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TI VERDE – PROPOSTAS DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E TECNOLÓGICAS 

PARA UMA EMPRESA DE MÉDIO PORTE 

RESUMO 

Tecnologia da Informação (TI) Verde é o conjunto de práticas que buscam 

mitigar os impactos causados pela tecnologia da informação ao meio ambiente, 

propondo que a empresa possa ter um ambiente eficiente e ao mesmo tempo se 

preocupando com os danos causados por estes. 

Essas práticas reúnem medidas de minimizar gastos desnecessários, além de 

ser uma iniciativa economicamente viável.  

INTRODUÇÃO 

Tudo dentro de uma empresa está relacionado ao uso de tecnologias. Após o 

crescimento do consumo desses recursos, surgiu a preocupação com os impactos 

que poderiam ser causados por eles. A ideia de TI Verde nasceu exatamente para 

que as empresas possam analisar a sua influência nesses impactos, trabalhando 

com a conscientização ambiental e implantação de práticas sustentáveis. 

A importância tanto para a lucratividade quanto para a imagem da empresa, 

faz com que essas práticas ganhem cada vez mais espaço. De acordo com a ISO 

14001, “(...) certificar um Sistema de Gestão Ambiental significa comprovar junto ao 

mercado e a sociedade que a organização adota um conjunto de práticas destinadas 

a minimizar impactos que imponham riscos à preservação da biodiversidade”. 

A partir do momento que a empresa deseja aderir aos conceitos de TI Verde 

ela deve perceber que isso não pode ser considerado como um custo adicional, mas 

como uma oportunidade de reduzir custos e ao mesmo tempo ter participação ativa 

na preservação do meio ambiente. 

Ao longo deste trabalho, iremos apresentar algumas soluções e medidas, 

além de formas de implementar esse conceito, para empresas de médio porte que 

se interessem por iniciar, ou melhorar as práticas de TI Verde dentro da sua 

organização.  

Para a criação dessas propostas, utilizaremos como base processos que já é 

tendência em algumas empresas, como a aquisição de equipamentos fabricados por 

empresas que também possuam um SGA (Sistema de Gestão Ambiental), 



 

virtualização de servidores, descarte correto do lixo eletrônico, treinamento para 

funcionários entre outros. 

OBJETIVOS 

Geral 

O objetivo desse trabalho é apresentar uma proposta de possíveis práticas 

que uma empresa pode utilizar para iniciar o processo de implantação da TI Verde. 

Além dessa proposta, queremos demonstrar que a utilização desse conceito vai 

além dos cortes de gastos, mas também como uma oportunidade de crescimento do 

negócio, atuando em práticas sustentáveis, sem perder o desenvolvimento 

tecnológico. 

Através disso, é possível que a empresa realize uma autoanálise, verificando 

como o crescimento pode gerar consumo, consequentemente aumentar a produção 

de resíduos e recursos, e como isso pode ser manipulado de maneira que se 

estabeleça dentro da organização um SGA. 

 

Específicos 

■ Apresentar os benefícios que podem ser gerados através da implantação da 

TI Verde, e como ela pode ser feita; 

■ Fazer com que as empresas entendam que a ideia principal vai além de uma 

simples economia ou somente da preservação do meio ambiente;  

■ Conscientizar que esse processo deve ser seguido não só pela área de TI, 

mas na organização como um todo. 

METODOLOGIA 

De acordo com a pesquisa realizada em maio de 2009 pela IBM, a TI verde 

está nos planos de 70% das médias empresas brasileiras, e mostra que, a maioria 

das companhias no país implementaram ou vão adotar projetos deste tipo. Grande 

parte das médias empresas está tomando iniciativas para reduzir o impacto 

ambiental do uso da tecnologia, chegando ao número de mais de 70% das 

companhias médias brasileiras que realizam ou planejam ter projetos de 

sustentabilidade ambiental. 



 

Ainda de acordo com a pesquisa, em 65% das empresas, as metas 

estabelecidas para os projetos são alcançadas, principalmente, em termos de 

economia de energia e redução dos gastos operacionais. 

As práticas devem ser aplicadas de acordo com o perfil de cada empresa. 

Antes de iniciar o processo de implantação deve ser feita uma análise da estrutura 

da organização definindo as melhores práticas para que os benefícios sejam ainda 

maiores, porém existem algumas práticas que podem ser seguidas por todas as 

empresas, independente do perfil. São elas: 

- Aquisição de equipamentos / serviços de empresas que sejam 

certificadas ou sigam um SGA:  

Diversas empresas fabricantes de produtos de tecnologia da 

informação adotam processos sustentáveis em suas linhas de produção. 

Existem várias formas de identificá-las, um exemplo são as que adotam a 

chamada diretiva Rohs, reconhecida em todo o mundo como uma referência 

de adequação ambiental por recomendar a restrição ao uso de substâncias 

que agridem o ambiente. 

Outra preocupação desses fabricantes é atender as normas rígidas de 

consumo de energias ditada pela especificação ENERGY STAR . 

 

             

 

 

 

Figura 1: Selo Energy Star, identifica os produtos que consomem menos 

energia. 

 

- Redução do consumo de energia por software:  

Citamos algumas medidas adotadas na fabricação de equipamentos a fim de 

garantir a melhor eficiência no consumo de energia, mas também é possível reduzir 

expressivamente o gasto de energia através de recursos disponibilizados nos 

Sistemas Operacionais mais comuns no mercado, como por exemplo: sensor de luz 

ambiente (ajusta o brilho da tela conforme o ambiente) ou diferentes planos de 

energia que adaptam as configurações e gerenciam o gasto de forma mais eficiente. 

 



 

- Cuidados com o lixo Eletrônico: 

Quando os resíduos eletrônicos são jogados no lixo sem cuidados, podem 

causar inúmeros tipos de deterioração no meio ambiente, e fica na responsabilidade 

de quem vai se desfazer dos aparelhos verificar a melhor forma de realizar o 

descarte. Existem várias ONGs que realizam a coleta gratuita, em algumas delas 

somente é necessário realizar um cadastro no site e solicitar a retirada do lixo. 

Antes de buscar uma empresa que realize esse tipo de descarte, é 

necessário verificar se ela atua de acordo com a lei Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO 

DE 2010, destacando o primeiro parágrafo “Estão sujeitas à observância desta Lei 

as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou 

indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações 

relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos”. 

- Realizar a virtualização dos servidores; 

Podemos definir virtualização de servidores como uma tecnologia, onde é 

possível executar diversos sistemas operacionais independentes entre si, em uma 

única maquina física, ou seja, são ambientes totalmente isolados utilizando os 

recursos apenas  de um hardware.  

Com objetivos e indicadores bem definidos é possível implantar a 

virtualização de servidores, havendo benefícios tanto no aspecto tecnológico (alta 

disponibilidade do serviço), como beneficio em gastos operacionais (consumo 

energia elétrica e menos espaço físico necessário para alocar os ativos). 

- Reeducar os funcionários através de treinamentos e obter certificações 

que comprovem a aplicação das práticas na empresa; 

Através de treinamentos é possível atingir uma grande parte dos funcionários 

e deixá-los cientes do empenho da organização em seguir as práticas da TI Verde. 

Com esses treinamentos, será possível orientá-los nas atitudes dentro e fora da 

empresa. 

De acordo com o Conselho Nacional de Defesa Ambiental, 2013, as 

organizações que seguem essas práticas podem ser reconhecidas através de 

certificações, entre elas o Selo Verde, que comprova a qualidade ecológica e 

socioambiental do produto ou serviço prestado, e somente é fornecida para 

empresas que comprovam periodicamente por meio de laudos técnicos, que seus 

ciclos de vida são amigáveis para o planeta. 



 

 

Figura 2: Selo Verde, certificação do Conselho Nacional de Defesa 

Ambiental (CNDA). 

DESENVOLVIMENTO 

Através das práticas citadas acima, foi possível criar uma proposta de 

implantação. Após a decisão da empresa em aplicar essas ideias, o primeiro passo 

a ser seguido é a definição dos objetivos e das metas, unido a um plano de ação. 

Além disso, é preciso criar um grupo ou pessoa responsável por acompanhar todas 

as etapas. 

Após a definição do grupo que ficará responsável por monitorar as etapas, a 

implantação deve ser feita em três níveis. O primeiro é chamado de “incrementação 

tática”. Nesse nível não é feita nenhuma alteração nas políticas da empresa e nem 

na sua infraestrutura, somente serão feitas ações para diminuir o consumo de 

energia. Nessa etapa, entram os itens “aquisição de equipamentos / serviços de 

empresas que sejam certificadas ou sigam um SGA” e “redução do consumo de 

energia por software”, citados na metodologia. 

Por ser o nível inicial do processo, ele depende de pequenas atitudes e 

mudanças de comportamentos. É feita uma auditoria inicial para análise de gastos 

desnecessários com equipamentos e energia. São práticas simples e que não 

consomem muito tempo. 

A comprovação de que os gastos de energia começam com pequenos gestos, 

está no seguinte exemplo: “A diferença entre escolher uma cor clara e escura de 

plano de fundo é de R$ 102,00 por monitor, por ano. Em cinco anos você terá 

realizado um projeto de investimento praticamente zero e retorno de 

R$1.020.000,00”. 

 

 



 

Tabela 1: Valores de consumo em watts de acordo com o plano de fundo 

da tela. 

 

Fonte: MANSUR, 2011, p.130 

O segundo nível é denominado estratégico. Nessa etapa da implantação pode 

ser criada uma forma de análise do uso da infraestrutura de TI relacionado ao meio 

ambiente e a empresa ficará responsável por modificar as suas estruturas e criar 

novos serviços tecnológicos.  

Um exemplo dessa mudança se inicia por alguns itens que citamos na 

metodologia, a virtualização dos servidores, ou do treinamento realizado para os 

funcionários. Com a implantação da virtualização dos servidores, é possível ter uma 

economia de 14%, e até 156 kWh. 

De acordo com Mansur (2011) as elevadas tarifas do KWH no Brasil, em 

relação aos outros países fazem com que o orçamento corporativo de energia do 

datacenter de diversas empresas seja maior do que com orçamento de TI, ou seja, é 

cada vez mais essencial que as empresas de médio porte iniciem o processo de 

implantação da TI Verde, para gerar economia e sustentabilidade. 

Um exemplo de implementação de nível estratégico foi o projeto Blade PC do 

Banco Real, no qual cerca de 180 computadores foram substituídos por PCs de 

Tecnologia Thin Client - (terminais que substituem antigas estações de trabalho, 

somente, por monitores, teclados e mouses). Após a implementação desse nível, o 

consumo de energia elétrica reduziu em 62% e o consumo de ar condicionado em 

50%. Estima-se que o Banco Real, em 4 anos, obteve economia de 300 mil dólares. 



 

O terceiro nível do processo é chamado de DEEP TI, e sua implantação é a 

mais significativa, pois a estrutura da empresa deve ser analisada com o foco em 

aumentar o desempenho e diminuir o gasto e custo com a energia. Esse nível 

abrange todos os itens descritos na metodologia. 

Por ser mais abrangente que os dois primeiros níveis, o DEEP TI visa a 

empresa como um todo, e pode ocorrer através de novos de projetos paralelos, ou 

da complementação dos níveis anteriores. 

O processo de implantação da TI Verde nas empresas, traz um retorno 

significativo, comprovado conforme os níveis são concluídos. Durante esse processo 

também é possível melhorar ou até mesmo alterar a forma como essa implantação é 

realizada. Todos os passos demonstrados aqui são uma proposta de como esses 

métodos podem ser seguidos. 

O ouro da governança da TI Verde vem de forma muito rápida e fácil quando 

os principais atores (investidores, colaboradores, empresa, clientes e fornecedores) 

têm comportamento transparente, para habilitar em toda a comunidade a clara e fácil 

visualização dos compromissos, acordos e respeito com a sustentabilidade, meio 

ambiente e lucro. 

RESULTADOS 

Uma pesquisa realizada pela IBM em 2007, mostra que entre as 75% das 

pequenas e médias empresas brasileiras que demonstram preocupação com o meio 

ambiente, 58% delas já implementaram políticas ambientais, desta forma, esse 

conceito está cada vez mais forte entre as médias empresas do país, e seguindo a 

metodologia correta, esse processo se torna mais fidedigno. 

É possível visualizar a porcentagem de economia gerada após a implantação 

de algumas práticas da TI Verde, de médio a longo prazo (Tabela 2). Mesmo que a 

empresa seja de médio porte, os gastos e impactos que podem ser causados pela 

falta da implantação dessas práticas são significativos.  

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 2: Tabela comparativa com a porcentagem de economia através 

da implantação de iniciativas da “Nova TI” 

 

Fonte: MANSUR, 2011, p.110. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do crescimento da TI Verde, as empresas de médio porte passaram a 

buscar conhecimento sobre a sustentabilidade e esse conceito está cada vez mais 

presente nos projetos. Dentre várias pesquisas realizadas, foi possível observar que 

organizações que não fazem parte dessa nova ideia, estão perdendo espaço e 

visibilidade no mercado, pois através das certificações, existe a comprovação de que 

a empresa buscou criar dentro da organização um ambiente sustentável. 

TI verde é de grande relevância em todos os tipos de empresas e se tornou 

tendência mundial. Utilizando tecnologias como as mencionadas nesse artigo, é 

possível obter redução de custos e otimização de investimentos, além de realizar a 

implantação com maior facilidade.  

A integração dos processos da empresa com o meio ambiente se transformam 

em um diferencial e um atrativo para novos clientes. Através das práticas e da 

certificação, hoje, ser “verde” trará mais benefícios do que somente economia de 

energia. Com a possibilidade de seguir a metodologia que cresce junto com a 

implantação da TI Verde, existe uma facilidade de enxergar os resultados 

rapidamente. Através dos níveis que foram apresentados, todas as iniciativas são 

um diferencial que cada empresa pode ter, de acordo com o andamento do projeto. 



 

No artigo apresentado foi possível chegar à conclusão de que a cada passo 

que é dado para fazer parte dessas práticas é fundamental para o crescimento da 

empresa e que todas as iniciativas geram um retorno significativo. O foco da 

implantação da TI Verde, independente da forma que é feita, deve ser a 

conscientização e mudança de atitude para com o meio ambiente. Com a 

valorização da TI Verde, as empresas conseguem atuar com os ganhos que a 

tecnologia pode promover e também, com os ganhos que o uso consciente dela 

pode trazer. 
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