3: Práticas de TI Verde.  
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Fonte: Lunardi et al. (2011, p. 9) 

 

As práticas relacionadas na Figura 3, são relacionadas com um número 

que indica a quantidade de anúncios analisados que elas foram mencionadas, desta 

forma perceberam maiores ocorrências das ações de consolidação de servidores, 

equipamentos mais eficientes, reciclagem de peças, cartuchos e equipamentos, 

campanhas de conscientização, consolidação de desktops e modernização do data-

center. 

Além disso foram identificados os benefícios apresentados pelo uso des-

tas iniciativas que foram categorizados em: redução de custos, redução do consumo 

de energia, economia de espaço, imagem institucional, economia de papel, redução 

de emissão de gases, redução de insumos, redução do lixo eletrônico e maior ciclo 

de vida. Foi colocado também que o principal motivador para essas mudanças de 

comportamentos é o fator econômico, justificando que devido ao grande número de 

práticas que oportunizam aumento de faturamento ou redução de custos. Lunardi, 

Simões e Frio (2011) finalizaram destacando o grande número de práticas de cons-

cientização que podem ser adotadas nas organizações, e que boa parte das práticas 

de sustentabilidade podem ser adotadas sem que a saúde financeira da organização 

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

apoio e direcionamento da organização.  
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De modo semelhante, Pinochet e Matsuda, identificaram as principais prá-

ticas de Governança de TI Verde com o uso de tecnologias emergentes, estabelece-

ram relações e classificações entre atributos do modelo de Lunardi et al. (2011), e 

para isto foram utilizadas a análise documental e a análise de conteúdo, tendo como 

fontes de dados as comprovações e ocorrências em ensaios ou estudos empíricos. 

Desta forma observaram as características da adoção de medidas em algumas or-

ganizações, e também se estas estavam alinhadas ou não com suas estratégias de 

negócios. Com este trabalho tentaram esclarecer de que forma as práticas de TI 

Verde estão inseridas nos negócios das empresas, e de que forma estas estão en-

gajadas e comprometidas com as ações de Green IT.  

Pinochet e Matsuda, apresentaram alguns conceitos a respeito das práti-

cas de TI verde, e expuseram também algumas informações a respeito das caracte-

rísticas das categorias: 

1. Conscientização: caracterizam-se por ações que visam reverter ou minimizar 

impactos nocivos ao estágio atual das preocupações ambientais que refletem 

atos que podem ser considerados ”boas” ou “más” práticas dentro do mercado.  

a) Campanhas de conscientização: tem por objetivo de chamar atenção 

dos funcionários em relação ao tema, orientar os líderes para solu-

ções e reunir o esforço dos colaboradores para produzir algumas mu-

danças na organização. 

b) Fornecedores verdes: ocorre a escolha de fornecedores verdes. 

c) Políticas de sustentabilidade: pode ser considera uma preocupação 

de relevância da empresa para implantação de ações sustentáveis. 

d) Tele trabalho/videoconferência: evita a emissão de carbono decorren-

te do transporte dos funcionários, além de promover uma maior apro-

ximação geográfica em tempo real, e os possíveis gastos com deslo-

camento e hospedagem dos trabalhadores. 

e) Prédio verde: são práticas de projetos de prédios ecologicamente sus-

tentável que são avaliados por autoridades. 

f) Comitês de sustentabilidade: são comitês criados com o objetivo de 

formular recomendações e operacionalizar e disseminar as diversas 

ações de TI verde. 
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g) Analise de eficiência energética: objetiva a economia de energia, e re-

sulta em vantagens tais como a redução dos custos, diminui a degra-

dação do meio ambiente e promove o desenvolvimento socioeconô-

mico. 

2. Datacenter Verde: contém práticas que visam tonar o mesmo cada vez mais 

“verde”, levando em consideração as necessidades estruturais, o consumo de 

energia e de refrigeração da empresa.  

a) Consolidação de servidores: é a virtualização de servidores, que é 

forma de economizar recursos, e reduzir a emissão de CO2 na atmos-

fera. 

b) Consolidação de desktops: ocorre pela virtualização de desktops, e 

consequentemente os dados da empresa passam a ficar nos servido-

res, promovendo maior segurança, proteção de dados, mobilidade pa-

ra os usuários, além de reduzir os custos da empresa. 

c) Modernização de Datacenter: buscam melhorar a circulação de ar da-

tacenter e um menor consumo de energia dos equipamentos. 

d) Terceirização de servidores: aderem as soluções de cloud computing 

de outras empresas desta forma não precisam adquirir/manter uma 

estrutura própria, consequentemente economiza em consumo de 

energia e emissão de CO2.  

3. Descarte e Reciclagem: certamente pode ser positiva a troca de equipamentos 

antigos por novos que consumem menos energia, porém sua eliminação incorre-

ta é negativa, as práticas desta categoria visam solucionar este problema que 

ocorre devido a rápida evolução da tecnologia. 

a) Reciclagem de peças: ao invés de eliminar os equipamentos de forma 

inadequada através da reciclagem pode-se encontrar metais de valor 

nas peças e placas, baterias e outros, convertendo em recursos fi-

nanceiros 

b) Descarte correto: descarte realizado de forma responsável, pode 

ocorrer através da parceria com instituições especializadas no assun-

to. 

c) Recolhimento de materiais: as empresas recolhem os produtos que 

produtos que produziram quando o mesmo não tem mais utilidade pa-
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ra o cliente. Atualmente temos a Política Nacional de Resíduo Sólidos 

(PNRS) que regulamenta o gerenciamento dos resíduos sólidos no 

Brasil. 

d) Doação ou entrega de equipamentos: ocorre quando a empresa pos-

sui algumas máquinas antigas, que não atendem as suas necessida-

des e faz a doação delas para outras instituições. 

e) Estimulo para recicladores: criação de mecanismos para estimular os 

recicladores, a PNRS é um exemplo de ação. 

f) Trade-in: é o incentivo a entrega do equipamento antigo na compra de 

um novo, passando a empresa desenvolvedora do mesmo a respon-

sabilidade do descarte correto. 

4. Fontes Alternativas de Energia: é uma categoria de práticas que possibilitam 

equilíbrio e/ou redução do gasto de energia. 

a) Uso de energias renováveis: podem minimizar problemas como o es-

gotamento dos recursos naturais.  

b) Aproveitamento e calor para outros fins: são ações que buscam apro-

veitar o calor gerado em um datacenter para uso em outra atividade, 

como o aquecimento da água, deste modo economizando energia. 

c) Aproveitamento da água: a agua aquecida através do aproveitamento 

do calor dos equipamentos, pode ser utilizada para alguma finalidade 

na empresa, como por exemplo banho dos funcionários. 

5. Hardware: contém práticas que visam suprir com eficiência as necessidades de 

negócio com equipamentos, ela está intimamente ligada com o Descarte e Reci-

clagem.  

a) Equipamentos mais eficientes: são as ações das empresas para de-

senvolver/adquirir equipamentos com maior eficiência. 

b) Substituição de monitores CRT e LCD: os monitores CRT consomem 

cerca de 60% mais de energia que o LCD no mesmo tempo de uso. 

c) Eliminação de componentes reciclados: devido a presença de subs-

tancias que fazem mal a saúde nos equipamentos, existe a necessi-

dade de métodos de reciclagens para evitar contaminação.  
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d) Aumento do ciclo de vida dos produtos: são ações realizadas pela 

empresa que visam adquirir equipamentos que possam atender as 

suas necessidades por um tempo acima da média do mercado. 

6. Impressão: são práticas que buscam direcionar e decrescer a quantidade de 

impressões na empresa, paralelamente temos a redução do consumo de energia 

e o correto descarte dos equipamentos e suprimentos.  

a) Monitorar impressões: ações que tem como objetivos revisar a quan-

tidade de impressões e periodicidade de geração de relatórios e tra-

balhos. Ações simples, mas que trazem grandes benefícios ao meio 

ambiente e a empresa.  

b) Digitalização de documentos: uso de software para simular a impres-

são de documentos, gerando e armazenando arquivos em formato 

PDF. 

c) Terceirização de impressões: é uma prática que envolve soluções de 

monitoramento e redução do desperdício de energia elétrica em im-

pressões. 

d) Impressão frente-e-verso: solução que possibilita agilidade, poupa-se 

tempo, papel e principalmente custos através da impressão nos dois 

lados das folhas 

e) Consolidação de impressoras: ocorre pelo uso de servidores de im-

pressão e reduz a tarefa da administração do departamento de TI e os 

gastos de hardware.  

f) Uso de papel reciclado: contribui com economia dos recursos natu-

rais. 

g) Uso de multifuncionais: promove alguns benefícios como a praticida-

de, velocidade, economia de espaço e compartilhamento de serviços. 

7. Software: temos as práticas que buscam soluções de software para tornar a 

empresa mais verde.  

a) Sistema de gerenciamento de energia;  

b) Aplicativos eficientes: busca-se reduzir o consumo de energia através 

da aplicação, como por exemplo a configuração da proteção de tela. 

c) Sistemas de controle: através de software busca-se o gerenciamen-

to/controle da emissão de gases e a qualidade da água 
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d) Sistemas para projetar produtos mais eficientes: como exemplo temos 

a virtualização que aumenta a performance dos processos computa-

cionais das empresas 

Sendo assim, os autores defenderam que a TI sustentável vem ganhando 

relevância no aspecto ambiental e econômico por estar conduzindo as corporações 

a pensar e repensar de forma mais eficiente e sustentável a relação de seus recur-

sos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), e que a mudança cultural 

dos usuários das empresas é essencial e pode ser realizada por meio de campanha 

eletrônica informativa, evitando desta forma os desperdícios de custo, de recursos e 

ainda que a organização adquira recursos de TIC com maior propensão a não de-

senvolver políticas sustentáveis. 

Já Abreu, Monteiro e Romito (2012) estudaram a implementação de práti-

cas sustentáveis em empresa de tecnologia da informação com objetivo obter eco-

nomia de energia e papel, reduzindo assim os impactos ambientais. A metodologia 

empregada foi a avaliação de procedimentos funcionais relacionados aos equipa-

mentos utilizados, a aplicação de questionário para avaliar a empresa, e posterior-

mente foi realizada uma conscientização do manuseio dos equipamentos tecnológi-

cos e ações de descarte correto. O Resultado dessas ações foi uma economia signi-

ficativa no consumo papel e energia. E desta forma eles chegaram à conclusão de 

que é possível obter economia e ao mesmo tempo contribuir com o meio ambiente, 

mesmo que tais ações sejam realizadas em uma empresa de pequeno porte. 

No próximo capitulo será apresentada a fundamentação teórica deste tra-

balho, sendo assim teremos a conceituação e algumas referências da governança 

corporativa, governança de TI, sustentabilidade, TI Verde e para finalizar da gover-

nança de TI verde. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Em qualquer assunto a ser estudado para entendermos melhor o presen-

te precisamos voltar um pouco ao passado, para descobrir os acontecimentos e a 

evolução do mesmo. Assim, Costa [9] disse que a preocupação com o meio ambien-

te mais expressivas surgem na década de 50, quando tivemos o “ambientalismo dos 

cientistas”. O mesmo coloca que foi através da ciência que surgiu a inquietação eco-

lógica em esfera mundial. Nos anos 70 e 80 as empresas começaram a dar maior 

atenção aos impactos ambientais. Costa [10] defende também que “os anos 90 ca-

racterizaram-se pela forte e crescente presença do setor empresarial no engajamen-

to em questões relacionadas ao meio ambiente”.  

Como podemos perceber o cuidado com meio ambiente foi evoluindo com 

o passar do tempo, para ter a importância que tem hoje. Neste sentido Lima [13] co-

loca que as empresas precisam endereçar simultaneamente negócios via governan-

ça corporativa, objetivos e metas da organização em termos de sustentabilidade 

ambiental e financeira, e ainda a redução do impacto ambiental e financeiro das ati-

vidades de suporte da governança corporativa. Alertando algumas ações importan-

tes para manter o equilíbrio entre os negócios e o meio ambiente. 

Assim como outras áreas da atividade humana a TI provoca impactos 

ambientais. O uso da tecnologia da informação no dia a dia das empresas acaba por 

emitir gases poluentes na atmosfera através dos computadores, além gerar um ele-

vado consumo de energia elétrica e a necessidade de descartar equipamentos ele-

trônicos substituídos por novos, devido a constante renovação da tecnologia. A 

emissão de CO2 gera desequilíbrio do clima, quanto maior o consumo de energia 

que mais a se tem a necessidade de exploração dos recursos naturais, e o lixo ele-

trônico quando descartado incorretamente libera substancias agressivas a natureza 

e que em contato com indivíduos podem trazer diversas doenças.   

Segundo a COMPUTERWORLD, a IT Leaders em um estudo realizado 

em 2011, com participação de 380 CIOs, atuantes em diversos setores da economia 

nacional, onde 350 destes diretores responderam sobre TI Verde e sustentabilidade, 

mostrando que o tema entrou definitivamente na agenda no dia a dia das empresas. 

A revista ainda colocou duas questões importantes, que qualquer medida de susten-
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tabilidade deve ser centrada na questão de redução das emissões de carbono e que 

no Brasil ela tem a ver com o uso de energia. 

Organizações inteligentes e conscientes a questão ambiental, usam solu-

ções sustentáveis para reduzir seus gastos, os impactos a natureza e elevar seus 

lucros. E conforme a revista Computerworld é possível obter bons resultados com 

pequenas ações de apoio ao processo de negócio, entretanto, alguns CIOs entrevis-

tados revelaram que também haviam projetos grandiosos, com resultados pontuais. 

Desta forma, enfatizamos a relevância da pesquisa e aprofundamento do tema deste 

trabalho, pois, vista a importância desta abordagem percebemos que temos muitas 

pesquisas relacionadas com a Governança de TI e Sustentabilidade, e poucas sobre 

a Governança de TI Verde. 

3.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Segundo TOMIATTI [25], foi também nos anos 90 que a governança atin-

giu certa maturidade, porém apenas em 2002 que ela passou a ser um tema domi-

nante de discussão, devido a casos de fraude em algumas empresas dos EUA.  

 

A partir dessa situação, o nível de regulamentação aumentou e a Gover-

nança Corporativa fundamentou-se para criar um conjunto eficiente de me-

canismos para assegurar que o comportamento dos executivos esteja sem-

pre alinhado com o interesse dos acionistas, e também para evitar fraudes, 

erros estratégicos e abusos de poder (TOMIATTI, 2012, p. 12). 

 

 Para MANSUR (2011, p. 74) “a governança pode ser entendida como o 

conjunto de processos, costumes, políticas, leis, normas e entidades que regulam a 

gestão e controle dos negócios”. Já para o Instituto Brasileiro de Governança Corpo-

rativa (IBGC) tem um conceito diferente diz que a governança corporativa é o siste-

ma pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e in-

centivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, 

diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. Em con-

cordância com Salgado [21:23] os objetivos da governança são: 
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 Fornecer um direcionamento estratégico. 

 Garantir que os objetivos sejam alcançados. 

 Estabelecer que os riscos sejam gerenciados, e 

 Garantir que os recursos da empresa sejam usados com responsabi-

lidade. 

 

De acordo com o IBGC os princípios básicos da governança são Transpa-

rência, Equidade, Prestação de Contas e Responsabilidade Corporativa. Assim 

quando uma empresa consegue atender todos os quatro princípios podemos dizer 

que a mesma possui uma governança corporativa. Eles praticamente garantem o 

sucesso de uma empresa, e ganharam mais importância, após a Lei Sarbanes-

Oxley, que foi criada por Paul Sabarnes e Michael Oxley em 2002. Esta lei impõe 

mudanças e padrões elevados de governança corporativa, em relação a auditoria, 

segurança com a finalidade da ocorrência de fraudes. 

3.2 GOVERNANÇA DE TI  

Segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), o termo Governança de TI 

(GTI) tem origens no conceito de “Governança Corporativa” e são conceitos distin-

tos, pois o primeiro relaciona-se com a gestão e gerenciamento de TI. 

Para a OCDE a GTI é um sistema pelo qual o portfólio de TI, serviços 

atuais e projetos futuros, são direcionados e controlados. E para o Information 

Technology Governance Institute (ITGI) ela “é de responsabilidade dos executivos e 

da alta direção, consistindo em aspectos de liderança, estrutura organizacional e 

processos que garantam que a área de TI da organização suporte e aprimore os ob-

jetivos e as estratégias da organização”.  

Com a finalidade de atender as exigências do mercado, sobreviver a con-

corrência e alcançar os objetivos corporativos, as organizações utilizam muitos re-

cursos das tecnologias da informação e comunicação (TIC). Porém, para alcançar 

maior eficiência do uso destes recursos é importante ter uma GTI. Para isso a norma 

ISO 38500:2009 propõe um modelo para Governança de TI aplicável a organizações 



 36 

públicas, privadas, e de todos os tamanhos. Ela descreve 6 princípios para uma boa 

governança corporativa de TI, tratam de comportamento preferido para orientar a 

tomada de decisão quando a Responsabilidade, Estratégia, Aquisição, Desempe-

nho, Conformidade e Comportamento Humano. 

 Além desta norma, temos Frameworks (Modelos) de GTI no mercado, 

como o COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) que tem 

foco no controle, ITIL (Information Technology Infrastructure Library) com ênfase no 

projeto e gestão de serviços de TI, PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge) para gestão de portfolio/programas e projetos e o CMMI (Capability Ma-

turity Model) que foca na melhoria de processos. Como podemos perceber cada um 

deles tem um foco diferente sendo útil para uma necessidade especifica. 

3.3 SUSTENTABILIDADE 

As questões relacionadas à sustentabilidade vêm se tornando cada vez 

mais importantes na pesquisa científica e na prática das organizações (Salles et al., 

2014). As definições usadas pela International Organization for Standardization (ISO) 

e pela União Europeia (UE) indicam que a sustentabilidade “implica um método equi-

librado das organizações de integrar os interesses das partes interessadas nas ope-

rações da empresa, de modo que visem beneficiar a organização e também seus 

interessados internos e externos”. Já o relatório de Brundtland (1987), define que é 

“suprir as necessidades da geração presente sem afetar a possibilidade das gera-

ções futuras de suprir as suas”.  

Quando se fala em sustentabilidade temos 3 aspectos importantes: pes-

soas, planeta e lucro, que formam o tripé da sustentabilidade (veja Figura 4). Estes 

três conceitos devem estar em pleno equilíbrio, de forma que todos saiam ganhando. 

Deste modo os negócios devem gerar ganhos, e estes lucros deve gerar benefícios 

para as pessoas, impactando o minimamente ao meio ambiente. 
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Figura 4: Tripé da Sustentabilidade. 

 

 

Fonte: Profissionais TI 

 

Neste sentido CAMPANER, ARAÚJO e PINHEIRO [6] disseram que o de-

senvolvimento sustentável tem como preocupação compatibilizar o crescimento eco-

nômico com preservação ambiental, e apresentaram cinco dimensões da sustentabi-

lidade que devem ser levadas em conta no planejamento: sustentabilidade social, 

econômica, ecológica, espacial e cultural. Assim, buscando permanentemente a me-

lhoria da qualidade ambiental dos serviços, produtos, e ambiente de trabalho nas 

organizações. 

Conforme RICHTER [22] “na sociedade pós-moderna a sustentabilidade 

ganha destaque tanto no desempenho das atividades profissionais como na neces-

sidade de equilibrar o ecossistema planetário”. Percebemos que as empresas hoje 

necessitam de profissionais conscientes a causa ambiental, preparados para desen-

volver trabalhos de maneira sustentável. Evidenciando isto, Mansur (2011) afirma 

que os números mostram de forma bastante nítida que o crescimento sustentável de 

longo prazo no pais exige melhorias significativas na qualidade da educação ofere-

cida nas escolas públicas brasileiras. Pois segundo o autor mais da metade dos em-
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presários defendem que o acesso as novas tecnologias está associada a melhoria 

educacional e cultural dos funcionários. 

Para uma organização ser sustentável, ela deve elaborar ações para eli-

minar ou minimizar problemas como a emissão de gás carbônico, que por conse-

quência causa o aquecimento global, o consumo de energia não renováveis e a in-

correta eliminação resíduos sólidos, que causam a poluição do meio ambiente. 

Deste modo, algumas empresas no mundo têm realizado práticas ambien-

tais, a exemplo de organizações sustentáveis temos a BMW, da indústria automoti-

va, que segundo Barbosa [2] lidera o ranking das empresas mais sustentáveis na 

publicação de 2015 realizada pela Corporate Knights. Ainda neste artigo temos 2 

companhias brasileiras ocupando posição no ranking, a Natura que com pontuação 

60,70% fica em 61ª colocação e o Banco do Brasil, que com 58,80% aparece na 75ª 

posição da classificação. Esta publicação seleciona empresas de todos os setores 

tendo por base 12 indicadores importantes para avaliação de requisitos de sustenta-

bilidade e responsabilidade social, que são: energia, emissões de carbono, consumo 

de água, resíduos sólidos, capacidade de inovação, pagamentos de impostos, a re-

lação entre o salário médio do trabalhador e o do CEO, planos de previdência corpo-

rativos, segurança do trabalho, percentual de mulheres na gestão e o “bônus por 

desempenho”.  

 

A adequada sustentabilidade gera ao mesmo tempo saber profundo do ne-

gócio, preservação ambiental, redução do custo unitário do produto ou ser-

viço produzido, maio produtividade, participação no mercado global e lucro e 

captura de inteligência do mercado em prol do negócio (MANSUR, 2011, p. 

161) 

3.4 TI VERDE 

A TI Verde pode ser definida como o conjunto de práticas sustentáveis 

que reduzem ou minimizam os prejuízos do uso da tecnologia da informação. Seu 

conceito se desenvolveu com a premissa de que a tecnologia da informação está 

presente como ferramenta de produtividade em todos os campos da sociedade 
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(MORAIS et al, 2015), e passou a ser um assunto de extrema importância para as 

empresas. Para Richter [22] a relação entre a TI, meio ambiente e sustentabilidade é 

o seu foco. Pois ela objetiva o cumprimento da legislação ambiental, diagnósticos 

dos impactos ao meio ambiente de atividades relacionadas à área da TI, para assim 

desenvolver procedimentos e planos de ação para eliminar ou reduzir a agressão 

ambiental. A exemplo disso, a revista Computer World diz que o uso das TICs pelas 

companhias pode permitir que o Brasil reduza em aproximadamente 27% a quanti-

dade de emissões de CO2 (gás carbônico) no meio ambiente até 2020.  

Por este motivo o SEBRAE defende que “a importância para os negócios, 

sociedade e futuro do planeta faz com que a TI Verde ganhe cada vez mais espaço 

e destaque para a comunidade técnica. E evidenciando isto a maioria das pequenas 

empresas em todo o mundo, já iniciaram pelo menos uma iniciativa para diminuir o 

consumo de energia, como exemplo, o uso de iluminação mais econômicas e o des-

ligamento dos equipamentos fora de uso (MANSUR, 2011). Como resultado destas 

medidas temos a redução dos gastos, a preservação do meio ambiente e o lucro da 

organização. 

 Para Araújo, Cavalcante e Wally (2012) os principais motivos que influen-

ciam as organizações a adotarem medidas de TI Verde são a redução dos custos e 

a melhoria da imagem da empresa. No entanto, de modo geral os benefícios podem 

ser classificados em ambientais e financeiros, onde os benefícios ambientais estão 

relacionados à ecoequidade, que se refere ao direito igualitário entre as gerações 

atuais e futuras quanto aos recursos naturais disponíveis. Já os benefícios financei-

ros estão associados à ecoeficiência, que diz respeito à entrega de produtos e servi-

ços com preços competitivos (Salles, Alves, Dolci e Lunardi, 2014).  

De acordo com Abreu, Monteiro e Romito [1] a TI verde pode ser dividida 

em três níveis: incrementação tática, estratégico e a fundo. O primeiro nível, incre-

mentação tática, não se modifica a infraestrutura de TI da empresa nem as políticas 

internas, apenas incorpora-se medidas com objetivos de reduzir os gastos elétricos 

quando são elevados e estas medidas não geram custos às empresas. Já no nível 

estratégico este nível é exigido uma auditoria para mudança na infraestrutura da TI, 

para desenvolver novos meios de produção e serviço de forma ecológica. E por últi-

mo a TI Verde a fundo, é mais amplo que primeiros, este engloba os dois anteriores, 
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e requer gastos maiores para implementação das mudanças nas instalações, na 

maximização do desempenho com menor gasto.  

 Conforme Cavalcante et al. [7] no nível da incrementação tática os resul-

tados podem ser percebidos de forma imediata, como por exemplo, através de indi-

cadores do consumo de energia elétrica observar sua redução com as práticas ver-

des. Consequentemente, a redução dos custos e o aumento dos lucros da organiza-

ção. Já os outros dois níveis, estratégico e a fundo, que requerem maiores ações e 

investimentos, tendem a ter retorno a longo prazo. E segundo Mansur (2011, p. 65), 

a avaliação dos projetos de 60 meses consistentemente indica que as iniciativas 

verdes resultam em redução do capital necessário de mais de 40%. 

Cavalcante, Araújo e Wally comentam sobre as leis, normas, regulamen-

tações existentes entre elas temos a ISO 14000 (norma gerenciar riscos ambientais), 

ENERGY STAR (programa que incentiva a produção de equipamentos com siste-

mas de gerenciamento de energia), ROHS (legislação europeia que restringe o uso 

de substâncias perigosos na fabricação de produtos) e as WEEE (normas que regu-

lam a eliminação de resíduos elétricos e eletrônicos). Temos também a Política Na-

cional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela lei nº 12.305/10, que conforme o 

Ministério do Meio Ambiente tem como proposta a prática de hábitos de consumo 

sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e 

da reutilização dos resíduos sólidos e a destinação ambientalmente adequada dos 

rejeitos. 

Como exemplos relevantes de ações de TI Verde em grandes empresas, 

temos os casos da Apple, Facebook, Google e Yahoo. Pois segundo a Greenpeace, 

no seu guia para a construção da internet verde de 2015, elas lideram os esforços 

para construir uma “Internet” que seja alimentada por energia renovável. De acordo 

com a Figura 5, a Apple possui a sua computação em nuvem que usa 100% de 

energia renovável, ficando na sequência o Yahoo com 73%, Google com 49%, e 

Google com 46% de energia limpa.  
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Figura 5: Indicadores de uso de energia nas empresas da internet. 

  

Fonte: Greenpeace.  

3.5 GOVERNANÇA DE TI VERDE 

Diante deste cenário de necessária preocupação com o meio ambiente, 

surge um novo modelo de governança de TI, que precisa endereçar simultaneamen-

te questões de (i) negócios via governança corporativa, (ii) objetivos e metas da or-

ganização em termos de sustentabilidade ambiental e financeira e (iii) redução do 

impacto ambiental e financeiro das atividades de suporte da governança corporativa 

(Mansur, 2011, p. 76).    

A governança de TI verde para Mansur (2011) além de garantir suporte a 

governança corporativa, tem como foco principal atuar no desenvolvimento e manu-

tenção das metas do negócio e também na minimização do impacto financeiro ambi-
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ental que trará para as atividades internas. Ela tem maior a preocupação com o meio 

ambiente maior que a governança de TI tradicional, pois tem um modo diferente de 

governar e atingir os objetivos organizacionais, onde os prejuízos em relação a natu-

reza são os menores possíveis, como exemplo busca-se o uso eficiente da energia, 

e o controle e redução da emissão dos gases poluentes na atmosfera. Podendo des-

ta forma atingir grandes resultados com pequenas práticas, como a conscientização 

dos colaborados, desligamento de equipamentos quando não utilizados, reciclagem 

e políticas de uso de documentos digitais.  

 

Neste momento especial em que a sociedade clama pelo aumento da cons-

cientização das pessoas e consumidores em relação ao uso inteligente dos 

cada vez mais escassos recursos naturais, a governança da nova TI Verde 

chega para desempenhar tanto a sua função essencial como para dar um 

passo a mais e agregar valor ao empreendimento e comunidade. Medidas 

que salvam ao mesmo tempo a natureza e o bolso sintetizam as novas me-

tas dos negócios. (MANSUR, 2011, p. 76) 

 

Sendo assim, é desafiador seguir este novo modelo de governança, pois 

além de atingir seus objetivos corporativos, seguindo-se normas, regulamentações e 

legislações nacionais e internacionais, deve-se definir metas relativas a sustentabili-

dade ambiental e financeira. Mas quando são realizadas algumas ações tem-se vá-

rios benefícios para a organização, clientes e a natureza. Pois de um lado a empresa 

reduz seus gastos, do outro os clientes têm serviços oferecidos com maior eficiência, 

e em alguns casos com menor custo, com o meio ambiente sendo preservado.  

São observados nas organizações outros benefícios com a implementa-

ção dos processos de governança de TI verde. Para Mansur [16] o resultado alcan-

çado com as práticas ambientais é a maior produtividade com menor custo. Ainda 

neste sentido a busca por tecnologias mais limpas e eficientes reduz os impactos 

ecológicos e a intensidade de recursos utilizados, motivando diferentes atores a 

buscarem a produção ecoeficiente, possibilitando com isso o aumento dos lucros 

(Lunardi et al., 2012). 

Segundo Matsumura[19], precisamos repensar uma nova maneira de tra-

tar a governança de TI, pois temos os recursos naturais cada vez mais escassos, 
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defende ainda que os frameworks em prática atualmente devem ser revisados e vis-

tos com olhos neste foco. 

 

As melhores práticas, os corpos de conhecimentos e os frameworks atual-

mente em uso pela governança da antiga TI como o Control Objectives for 

Information na related Technology (COBIT) e Information Technology Infras-

tructure (ITIL) precisam ser revisados e observados com os olhos modernos 

da sustentabilidade. (MANSUR, 2011, p. 77)  

 

 Deste modo, Braga (2015) baseando-se numa publicação da ISACA 

Journal, “A hora dos negócios sustentáveis é agora:  Alavancando o COBIT 5 em 

negócios sustentáveis”, confirma que o COBIT 5 pode fazer sustentabilidade, desen-

volvendo princípios de governança aprimorada, aprimoramento de métrica, monito-

ramento e sistemas de avaliação, avaliando os papéis de atores públicos e privados 

e melhorando a resiliência de sistemas humanos e naturais. Focando nos processos 

de GTI empresarial Braga [3] ainda coloca algumas adaptações das ações de go-

vernança de TI para balancear os aspectos ambientais, sociais e econômicos. Sen-

do assim temos no Anexo A, um processo de governança adaptado do COBIT 5 nos 

domínios de GEIT, definindo práticas de Avaliar, Direcionar e Monitorar (EDM).  

 Ainda neste sentido Matsumura (2015) apresentou uma proposta de in-

corporação de um processo de sustentabilidade ao COBIT 5, para impulsionar inicia-

tivas verdes e aumento de responsabilidade social e empresarial. Este foi denomi-

nado “APO14 - Gerenciamento de sustentabilidade”, e faz parte do domínio: alinhar, 

planejar e organizar na área de gerenciamento. Estruturado para atender os 03 pila-

res da sustentabilidade (Econômico, Ambiental e Social) ele tem como proposito 

elaborar estratégias para uma empresa mais responsável economicamente, social-

mente e ambientalmente. O processo propõe 05 atividades: 

 APO14.01 -  Levantamento, Mapeamento e Análise dos impactos de 

operação e gestão às práticas de sustentabilidade (desempenho energético, práticas 

de descarte e reciclagem, desenvolvimento da comunidade local). 

 APO14.02: Mapeamento da cadeia de fornecimento de Insumos para 

TI. 
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 APO14.03: Contratação, treinamento e manutenção de equipe qualifi-

cada em temas ambientais e TI Verde. 

 APO14.04: Definição de Código de conduta em TI. 

 APO14.05: Criação de ferramentas de suporte para entrega de servi-

ços de TI em conformidade os processos com a preocupação ambiental, social e 

financeira. 

 Portanto, com estes processos percebemos a possibilidade de uma nova 

direção da TI, através desta adaptação do modelo alinhar à sustentabilidade. A inte-

gração das soluções ambientais com o ambiente atual de TI faz com que seja possí-

vel trabalhar em modelos de governança verde, utilizando indicadores das melhores 

práticas já disponíveis no mercado (Mansur, 2011, p. 80). 

 

“O equilíbrio em governança de TI relaciona fabricação, consumo e recicla-

gem onde insumos, energia e resíduos devem envolver o pós-consumo. A 

intersecção dos processos proporciona equilíbrio a governança de TI Verde” 

(RICHTER, p. 4). 

 

Sendo assim, Mansur (2011, p. 88) defende que a nova governança está 

profundamente ligada com a redução no consumo de energia e por isto existem os 

que querem resumir a sustentabilidade verde de TI em termos de selos para incenti-

var a produção de equipamentos que com melhor eficiência energética. Segundo a 

ABESCO (Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de 

Energia) eficiência energética é a utilização racional de energia e consiste em usar 

de modo eficiente a energia para se obter um determinado resultado. Sendo assim, 

hoje temos o selo PROCEL, que tem a finalidade ser uma ferramenta simples e efi-

caz que permite ao consumidor conhecer, os equipamentos eletroeletrônicos mais 

eficientes e que consomem menos energia dentro de cada categoria, dentro dessa 

classificação os produtos "A" são os mais eficientes. Do mesmo modo temos o 

Energy Star selo que indica que o produto consome menos energia do que outros 

produtos da mesma categoria. Propostas semelhantes com incentivos a redução aos 

impactos ambientais temos os selos TCO Certified e o EPEAT, o primeiro é um selo 

internacional que certifica notebooks, desktops, tablets, fones de ouvido, projetores e 
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displays com impacto ambiental mínimo, já o segundo certifica produtos que apre-

sentem menor impacto sobre o meio ambiente na sua produção. 

 As práticas de conscientização são muito importantes, por trazerem bons 

resultados, pois são capazes criar ou modificar a cultura da organização no sentido 

da TI sustentável, promovendo uma forte influência aos colaboradores da empresa 

em relação aos seus comportamentos, traz consequências significativas para a or-

ganização que caminha para a sustentabilidade. Entretanto para Mansur (2011) a 

consolidação e virtualização de servidores, centralização de processamento e elimi-

nação de informações inúteis, são tendências que vieram para ficar no endereça-

mento da redução de custos e preservação ambiental.  

 No próximo capitulo será apresentado um estudo de caso realizado em 

uma organização pública a respeito da governança de TI verde. 
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4 ESTUDO DE CASO 

Este trabalho busca descobrir se existe governança de TI verde na orga-

nização estudada, e assim identificar as ações e práticas concretas que promovam a 

sustentabilidade. Além disso, busca-se relacionar quais as práticas existentes, moti-

vações, facilidades, dificuldades e oportunidades de iniciar projetos verdes de tecno-

logia da informação. 

Desta forma, este capitulo descreve a metodologia do estudo e os resul-

tados obtidos na organização publica estudada. 

4.1 METODOLOGIA DO ESTUDO 

A questão norteada desta investigação foi: “Quais as práticas de gover-

nança de TI verde são executadas na organização? Quais as facilidades e dificulda-

des para iniciar projetos verdes? ”. Para responde-la adotamos os procedimentos 

descritos a seguir: coleta de informações públicas e internas da organização, entre-

vistas e estudo de campo.  

A coleta de informações sobre as práticas de Governança da organização 

investigada foi realizada com a busca informações sobre a instituição nas páginas da 

internet e intranet, além da verificação de documentos internos. E com base nestas 

informações institucionais e na conceituação, foi elaborado um roteiro de entrevista 

para ser realizada com os funcionários de um setor de tecnologia da informação. 

Esta entrevista tinha como foco identificar o atual cenário da empresa, através das 

informações dos funcionários e dos conhecimentos deles. Verificando a existência 

da governança de TI verde na organização, seus atuais processos de sustentabili-

dade, as práticas iniciadas, a origem destas iniciativas, suas facilidades, dificuldades 

e oportunidades de implementar projetos novos.  

As entrevistas foram gravadas, através de um aplicativo de smartphone 

gravador de som. A etapa de análise foi realizada em três etapas: as gravações rea-

lizadas foram escutadas e redigidas; foi realizada a leitura das entrevistas; e final-
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mente, por meio da análise do discurso (Nicolaci-da-Costa et al., 2001) as evidên-

cias foram categorizadas para que identificarmos os aspectos mais importantes en-

contrados a respeito do tema. 

Por fim, foi realizado ainda um estudo de campo, para complementar as 

informações já obtidas, este tinha a finalidade de identificar evidências das informa-

ções encontradas na pesquisa realizada nas páginas, na entrevista e ainda identifi-

car outras evidencias e informações relevantes que não haviam sido percebidas nos 

processos já realizados.  

4.2 SOBRE A UNIDADE DE ENGENHARIA INVESTIGADA 

 O estudo foi realizado em uma unidade de uma organização publica, que 

tem por atividade fim a engenharia, a organização é composta por 7 departamentos 

e outras unidades espalhadas por todo o país. A governança da organização tem 

como referencial básico a governança do TCU, e existem publicações da presidência 

da mesma que determinam a implantação da governança de TI ficando responsável 

por esta Unidade de Tecnologia da Informação (UTI). Em documentos emitidos por 

ela foi identificado o uso do ITIL para gerenciamento de serviços, e o COBIT para 

gestão de TI. Ainda encontrada algumas orientações no sentido da governança de 

TI verde na organização, evidenciando isto foram encontradas citações da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305 de 2 de agosto de 2010), o De-

creto Federal 7.404 que regulamenta a PNRS e a implantação de sistemas de Logís-

tica Reversa, a Portaria nº 113/2011 do Ministério de Meio Ambiente (MMA), Instru-

ção Normativa 1/2010 que dispõe critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi-

ção de bens contratação de serviços ou obras pela administração pública, Guia de 

Compras Públicas sustentáveis para a Administração Pública e ainda o site de con-

tratações públicas sustentáveis. 
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 Figura 6: Estrutura do Sistema de Tecnologia da Informação na Organização. 

 

 

Já com relação ao Sistema de Tecnologia da Informação da organização, 

temos a seguir a figura da sua estruturação. A Unidade de Tecnologia da Informação 

(UTI) é subordinada ao departamento 2 (DEP2), essa possui 3 Centros de Computa-

ção (CC1, CC2 e CC3), e ainda nesta estrutura percebe-se que existem grandes 

grupos chamados de “Elos”, que são divididos em Especializados, de Coordenação, 

de Serviço e Usuários. Neste contexto a Unidade de Engenharia (UENG) também 

está inserida no DEP3. 

A Unidade de Engenharia, onde foi focado este estudo, está localizada na 

cidade do Rio de Janeiro, possui aproximadamente 279 colaboradores, distribuídos 

em grupos, onde cada um deles têm uma função específica dentro do sistema de 

engenharia da organização, que são Direção, Gabinete, Administração, Patrimônio e 

Obras, Sistemas Operacionais, e Estudos e Projetos de Engenharia (veja Figura 7). 
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Figura 7: Organograma da Instituição. 

 

De acordo com a página web da instituição ela tem como missão, plane-

jar, normatizar e gerenciar atividades relacionadas ao patrimônio imobiliário, enge-

nharia de infraestrutura, transporte e contra incêndio na organização. E sua visão é 

“Ser uma instituição com gestão de excelência que produza resultados consistente, 

com responsabilidade socioambiental para todas as partes interessadas”. Tendo 

como valores: 

 

 Hierarquia e disciplina 

 Valorização do ser humano 

 Espirito de equipe 

 Lealdade 

 Dever e honra 

 Patriotismo 

 Transparência e ética 

 Responsabilidade social 

 

Os recursos de tecnologia da informação e comunicação desta UENG, 

assim como em todas as empresas, são muito importantes para seus diversos pro-

cessos. Em virtude disto e por desenvolver ações, como prestação de serviços para 

toda a organização, ou seja, atendimento da demanda de outras instituições espa-

lhadas pelo pais, a indisponibilidade ou a falta destes recursos causam prejuízos 
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grandes. Tais recursos de TI que a instituição dispõe são os seguintes eletroeletrôni-

cos relacionados na Figura 8 com suas respectivas quantidades: 

Figura 8: Relação de equipamentos da instituição. 

 

 

Com esta podemos perceber que UENG possui aproximadamente 599 

equipamentos eletroeletrônicos, sendo que o maior percentual de equipamentos são 

os Computadores, Monitores e aparelhos de ar condicionado. Conforme o gráfico 

abaixo 41% dos equipamentos são Monitores, 40% são computadores e 13% condi-

cionadores de ar que são importantes no processo climatização dos ambientes, atu-

ando na conservação destes equipamentos quando em uso. 
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Gráfico 1: Percentual de equipamentos de TI da instituição 

 

Esta unidade de engenharia realizou o I Seminário de Sustentabilidade 

Ambiental da Organização em 2014, que tinha por objetivo despertar uma nova cul-

tura institucional, além de provocar mudanças de hábitos, como o consumo consci-

ente dos recursos naturais, a redução e reutilização de material de escritório, eco-

nomia de energia e de água, entre outras. Neste evento foram distribuídas canecas 

para os participantes, apoiando uma campanha da organização chamada “adote 

uma caneca”, que visava reduzir o uso de copos descartáveis no trabalho. 

4.3 RESULTADOS DAS ENTREVISTAS 

Foram realizadas duas entrevistas estruturadas conforme o Apêndice A 

deste trabalho. A primeira entrevista foi feita com um grupo de 3 funcionários do Se-

tor de Tecnologia da Informação (STI). O entrevistado 1, tem formação superior in-

completa em sistemas de informação além de ser técnico em eletrônica. O entrevis-

tado 2 também possui formação incompleta na área de pedagogia e técnica em ele-

trônica. Já o entrevistado 3 possui formação tecnológica em sistemas de informação, 

bacharel em sistemas de informação e técnico em informática. A segunda entrevista 

foi realizada com chefe do STI, entrevistado 4, ele é especializado em gestão de TI e 

bacharel em sistemas de informação. 
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4.3.1 ENTREVISTA EM GRUPO COM FUNCIONÁRIOS DA STI 

Na primeira entrevista, podemos perceber pouco conhecimentos dos fun-

cionários da TI em relação a TI Verde. Os participantes demonstraram conhecimen-

tos a respeito da sustentabilidade de forma mais geral. Além disso, desconhecem os 

mecanismos que a empresa adota atualmente. No entanto conseguiram identificar 

algumas práticas de TI Verde que a unidade já iniciou, tais que surgiram por iniciati-

vas do próprio setor. Deste modo apontaram algumas facilidades, dificuldades e 

oportunidades. Além disso colocaram algumas ideias e sugestões que vão de acor-

do com os princípios do tema estudado. Também explicitaram o que observavam no 

processo de aquisição de materiais, o descarte, consumo de energia e sobre a forma 

que é conduzida TI na instituição. 

Quanto aos conceitos de TI Verde, identificou-se conhecimentos básicos 

dos funcionários conforme os trechos E1 e E2, abaixo. Eles mostraram pouco co-

nhecimento sobre o assunto, e um deles ainda diz que este conceito é uma novida-

de, pois na organização não se ouvia falar a respeito e que talvez fosse algo incons-

ciente. 

E1: “Eu tenho uma ideia do que venha a ser a TI verde. Mas não sei se é 

o conceito exato, do contexto de criar o símbolo verde que é a reutilização de mate-

rial e a aplicação correta dos meios para a sustentabilidade”. 

E2: “Antes da gente conversar sobre o tema, TI verde era um tema que 

não escutava. Para mim, foi uma novidade, mas quando eu penso TI verde, pelas 

conversas que a gente teve, realmente me remete a ideia de reciclagem, de melho-

rar o processo para ajudar o meio ambiente. Mas realmente é um conceito novo para 

mim, uma coisa que na instituição a gente ainda não houve falar”. 

Ao questionar sobre os mecanismos atuais e os processos de TI Verde 

existentes, percebemos que os entrevistados desconheciam os processos atuais da 

unidade, comentaram que escutavam muito sobre sustentabilidade e da utilização 

correta dos meios, porém não conseguiam listar ações, e apontaram inclusive, 

exemplos de desperdício e má utilização dos recursos.  Porém ao mostrar a Figura 3 

de Lunardi (2011), que contém a relação das práticas de TI Verde, foram identifica-

das 4 práticas de TI Verde (veja Quadro 1).  
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Quadro 1: Práticas de TI verde identificadas pelos funcionários da STI. 

Prática de TI Verde Categoria da prática Observações 

Consolidação de servi-

dores 

Datacenter Verde Redução dos servidores pela vir-

tualização. 

Doação ou entrega de 

equipamentos 

Descarte e Recicla-

gem 

São feitas doações para outras 

instituições 

Videoconferência Práticas de Consci-

entização 

Ocorre na organização 

Uso de papel reciclado Impressão  Ocorre reciclagem de papel e uso 

 

A consolidação de TI verde, ocorreu pela virtualização dos servidores rea-

lizada nos últimos anos, reduzindo desta forma a quantidade de servidores do data 

center. A doação de equipamentos ocorre quando algum material que não tem mais 

serventia para a unidade ela doa para outras que precisam dele. E em relação a vi-

deoconferência o entrevistado 2 comenta que é uma iniciativa “meio tímida”, que 

ocorreu com grande frequência na época da copa do mundo de 2014, porém hoje é 

pouco usada, o entrevistado 1 diz que a ideia não está muito madura. O entrevistado 

3 comenta que já foi iniciado práticas de reciclagem de papéis alguns anos atrás. 

Estas iniciativas são feitas pela STI, vêm do próprio pessoal do setor, não sendo 

desta forma regulamentadas, o entrevistado 3 ainda comenta que a direção da uni-

dade não tem conhecimento delas. O entrevistado 1 relata que internamente não se 

tem orientação, nem incentivo a estas práticas. Os funcionários da STI ainda aponta-

ram algumas dificuldades e facilidades (veja o Quadro 2). 

 

Quadro 2: Dificuldades x facilidades pelos funcionários da TI. 

Facilidades Dificuldades 

Capacidade para desenvolver pro-

jetos de sustentabilidade 

Burocracia 

Facilidade para ter ideias Mentalidade dos administradores 

Boas oportunidades Desconhecimento das leis, normas e regula-

mentos 

 Desconhecimento de mecanismos da TI Verde  
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A respeito das facilidades, o entrevistado 2 comentou que por ser uma 

instituição de engenharia, facilidades para desenvolver projetos que estejam de 

acordo com os princípios da sustentabilidade, e o entrevistado 1 ainda coloca que 

ideias surgem facilmente. Já com relação as dificuldades para colocar em prática o 

conceito de TI Verde, foram colocadas pelo entrevistado 1 que as ideias sempre es-

barram na burocracia, pois tudo tem que estar preso a normas e regulamentos inter-

nos, e que nem sempre estão atualizados, ele comenta ainda que na instituição exis-

te uma mecânica muito antiga, que está presa a conceitos velhos e retrógrados. O 

entrevistado 3 aponta como dificuldade também a mentalidade das pessoas que es-

tão administrando a unidade e o entrevistado 2 acredita que acabam inibindo as 

pessoas de sugerirem algumas ideias boas. Foi notado também o desconhecimento 

das leis, normas e regulamentos, o entrevistado 1 comenta que se seguem tais do-

cumentos eles não têm conhecimento, ainda foi percebido que desde o ano que ini-

ciou a PNRS passaram 6 anos e eles não tinham conhecimento dela. O entrevistado 

1 relata que há falta de conhecimento para implantar mecanismos de TI Verde na 

instituição. 

Com relação a oportunidades, foram apontadas algumas oportunidades 

pelos entrevistados por exemplo E3, comentaram que por ser uma instituição de en-

genharia poderiam desenvolver projetos neste sentido. E por estar tão perto da Baía 

de Guanabara, o entrevistado 1 coloca que também a possibilidade de desenvolver 

projetos para captar energia eólica, aderindo desta forma fontes de energia renová-

vel para consumo. Do mesmo modo foi colocado pelo entrevistado 2, que o ambien-

te da instituição é ambiente é bom para realização de parcerias com as universida-

des, pois nelas há sempre boas ideias. 

E3: “Poderíamos aproveitar a energia solar, uma vez que somos uma uni-

dade de engenharia, poderíamos ter projetos para aproveitar esta luz solar e coletar 

energia para distribuir para o prédio”. 

Ainda apontaram a possibilidade de reciclar matérias como papel e plásti-

co, vendendo e revertendo em compra de materiais de escritório como o próprio pa-

pel. Também apontam em relação aos equipamentos, o correto descarte, o recolhi-

mento de peças e cartuchos pois muitos materiais que são obsoletos para a unidade 

poderiam ser vendidos para escritórios pequenos, ou até doado para outras unida-

des da organização. Comenta o entrevistado 2 que existe a possibilidade de realizar 
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convênios com as universidades, sendo que a mesma poderia agregar muitos co-

nhecimentos para a organização, e cita inclusive sobre a implantação de projetos de 

energia renovável como a solar e eólica, reaproveitamento da água e outros, comen-

ta que seria uma possível solução a suprir a falta de pessoal com conhecimento. 

Além disso foi dito pelo entrevistado 1 que poderia ser inserido dentro dos cursos de 

capacitação profissional uma disciplina para disseminar este conhecimento de TI 

Verde. Falaram também da possibilidade de tentar criar políticas de grupo nos servi-

dores para desligamento dos equipamentos após um tempo sem uso, ainda comen-

taram que poderiam desligar os serviços automaticamente após 2h do termino do 

expediente, concluíram que se pudessem programar o desligamento automático dos 

computadores e monitores seria uma boa ação no sentido da sustentabilidade. O 

entrevistado 2 ainda comentam a ideia de colocar avisos de conscientização na pá-

gina interna semanalmente. 

Os entrevistados falam ainda que não há incentivos em âmbito geral na 

organização, e que embora exista um grupo de sustentabilidade na unidade, dizem 

ser pouco atuante, pois segundo o entrevistado 1 não conseguem enxergar o traba-

lho deste grupo. Para finalizar o entrevistado 2 disse que “não tem incentivos, nem 

campanhas, para o efetivo não é divulgado conhecimentos, nem ao menos apresen-

tam um estudo que tenha sido feito”. 

Quando perguntamos sobre a visão da instituição, o que ela faz hoje para 

“ser uma instituição com gestão de excelência que produza resultados consistentes, 

com responsabilidade socioambiental para todas as partes interessadas”, e se a TI 

atua diretamente nesse processo, deste modo os entrevistados dizem que a TI não 

realiza ações diretas, que acreditam que na prática não se tem feito muita coisa. E 

segundo o entrevistado 1 não há interação porque não há orientação, ele ainda 

acredita que organizações públicas entendem o símbolo verde como uma alternativa 

aplicada a redução dos gastos.  

 A respeito do processo de aquisição de equipamentos de TI, disseram 

que são verificadas atas para, e existe problemas para adquirir um equipamento es-

pecífico, muitas das vezes adquirindo equipamentos similares ao desejado. Ainda 

comentam que hoje não se priorizam a compra de equipamentos verdes, e que de-

vido ao processo muitas vezes não conseguem adquirir equipamentos inteligentes, e 
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com melhor eficiência energética. Perceberam ainda a que poderia começar a colo-

car na especificação de materiais. 

Com relação ao descarte de equipamentos são colocadas algumas difi-

culdades, conforme exemplo E4. Já o entrevistado 1 comenta desconhecer o que 

ocorre com o material que é considerado inútil para a instituição, e completa dizendo 

“não sabemos se ele foi reutilizado, se foi reciclado, destruído, incinerado se foi jo-

gado na rua”. 

E4: “O material passa anos dentro do nosso estoque, e quando sai não 

sabemos nem para onde ele vai”. 

  Sobre o consumo de energia na instituição, percebemos que não existe 

ações para redução do consumo, e o setor de TI não faz nada em relação a isto. 

Evidenciando isto o exemplo E5, relata-se que muitos equipamentos ficam ligados 

sem uso. Concluíram ainda comentando que há muita gente que desliga o computa-

dor e mantém o monitor ligado, deixando claro que existe nenhuma ou pouca ação 

no sentido de conscientizar os funcionários. 

E5: “...quando terminado o expediente você pode percorrer a unidade, 

que vai ver computadores, monitores e estabilizadores ligados”. 

4.3.2 ENTREVISTA COM O CHEFE DA STI 

Na entrevista realizada com o chefe da STI percebemos que o entrevista-

do possuía conhecimentos básicos sobre TI Verde, porém ele comentou que olhan-

do o conceito geral, ainda não via a aplicação na instituição, e inicialmente não iden-

tificou processos nela com esta finalidade de ter uma tecnologia sustentável.  

 No entanto vendo a lista com as práticas, foram apontadas 5 delas (veja 

Quadro 3). 
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Quadro 3: Práticas de TI verde identificadas pelo chefe da STI. 

Prática de TI Verde Categoria da 

prática 

Observações 

Terceirização de Impressões Impressão  Existe um setor que possui servi-

ço de impressão terceirizado 

Digitalização de documentos Impressão Uso de sistema informatizado de 

gestão arquivística e documentos 

Uso de multifuncionais Impressão Possuem e usam multifuncionais 

Doação ou entrega de equi-

pamentos 

Descarte e Re-

ciclagem  

Realizam a doação de materiais 

para outras organizações 

Substituição de monitores 

CRT pelo LCD 

Hardware Realizaram no passado a substi-

tuição e hoje só usam LCD 

 

Identificou a terceirização de impressão, pois existe um setor que possui 

impressoras terceirizadas, o uso de multifuncionais por possuírem algumas. Do 

mesmo modo a digitalização de documentos que ocorre devido ao sistema informati-

zado de gestão arquivística e documentos da organização, onde são feitos, armaze-

nados e tramitados a maioria dos documentos da instituição evitando desta forma a 

impressão. A doação ou entrega de equipamentos, pois a organização faz a doação 

de equipamentos para outras unidades. Por fim, a substituição de monitores CRT 

pelo LCD, que ocorre no passado, tendo hoje em seu parque de TI apenas monito-

res de LCD. Comentou ainda que já ocorre a consolidação de servidores, pois já 

existem trabalhos para reduzir a quantidade de servidores em uso através da virtua-

lização deles. 

Com relação aos motivos para as práticas atuais, a exemplo E6, justificou 

com a necessidade de economizar e reduzir os gastos. Além disso foi colocado o 

interesse em realizar outras práticas verdes na unidade, como o uso de impressoras 

de frente-verso, pois estão adquirindo e que tem se o interesse em modernizar o 

Data Center. 

E6: “A preocupação com os problemas relacionados ao meio ambiente 

não só aqui na empresa, mas no geral, como nas nossas casas também. E também 

a necessidade de economizar energia e reduzir os gastos”. 
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 O entrevistado ainda disse que as pessoas são engajadas no sentido da 

sustentabilidade, que ocorre a conscientização pela alta chefia da unidade, pois o 

diretor da unidade gosta muito de TI e compra a maioria das propostas levadas para 

ele, e desta forma são levadas a conhecimento de todo o efetivo da instituição. 

 A respeito da visão da instituição, ele acredita que quando é colocada a 

responsabilidade socioambiental é em relação a atividade fim da instituição, a enge-

nharia, atendendo as normas, comentou também que a TI não realizada nada nesse 

sentido, sendo assim não apoia diretamente nenhuma ação de sustentabilidade rea-

lizada nos outros setores. 

Sobre conhecimentos de leis, normas e regulamentos de TI verde, falou 

que não há, falta uma conscientização generalizada na organização, comentou que 

teria uma maior força se partisse da governança de TI da organização. Ainda foram 

identificadas facilidades e dificuldades para iniciar ações (veja Quadro 4). 

 

Quadro 4: Dificuldades x facilidades pelo chefe da TI. 

Facilidades Dificuldades 

Apoio da direção Desconhecimento das leis, normas e 

regulamentos 

Profissionais acostumados a lidar com 

normas 

Falta de ações da governança de TI da 

organização 

 Questão cultural 

 Falta de conhecimento dos mecanismos 

 

 O chefe do setor de tecnologia da informação comenta com relação as 

facilidades da instituição, que a direção da instituição gosta muito da área e por isso 

tem-se um bom apoio nas atividades, e que os profissionais da instituição estão 

acostumados a lidar com normas voltadas para engenharia, desta forma teriam faci-

lidades para iniciar ações usando normas de TI Verde. Entretanto relata que não há 

conhecimentos de leis, normas e regulamentos nesta área, nem uma conscientiza-

ção generalizada na organização, e que as ações teriam uma força maior se partisse 

da governança de TI da organização. Foi colocado também a dificuldade em relação 

a cultura da instituição, pois quando precisa do apoio do usuário esbarram com difi-
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culdades devido a seus hábitos e cultura. E ainda faltam profissionais com certifica-

ção de TI verde, o que evidencia a falta de conhecimento dos mecanismos. 

A respeito da aquisição de material comentou que aquisição de material é 

feita através de pregões, e que não existe uma preocupação em adquirir equipamen-

tos com fornecedores verdes, porém acredita que as empresas que participam des-

tes pregões tenham que atender alguns critérios do governo. E não são verificados 

se os equipamentos possuem selos verdes. 

 Sobre o descarte de material o entrevistado por exemplo E7, comenta que 

é feito através de comissões para responsáveis por esta atividade, diz que desco-

nhece as especificidades do procedimento e que também realizam a doação de 

equipamentos. 

E7: “É feito através de comissões para realizar o descarte, e encaminhado 

para outra unidade, mas eu não sei especificar o que é feito nela, como é eliminado, 

os processos que são seguidos e quais medidas são tomadas. Além disso fazemos 

a doação para outras unidades, de materiais que servem, e que não atendem mais 

as nossas necessidades”. 

 Com relação ao consumo de energia elétrica comentou que existem 

ações de conscientização, que acontecem através de reuniões semanais, onde o 

diretor da instituição passa orientações ao efetivo de desligar os computadores e 

monitores. Porém relata que a grande maioria desliga o computador mas esquece o 

monitor ligado. Completa ainda dizendo que é orientado o desligamento das impres-

soras, e reconhece que desligando os equipamentos quando estão sem uso aumen-

tam a vida útil dos mesmos. 

4.3.3 CONCLUSÃO DAS ENTREVISTAS 

Nas duas entrevistas percebe-se pouco conhecimento dos funcionários a 

respeito da TI Verde, apesar disto relacionavam ao conceito da sustentabilidade. Isto 

ficou mais evidente quando os mesmos não conseguiram ver, nem apontar meca-

nismos sustentáveis de tecnologia da informação na instituição. No entanto de posse 
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da relação das práticas conseguiram apontar oito práticas (veja Quadro 5), perce-

bemos que 4 delas, estão dentro da categoria de impressão: 

 

Quadro 5: Práticas identificadas na UENG 

Categoria Prática 

Data Center Consolidação de Servidores 

Descarte e Reciclagem Doação ou entrega de equipamentos 

Práticas de Conscientização Videoconferência 

Impressão Uso de papel reciclado 

Terceirização de Impressões 

Digitalização de documentos 

Uso de multifuncionais 

Hardware Substituição de monitores CRT pelo LCD 

 

 Abaixo seguem algumas imagens que evidenciam as práticas identifica-

das neste estudo. A consolidação dos servidores foi realizada através da virtualiza-

ção, com software livre Citrix XenServer, existe um ambiente de gerenciamento dos 

servidores da instituição (veja Figura 9) onde é realizada a administração. 

Figura 9: Ambiente de gerenciamento dos servidores da instituição 
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Já a videoconferência é realizada através de sistema OpenMettings que é 

usado pela organização. A Figura 10 mostra o ambiente utilizado pelos funcionários 

para realizar as conferencias. 

Figura 10: Ambiente de videoconferência da organização. 

 

 

 Com relação a digitalização dos documentos se dá através do sistema 

informatizado de gestão arquivística de documentos da organização, conforme a 

figura a seguir que mostra uma das páginas, a de criação de documentos, é possível 

ver os tipos de documentos que se podem ser criados. Estes são tramitados pelos 

diversos setores da instituição, podendo o funcionário acompanhar o andamento do 

mesmo, evitando assim muitas impressões, e economizando recursos. 

Figura 11: Sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. 
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Com relação a substituição dos monitores, conforme colocado pelos en-

trevistados percebeu-se através da observação que realmente não existem monito-

res CRT, existindo apenas monitores LCD (veja Figura 12). 

Figura 12: Monitor LCD da unidade. 

 

 

 Já com relação a uso de multifuncionais identificou-se a existência de al-

gumas em uso pela instituição (veja Figura 13) 

Figura 13: Multifuncional da unidade. 
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 Percebemos que na instituição de engenharia existem algumas facilida-

des para iniciar projetos verdes que seguem abaixo: 

 Capacidade para desenvolver projetos de sustentabilidade 

 Facilidades para ter ideias 

 Boas oportunidades 

 Direção gosta de TI 

 Profissionais acostumados a lidar com normas 

 

Embora estas facilidades sejam significativas existem algumas dificulda-

des para iniciar as pratica sustentáveis, como: 

 Burocracia 

 Mentalidade dos administradores 

 Desconhecimento das leis, normas e regulamentos 

 Desconhecimento de mecanismos da TI verde 

 Falta de ações da governança de TI da organização 

 Questão cultural 

 

Quanto ao processo de aquisição concluímos que não há necessariamen-

te uma busca por equipamentos verdes, com melhor eficiência energética, sendo 

assim não existe conscientização que leve a procura fornecedores verdes. E a res-

peito do descarte desconhecem o processo completo por não ser realizado apenas 

na instituição. Com relação ao consumo de energia elétrica existe uma divergência, 

pois os funcionários comentam que não existem ações de incentivo a economia e o 

chefe defende que a direção orienta o efetivo nas reuniões semanais. Acredita-se 

que não exista uma conscientização expressiva e em virtude disso alguns funcioná-

rios deixam equipamentos ligados sem uso. 

Foi percebido também a falta de pessoal com conhecimento na área e a 

ausência de divulgação da TI Verde dentro da. Ficando claro quando os funcionários 

comentam que não há incentivos em âmbito geral na organização.  
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4.4 SELOS VERDES NOS EQUIPAMENTOS DA INSTITUIÇÃO 

Como a maior quantidade de equipamentos da instituição, são os compu-

tadores, monitores e aparelhos de ar condicionado. Foi relacionado os modelos e 

marcas dos equipamentos usados, e além da busca dos selos nos equipamentos foi 

verificado a especificação dos mesmos, para identificar as certificações e seus selos.  

 

Figura 14: Computador usado na instituição 

 

. 

Com relação aos computadores desktop percebeu-se que entre os mode-

los usados pela instituição 71% possuíam o selo Energy Star, 28% os selos EPEAT 

e WEEE, e 14% apresentam o selo TCO (veja quadro 6). 

 

Quadro 6: Modelos de computadores da instituição. 

Desktop Modelo Energy Star EPEAT TCO WEEE 

Dell Optiplex 330  X X 
  

Dell Optiplex 360  X 
   

Dell Optiplex 750  X 
   

Dell Optiplex 990 X X X X 
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Lenovo THINKCENTRE M92P X 
  

X 

HP 402 G1 SFF  
   

ROMAZE  
   

  

Já com relação aos monitores 66% dos modelos utilizados possuem o se-

lo Energy Star, 44% deles estão dentro dos padrões para EPEAT, e 33% tem o selo 

TCO, de acordo com o Quadro 7. 

 

Quadro 7: Modelos de monitores da instituição. 

Monitor Modelo Energy Star EPEAT TCO 

DELL E198WFPF X  X 

SAMSUNG 933BW  X   

DELL E1909W X X  

DELL E1910 X X X 

DELL E1909W X X  

PHILIPS 215VW9    

DELL E2211H X X X 

LENOVO D1960W    

LG E2011p    

 

E os aparelhos condicionadores de ar da instituição possuem o Selo 

PROCEL, e classificação A, indicando a melhor eficiência energética. Para ilustrar tal 

informação na imagem 15 temos um dos aparelhos da instituição: 
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Figura 15: Ar condicionado da instituição. 

 

 

 Logo, percebemos através do exposto que embora não seja um critério a 

aquisição de equipamentos verdes, muitos deles possuem certificações e selos ver-

des.  
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5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

O objetivo deste trabalho foi alcançado através da exploração do tema 

Governança de TI Verde, identificação dos principais conceitos e também a realiza-

ção de um estudo sobre como uma organização pública os aplicam. Portanto, con-

cluímos que a instituição estudada não possui uma governança de TI verde atuante. 

Assim como Cavalcante, Araújo e Wally [7] descobriram com seu estudo percebeu-

se que a instituição conhece o termo, porém possui conhecimentos básicos sobre 

ele, o que dificulta as ações e engajamento por parte dos funcionários. No entanto, 

constatamos a existência algumas práticas de TI verde, que ocorreram por iniciativas 

do setor de TI. Notamos ainda que na instituição existem algumas facilidades para 

iniciar projetos de sustentabilidade como por exemplo, ter a engenharia como ativi-

dade fim, o que facilita a criação de projetos sustentáveis. Entretanto, há algumas 

dificuldades a exemplo da falta e ações da governança de TI da organização. 

Ainda como concluíram Cavalcante e coautores [7], nesta instituição estu-

dada embora os profissionais tivessem desejos de obter maior entendimento para 

implementação de técnicas sustentáveis, para que a empresa seja efetivamente ver-

de existe a necessidade de maior atuação dos gestores de TI da organização neste 

sentido. Como por exemplo, iniciar nela uma política sustentável, onde se inclui a 

sustentabilidade como estratégia, e através da criação de indicadores de desempe-

nho monitorar as ações realizadas para alcança com sucesso os objetivos ligados a 

sustentabilidade.  

Acredita-se que se houvesse uma governança de TI verde ativa, tais difi-

culdades seriam minimizadas e teríamos uma maior influência na instituição. Desta 

forma, algumas ações podem ser iniciadas na empresa para que efetivamente pos-

sa-se ter uma governança verde. E como motivador ressalta-se os benefícios apre-

sentados pelos autores Lunardi, Simões e Frio[15]: a imagem institucional, economia 

de papel e espaço, maior ciclo de vida dos eletrônicos, a redução de emissão de 

gases, insumos, lixo eletrônico, custos e consumo de energia. O que resulta no au-

mento significativo dos lucros das empresas, em alguns casos imediatos e outros a 

longo prazo. 
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No entanto sabemos que estes benefícios não serão suficientes para to-

das as organizações adotar a governança de TI Verde. Em virtude disso, parece ne-

cessário que sejam criados mecanismos para aumentar sua adoção nas empresas, 

através de incentivos globais, como programas sustentáveis e a fiscalização signifi-

cativa. Sendo assim, a sociedade ainda tem muitos desafios com relação a esta 

abordagem pois apesar da existência de regulamentações, não adianta termos leis 

se não houver verificação nas empresas afim de garantir o cumprimento delas.  

Contudo, percebemos que as empresas necessitam de visualizar grandes 

vantagens para que possam investir de forma efetiva em projetos verdes. E ainda é 

difícil encontrarmos empresas que iniciaram ações apenas por consciência em rela-

ção ao meio ambiente, devido a isto os governos precisam criar estratégias para 

aumentar o incentivo e promover mais gestões sustentáveis nas organizações.  

Como trabalhos futuros menciona-se a análise dos gastos no consumo de 

energia elétrica, e simulação da economia com práticas de conscientização de pes-

soal aliada a ações de políticas de grupo nos computadores para desligamento au-

tomático por inatividade. Outra possibilidade seria iniciar um trabalho de âmbito geral 

de conscientização dentro da organização com o objetivo de envolver o máximo 

possível de colaboradores da mesma. Desta forma trazendo melhores benefícios 

para a natureza e para a empresa em relação a economia. Ainda desta forma a rea-

lização de um trabalho analisando a TI Verde em outras unidades da organização 

termos estatísticas mais completas na mesma. 
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ANEXOS 

ANEXO A – PROCESSO DO COBIT ADAPTADO PARA SUSTENTABILIDADE 

Fonte: Braga (2015). 

 
EDM01 Garantir a manutenção e características de um framework de Gover-

nança: 

 Qual é a extensão da importância da sustentabilidade e responsabilidade social 

no ambiente de negócios? 

 Identificar fatores ambientais internos e externos (legais, regulatórios e obri-

gações contratuais) e tendências de responsabilidade social no ambiente de 

negócios 

 Determinar a relevância de TI e sustentabilidade – e questões relacionadas a 

responsabilidade social da TI. 

 Considerar a participação em grupo de trabalho nacionais e internacionais pa-

ra identificar tendências, riscos e novos frameworks regulatórios, práticas e 

percepções 

 Quem são as partes interessadas? 

 Externas – Governo, órgãos reguladores, sociedade em geral (incluindo a so-

ciedade futura), acionistas, parceiros de negócios, clientes, fornecedores, ter-

ceiros e auditores externos. 

 Internas – Os executivos C-Level, o Conselho de Diretores, executivos de ne-

gócios, proprietários de processos de negócios, gerentes de TI e usuários, ge-

rentes de compliance, gerentes de recursos humanos, auditores internos e 

funcionários. 

 Quais são os princípios de sustentabilidade e responsabilidade social que irão 

guiar a governança e a tomada de decisões da TI? 

 Considere a conformidade com requisitos legais e outros requisitos, uso e 

consumo de recursos (naturais e não naturais) e o impacto ao ambiente, re-

cursos naturais, economia, desenvolvimento econômico, emprego, erradica-

ção da pobreza, a saúde ocupacional e do trabalho.  

 E em relação à estrutura, tomada de decisões, comunicação e comprometimento? 
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 Inclue a coordenação da sustentabilidade e responsabilidade social relacionada 

aos aspectos de TI em todos os comitês: gestão de riscos, compliance ou audito-

ria, cargos e salários, e, é claro, comitês de sustentabilidade ou responsabilidade. 

Chegar a um acordo com a gestão de sustentabilidade ou gestor executivo na di-

reção de estabelecer uma liderança pelo compartilhamento de informações e 

compromisso. 

 

EDM02 Garantir a geração de benefícios 

 Quais aspectos de sustentabilidade e responsabilidade social constituem valor 

para os acionistas e para a empresa? Os aspectos atuais e futuros são conside-

rados? Qual é a extensão desses aspectos em questões relacionadas à TI?  

 São considerados os valores esperados quando uma contribuição de iniciativas 

relacionadas a TI, serviços e ativos para o valor geral da empresa? Os usos atu-

ais e futuros da TI são considerados? 

 Esses valores esperados são comunicados, entendidos e aplicados em um pro-

cesso de tomada de decisões de TI? 

 

EDM03 Garantir a otimização de riscos 

 Quais aspectos de sustentabilidade e responsabilidade social constituem riscos 

para os acionistas e para a empresa? Qual é o apetite por riscos e a tolerância? 

Os requisitos da atual e futura geração são levados em conta? Qual é a extensão 

desses aspectos relacionados à TI?  

 Os efeitos do risco são continuamente avaliados para todas as iniciativas de TI, 

serviços e ativos? O uso atual e futuro de TI são considerados?  

 Os riscos, limites e efeitos são bem comunicados, entendidos e aplicados no pro-

cesso de tomada de decisão de TI? 

 

EDM04 Garantir a otimização de recursos 

 Os recursos precisam alcançar uma maneira sustentável?  

 Existem princípios sustentáveis de gestão relacionados ao uso de recursos que 

considerem o uso ótimo dos recursos de TI ao longo de seu ciclo de vida?  
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 Existem métricas e objetivos de sustentabilidade no processo de monitoramento 

de recursos? 

 

 

EDM05 Garantia a transparência para o acionista 

 

 As questões de TI relacionadas a sustentabilidade e responsabilidade social estão 

integradas ao frame corporativo de comunicação? Os acionistas são informados 

se os requisitos são alcançados? 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

 Já ouviu falar sobre TI Verde? O que você sabe sobre? 

 A unidade executa algum processo de TI Verde? Quais mecanismos atuais da 

organização? 

 Caso sim, como foram criados? Através de iniciativa própria ou por regulação? 

 Caso não, existe algum interesse em se implantar a TI Verde na organização? 

 Quais foram os motivos que levaram a empresa a implantar projetos 

sustentáveis na área de TI? 

 Qual o sentimento que a empresa tem de saber que está aplicando práticas 

sustentáveis? 

 Há incentivo da organização? As pessoas são engajadas? Quais as facilidades e 

dificuldades da empresa implantar mecanismos? 

 Foi observado na página da Diretoria que a Visão da mesma é “Ser uma 

instituição com gestão de excelência que produza resultados consistentes, com 

responsabilidade socioambiental para todas as partes interessadas”, o que a 

empresa faz hoje para atingir este objetivo estratégico? 

 Quais os resultados percebidos? 

 A empresa oferece fiscalização e mecanismos de controle para mensurar os 

resultados obtidos, decorrentes de projetos verdes? 

 Estas novas ações são percebidas pelos clientes, ou seja, são externalizadas? 

 A organização tem conhecimento de regulamentos, normas, leis que orientam a 

TI verde? Quais que seguem? Como a PNRS, IN Nº1/2010, Guia de Compras 

Públicas Sustentáveis para a Administração Federal? ISO 14000, ENERGY 

STAR, ROHS e as WEEE? Existe a preocupação em atendê-las? 

 O que têm feito para isso? Existem vantagens ou dificuldades em praticá-las? 
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Quais? 

 Que outras preocupações – fora da área de TI – a empresa tem a respeito de 

sustentabilidade? 

 Como é feita aquisição de materiais e equipamentos? 

 Quais critérios utilizados para aquisição de equipamentos? 

 É verificado se os equipamentos possuem selos verdes ou certificações 

ambientais? Como fazem? 

 É verificada a eficiência energética dos equipamentos no processo de 

aquisição? Como fazem? 

 Como é feito o descarte de lixo eletrônico? 

 Quais procedimentos são adotados no descarte do lixo eletrônico? 

 A organização possui alguma certificação para TI Verde? Pretende conquistar? 

Existem dificuldades ou facilidades? Quais? 

 Existe conscientização em relação a consumo de energia por meio da TI? O que 

tem feito nesse sentido? 

 Já foi analisada o consumo de energia elétrica dos equipamentos de TI? Como 

foi? 

 Já temos algum processo com a finalidade de reduzir o consumo de energia? O 

que? Como funciona? 


