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Resumo: Atualmente a Tecnologia da Informação obtêm cada vez mais espaço, 

pois surgem novos avanços tecnológicos a cada momento e a informação está cada 

vez mais rápida. A "TI Verde” se refere ao conjunto de políticas e práticas capazes 

de garantir que a atividade de uma empresa produza o menor impacto ambiental 

possível, tanto para o usurário, como para os fabricantes de equipamentos 

eletrônicos, tentando amenizar os agravos causados pela tecnologia, que provoca 

impactos no ambiente, seja pela demanda de energia elétrica, seja pelas matérias 

utilizadas na fabricação de hardware e do software. Esta pesquisa de campo tem 

como principal objetivo analisar o conhecimento das pessoas sobre as práticas da TI 

VERDE. A metodologia utilizada foi de ordem quantitativa e qualitativa: foram 

aplicados questionários a gerentes e técnicos da área de TI de empresas de 

diversos ramos de atuação no estado de Pernambuco.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A TI Verde - Tecnologia da Informação Verde, surgiu em 2005, é um termo 

mais recente que o conceito de sustentabilidade, usado pela primeira vez em 1972 e 

difundido pela ONU, em 1985. Com a evolução da Tecnologia da Informação 

acontecendo de forma muito rápida, os equipamentos tornam-se obsoletos em 

pouco tempo de uso, com isso, questiona-se: o que acontece com esses 

equipamentos? onde serão descartados? Muitos computadores vão para o lixo 

comum, no qual podem despejar várias substâncias tóxicas e com isso agredir o 

ambiente, prejudicando tanto a saúde humana quanto a vida de outros seres.  

Outra forma comum é a incineração, pois a fumaça prejudica a atmosfera com 

substâncias inadequadas para a natureza. Por esse e outros motivos surge o 

conceito de Tecnologia da Informação Verde (TI Verde), que é um conjunto de 
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políticas e práticas capazes de garantir que a atividade de uma empresa atinja o 

menor impacto ambiental, viabilizando menores gastos de energia, economia dos 

recursos, e matéria prima especializada, ao utilizar normas e padrões a serem 

adotados. Segundo estudos anteriores, os trabalhadores da área não se percebem 

como agentes ativos do processo de aquecimento global, por produzirem consumo 

de energia além do normal e descartarem equipamentos em lugares inadequados. 

Mesmo que a TI Verde não esteja sendo praticada por todos, a importância 

do conceito cresce na sociedade, e nas empresas, pois a sustentabilidade é uma 

preocupação constante. Todas as empresas pensam em um modo de se tornarem 

sustentáveis, já que a preocupação ambiental é assunto recorrente no dia-a-dia.  

Um computador ligado uma/hora por dia consome 5kwh/mês, e que ao final 

de um ano, emite 18 kg de CO² no ambiente, isso significa que ao se reduzir uma 

hora do tempo de operação de um computador doméstico, implica na redução da 

emissão de CO² equivalente à emissão de um carro a gasolina percorrendo 120 

km/h (AKATU, 2011).  

Outro termo usual de responsabilidade da sociedade e das empresas é o lixo 

eletrônico, pois esse tipo de lixo passa centenas de anos para se decompor, e 

contém vários produtos químicos que podem contaminar o meio. Causando doenças 

e mortes de vários seres vivos, inclusive daqueles que fazem parte da cadeia 

alimentar humana. 

Nessa pesquisa iremos verificar como anda o conhecimento sobre a TI verde 

nas empresas, verificando se existem profissionais com esse conhecimento e se 

existem empresas fazendo a utilização de práticas que se preocupam com a 

sustentabilidade.  

2. MATERIAIS E MÉTODO 

A amostra foi constituída por 20 profissionais da área de TI, distribuídos 

aleatoriamente entre gerentes e técnicos de variadas instituições. Foram escolhidos 

esse profissionais pois é o tema que prevalece a área de TI. Optou-se por conduzir o 

trabalho a partir de um questionário realizado com tais gerentes e técnicos. O 

questionário constam de 11 questões voltadas à TI verde. O questionário tem o 

objetivo de medir o grau de percepção de ocorrência relativo às políticas utilizadas 
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nas empresas, iniciativas sobre sustentabilidade e também verificar se os 

profissionais da área sabem o conceito de TI Verde. As declarações receberam 

valores em porcentagem de respostas para cada pergunta. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Considerando o objetivo a que se propõe este estudo, os resultados serão 

apresentados e agrupados em blocos com gráficos de cada questão e suas devidas 

respostas, conforme abaixo:  

3.1. A Organização conhece o termo TI Verde e sua aplicabilidade? 

 
Gráfico 1. 

Dos profissionais entrevistados, 84% declararam que a empresa na qual 

trabalham não conhecem o termo TI verde e sua aplicabilidade, em contrapartida 

16% informaram que conhecem.  

A TI Verde pode ser definida como um conjunto de práticas capazes de 

garantir que a atividade de uma empresa gere menor impacto ambiental (PHELIPE, 

2010). Além dela também são usados conceitos, como uso de tecnologias 

"politicamente corretas", que sejam ecológicas e consumam menos energia para 

diminuir a quantidade de CO². 

A TI Verde pode ser considerada como uma nova cultura empresarial no 

tocante a redução do desperdício, envolvendo o desenvolvimento e a utilização de 

soluções que minimizem o consumo de energia e de recursos naturais, reduzindo os 

impactos causados ao meio. A prática também incentiva a reciclagem e reutilização 

dos equipamentos de informática. 

O resultado apresentado revela que em sua maioria, os profissionais 

consultados não conhecem o termo e nem a utilização da TI verde em suas 

empresas. Isso mostra que a preocupação com a sustentabilidade na área de 

tecnologia ainda é bem escassa, mesmo sendo esse termo amplamente divulgado 

na mídia. 

Gráfico, termo TI verde e sua aplicabilidade. 
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3.2. A Organização possui algum(uns) controle de gastos? 

 
Gráfico 2 

Observa-se que 32% dos entrevistados declararam possuírem organização e 

controle de gastos com energia elétrica, já 26% possuem controle de gasto com 

papel, 16% possuem controle de descarte de equipamentos eletrônicos, e 26% não 

tem controle de gastos. 

Percebemos que 32% dos entrevistados têm controle de gastos com energia 

elétrica, entretanto podemos dizer que ainda é um pequeno número, pois se faz 

necessário que os departamentos de TI sejam informados sobre o valor de suas 

contas de energia elétrica, o estabelecimento de metas para a redução do consumo 

de energia seja realizado.  

26% dos entrevistados apresentam controle de gastos com papeis, esse 

também é um percentual muito pequeno em relação ao quantitativo de 

entrevistados, pois se faz necessário termos um controle de gastos com papel, além 

de ser economia para as organizações, é também, e principalmente necessário para 

a natureza.  

Dos entrevistados 16% tem controle de descartes de equipamentos 

eletrônicos, um percentual muito irrelevante, visto que a quantidade de tempo que 

esse material descartado de forma incorreta pode levar à natureza. O descarte de 

equipamentos eletrônicos é muito importante nesse controle, pois estamos falando 

em sua maioria de matérias que podem poluir, e muito, o ambiente.  

Já 26% dos entrevistados não tem controle de gastos algum, isso é muito 

preocupante, pois sem esse controle, os gastos não poder diminuir e demonstra que 

a empresa também não está preocupada com a TI verde, que objetiva a 

sustentabilidade nessa área. 
Observa-se a necessidade de maior controle, principalmente dos descartes 

de equipamentos eletrônicos, pois em lugares inadequados podem degradar e muito 

o ambiente. 

Gráfico controle de gastos. 



TI Verde: Sustentabilidade na área da tecnologia da informação  

  
 

BRAYNER, F. L. A.; BRAYNER, P. V. A.; RAMOS, P. G. S. TI Verde: Sustentabilidade na área da 
Tecnologia da Informação. SIMPÓSIO NACIONAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE. 2013.p. ISBN 

Segundo Esty e Winston (2009, pg. 166), “toda empresa deve monitorar 

alguns resultados ambientais básicos – os recursos que utiliza e o que emite ou 

elimina”. 

3.3. A infraestrutura de TI da organização tem conhecimento das 
práticas de Virtualização? 

 
Gráfico 4 

Do conhecimento das práticas de virtualização, 79% dos entrevistados 

declararam que na organização na qual trabalham, tem o conhecimento de 

tecnologias de virtualização. Segundo Carissimi (2008), com a utilização dessas 

tecnologias reduz-se a emissão de CO² na atmosfera e economiza-se com 

aquisições futuras de hardware, refrigeração e energia elétrica.  

Pelo resultado obtido, 79% conhecem o uso dessa tecnologia, que é muito 

eficiente para diminuir o gasto da energia elétrica, além também de reduzir gastos 

como novos equipamentos eletrônicos.  
 
3.4. A Organização recolhe os eletrônicos já usados, quando os 

consumidores não os querem mais? (Organizações que fabricam 
equipamentos eletrônicos). 

 
Gráfico 6 

Sobre o recolhimento dos eletrônicos, 79% dos entrevistados declararam que 

nas empresas na qual trabalham, fazem o recolhimento de material eletrônico que 

não está mais em uso, isso é muito importante, pois segundo as Nações Unidas, os 

lixos eletrônicos demoram centenas de anos para se decompor. Porém 21% dos 

Gráfico, práticas de virtualização.  

Gráfico, eletrônicos 
usados. 
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entrevistados, as suas empresas não fazem o recolhimento dos eletrônicos não mais 

utilizados, o que é um número bastante elevado. Segundo as Nações Unidas, os 

brasileiros jogam no lixo cerca de respectivamente 96,800 e 22.000 toneladas de 

computadores e celulares, e nem todo esse lixo vai para o local devido.      

 
3.5. Existe algum interesse em se implantar a TI Verde na Organização? 

 
Gráfico 9 

No que diz respeito a implantação da TI Verde nas organizações, 53% dos 

entrevistados declararam que nas empresas na qual trabalham, tem o interesse de 

implantar a TI Verde, é um número muito pequeno comparado a importância da TI 

Verde, já 47% dos entrevistando não tem interesse em implantar a TI Verde nas 

organizações. Acreditamos que esses números, demonstram o pouco conhecimento 

das organizações sobre o conceito de TI Verde. 

 
3.6. Como é realizado o descarte de equipamentos eletrônicos que não são 

mais utilizados pela Organização? 

 
Gráfico 11 

Sobre o descarte de equipamentos eletrônicos, 42% dos entrevistados 

declararam que nas empresas na qual trabalham, os produtos eletrônicos são 

descartados em depósitos, porém, isso não é o mais recomendável, pois esse tipo 

de lixo deve que ser descartado em local específico. 37% dos entrevistados 

descartam em local ideal, entretanto ainda é número pequeno, 16% dos 

Gráfico, implantação. 

Gráfico, descarte de equipamentos eletrônicos. 
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entrevistados descartem incorretamente em lixo comum, prejudicando por 

conseguinte a natureza, e só 5% dos entrevistados dizem que utilizam outro tipo de 

descarte do material, não especificando-o.  
 
CONCLUSÕES  

 

Na percepção da maioria dos entrevistados, as organizações em que eles 

trabalham não conhecem ou não se preocupam com as práticas da TI Verde, 

embora ainda alguns utilizem deste sistema de gestão ambiental. Algumas práticas 

simples, como por exemplo, a utilização de controle de gastos de energia, papel e 

descartes de equipamentos, demonstram que as organizações mesmo sem 

conhecer as práticas, já fazem alguma iniciativa, contudo ainda é irrelevante diante 

do que se propõe a TI verde.  

Percebemos também que mesmo com o pouco conhecimento nas práticas da 

TI Verde, na sua maioria, os entrevistados não pensam em implantar as prática da 

TI verde na suas organizações, demonstrando despreocupação com a 

sustentabilidade.  

Contudo, pelos dados encontrados, é possível afirmar que mesmo com a falta 

de conhecimento nas práticas de TI Verde, existem práticas sendo utilizadas por 

algumas organizações, ligadas à sustentabilidade e TI Verde, mas os entrevistados 

da pesquisa não conseguem veicular essas práticas à imagem de empresa 

preocupada com o meio ambiente. 

Assim, faz-se necessário repassar os conhecimentos das práticas de TI Verde 

de forma a articulá-las efetivamente a uma política estratégica de implantação de 

uma cultura de sustentabilidade nas empresas.  Entende-se que estas políticas e 

práticas devam ser parte não só da estratégia, mas da cultura das organizações em 

todos os seus ambientes, para que não só os profissionais de TI conheçam, mas 

sim, todos que fazem parte da organização.   

No entanto, tais questões ainda dividem muitas opiniões, pois não são 

práticas fáceis de serem implementadas, mas que devem fazer parte de uma nova 

cultura na área de TI, sendo imprescindível sua efetivação, com isso ganham os 

profissionais de TI, as organizações e o ambiente como um todo. 
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