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comparativo entre IES públicas e privadas. 115f. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Mestrado em Tecnologias Ambientais) – Campus Marechal Deodoro, Instituto Federal de 
Alagoas, Marechal Deodoro, 2020. 
 

 

 

RESUMO 

 

O crescimento econômico acelerado resultou na produção em larga escala de equipamentos 
eletroeletrônicos que trouxeram diversas comodidades à sociedade. Investimentos estão 
ocorrendo, privilegiando a produção em massa e a diminuição do ciclo de vida dos produtos, 
dentro de um processo de obsolescência programada. Essa explosão no consumo, aliada a bens 
menos duráveis, tem gerado um aumento nos impactos ambientais oriundos do setor de 
tecnologia, quer pelo aumento do consumo de energia, quer pela quantidade de resíduos de 
material tecnológico geradas. A Tecnologia da Informação (TI) Verde tem surgido como uma 
alternativa para conciliar os recursos disponíveis com políticas de sustentabilidade dentro do 
ambiente corporativo promovendo benefícios para o meio ambiente e para as instituições. Este 
trabalho realizou um estudo comparativo entre instituições de ensino superior públicas e 
privadas à luz das normas, leis e regulamentos ambientais, bem como da teoria institucional, 
para verificar as dificuldades de implantação e compreender como as pressões institucionais e 
a legislação ambiental influenciam na implementação das práticas de TI verde.  Na execução 
da pesquisa foi aplicado um questionário survey com 37 questões elaborado numa plataforma 
digital e distribuído através de um aplicativo de mensagens instantâneas entre gestores de TI e 
de administração de 02 instituições de ensino superior públicas e 04 privadas, abrangendo os 
seus principais campis. Os resultados sinalizaram para um desconhecimento das práticas de TI 
Verde por parte das instituições, bem como das legislações e regulamentos ambientais. Foram 
identificados 23 problemas e para a resolução destes foram propostas ações para a adequação 
das instituições. Cada problema teve no mínimo quatro ações recomendadas para a adequação, 
o que gerou um total de 123 ações propostas. Como produto final, este trabalho resulta em um 
manual de recomendações para que os gestores das instituições de ensino possam aplicar nos 
seus contextos e obter melhor alinhamento com as práticas de TI Verde.  
 
Palavras-chave: sustentabilidade, tecnologia da informação, ensino superior, teoria 
institucional. 
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ABSTRACT 

 

Accelerated economic growth has resulted in the large-scale production of electronic equipment 
that has brought various amenities to society. Investments are taking place, favoring mass 
production and reducing the life cycle of products, within a programmed obsolescence process. 
This explosion in consumption, combined with less durable goods, has generated an increase 
in environmental impacts from the technology sector, sometimes due to the increase in energy 
consumption, sometimes due to the amount of technological material residues generated. Green 
Information Technology (IT) has emerged as an alternative to reconcile available resources 
with sustainability policies within the corporate environment, promoting benefits for the 
environment and for institutions. This work carried out a comparative study between public and 
private higher education institutions in the light of environmental norms, laws and regulations, 
as well as institutional theory, to verify the implementation difficulties and understand how 
institutional pressures and legislation influence the implementation of green IT practices. In the 
execution of the research, a survey questionnaire was applied with 37 questions elaborated on 
a digital platform and distributed through an instant messaging application between IT and 
administration managers from 02 public and 04 private higher education institutions, covering 
their main campus. The results signaled a lack of knowledge of Green IT practices by 
institutions, as well as environmental laws and regulations. Twenty-three problems were 
identified and actions to adapt the institutions were proposed to resolve them. Each problem 
had at least 04 actions recommended for adequacy, which generated 123 actions for the 
problems encountered. As a final product, this work results in a recommendations booklet for 
educational institutions managers to apply in their contexts and obtain better alignment with 
Green IT practices. 
 
Keywords: sustainability, information technology, higher education, institutional theory. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Este capítulo aborda a contextualização da pesquisa, bem como a justificativa para a sua 

execução, além de detalhar o objetivo geral e os objetivos específicos que nortearam este 

trabalho. 

 

1.1 Contextualização 

Cada vez mais a humanidade procura viver com conforto e praticidade, reduzindo 

esforços e distâncias. Inúmeros equipamentos têm sido criados com a finalidade de facilitar a 

vida da população, sem contar os diversos produtos elaborados com o objetivo de proporcionar 

lazer e entretenimento (PACHECO, 2013). 

Isto tem resultado no desenvolvimento tecnológico acelerado que tem sido observado nos 

últimos anos. Esta aceleração levou a produção em larga escala de diversos produtos 

tecnológicos com variadas utilidades que proporcionaram e proporcionam um aumento na 

quantidade e diversidade de eletroeletrônicos. Um fator que, associado a grandes investimentos 

em marketing e no desenvolvimento de inovações tecnológicas, levou a uma expansão da 

comercialização dos microcomputadores a uma escala sem precedentes no mercado mundial 

(DEMAJOROVIC, 2013). 

Os grandes investimentos têm sido viabilizados por um sistema de comercialização em 

massa que privilegia a diminuição do ciclo de vida dos produtos, além dos grandes apelos de 

mercado (THIERRY et al, 1995). Nesta vertente, observa-se a existência de um processo de 

obsolescência programada, onde as empresas passaram a fabricar produtos com uma 

durabilidade menor, substituindo matérias-primas de maior resistência por produtos mais 

baratos, reduzindo custos de produção e tornando os produtos menos duráveis e muitos até 

descartáveis (ASSUMPÇÃO, 2017).  

Vale ressaltar, também, que toda essa tecnologia contribui para os impactos ambientais, 

através do consumismo supérfluo, que resulta em uma conduta social caracterizada por 

desperdícios e omissão dos efeitos causados ao meio ambiente. Estas mudanças são percebidas 

na sociedade como um todo, refletindo nas empresas, organizações e instituições. É perceptível 

que as organizações em geral conseguem mudar e evoluir as pessoas, principalmente quando 

estas participam de algo que conhecem e acreditam de forma a se comprometer com a mudança 

(NASCIMENTO, 2012). 
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A evolução tecnológica vem acarretando grandes alterações no meio ambiente, um dos 

fatores é a obsolescência programada, que vem realizando transformações no meio. Onde antes 

havia um conjunto simples de interações químicas, físicas e biológicas, hoje existe em um 

sistema muito mais complexo. Como resultado, tem-se o aumento do consumo de recursos 

naturais não renováveis e a geração de lixo eletrônico ou resíduos de equipamentos 

eletroeletrônicos (REEs), que contêm em sua composição substâncias tóxicas e perigosas, como 

mercúrio, fósforo e chumbo, com alto potencial de geração de danos à saúde humana e ao meio 

ambiente quando destinados de forma inadequada (RODRIGUES et al, 2015). 

Sachuck, Takahashi e Augusto (2008) já sinalizavam que discussões abordando de forma 

consistente os problemas ambientais, a conservação dos recursos naturais, o aquecimento 

global, a economia de energia e a sustentabilidade vêm sendo alvo de interesse de gestores de 

empresas na área de tecnologia da informação (TI), devido aos impactos que as atividades desse 

setor vêm causando ao meio ambiente. 

Nesse contexto, a Tecnologia da Informação Verde ou simplesmente TI Verde é um 

conceito criado por empresas de tecnologia, que consiste em um conjunto de práticas com o 

intuito de conciliar os recursos disponíveis com as políticas de sustentabilidade dentro do 

ambiente corporativo, promovendo benefícios para o meio ambiente e para a instituições 

(LUNARDI; ALVES; SALLES, 2012). 

Murugesan (2010) ressaltou que a TI Verde se ancora em estudos para projetar, fabricar, 

utilizar e descartar produtos e subprodutos computacionais, pressupondo efetividade para 

garantir níveis mínimos de impactos negativos ao meio ambiente. É importante ressaltar que 

ela também abrange o conjunto de iniciativas e programas que direta ou indiretamente estão 

relacionados com a sustentabilidade ambiental nas organizações (JENKIN; WEBSTER; 

McSHANE, 2011). 

A TI verde pode ser uma importante ferramenta para minimizar ou até mesmo eliminar 

diversos impactos ambientais causados pela demanda tecnológica crescente. Mesmo não sendo 

um conceito bem definido, nem um conjunto de práticas uniformemente aceitas, a TI Verde 

tem sido muito associada a iniciativas de redução de custos com energia e refrigeração nas 

operações de TI (RASMUSSEN, 2011). 

Cada organização tem sua própria perspectiva para avaliar o ambiente de negócios. Sendo 

que algumas serão proativas e outras serão extremamente relutantes, pois, uma visão superficial 

sugere que atividades ambientais podem aumentar custos de produção por causa de demanda 

de investimentos e maiores custos operacionais, o que torna negativa a relação de adoção de 

práticas verdes com o resultado financeiro das empresas (KIM; KO, 2010). 
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De acordo com o Gartner, equipamentos de informática respondem por 2% de emissão 

de gás carbônico em todo o mundo e os datacenters respondem por 23% de emissão de gases 

de toda a TI, enquanto monitores e PCs respondem por 40%. Silva (2009) já apresentava 

preocupação para onde iriam esses equipamentos em 10 anos, uma vez que todos eles 

apresentam em sua composição substâncias tóxicas com alta probabilidade de contaminar os 

solos e os lençóis freáticos e a incineração não seria uma alternativa interessante, pois a queima 

libera gases cancerígenos muito mais letais (dioxinas e furanos). Após uma década de intenso 

consumo de equipamentos de informática torna-se evidente uma problemática: como tem sido 

feito o descarte dos equipamentos obsoletos? 

Dentro deste contexto, destaca-se que as instituições de ensino superior (IES), por serem 

consideradas um ambiente propício à reflexão social e por reproduzirem padrões de 

comportamento observados na sociedade como um todo, podem promover nos alunos e na 

sociedade a capacidade de participar como protagonistas da vida social, através de situações 

que lhes permitam desenvolver uma visão crítica acerca das problemáticas compartilhadas por 

todos, inclusive as que se desenham no contexto de desenvolvimento tecnológico acelerado.  

Mas estes problemas podem se apresentar de maneiras distintas nas instituições públicas 

e privadas, dada as diferenças conceituais e legais destas tendo mais dificuldade ou facilidade 

na execução de determinada ação. Um dos exemplos é que a Lei Federal 8.666/93, que entre 

outras coisas regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas para 

licitações e contratos da Administração Pública, não se aplica às IES privadas que, para executar 

compras, não precisam segui-la. Além disso, algumas instituições apresentam normativos 

próprios, como no caso do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, que criou a 

Instrução Normativa n.º 01, em 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de 

sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras. E deve ser 

seguida por todos os órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 

Em muitos casos, a supracitada lei de licitações torna o processo de compras complexo e 

muito lento e dificulta a renovação dos recursos tecnológicos e, inclusive, até o descarte dos 

que estão obsoletos e sendo substituídos. A lei é um exemplo de como legislações e 

instrumentos normativos podem impedir ações de sustentabilidade, isso é uma característica 

que se traduz no elemento de caráter regulador das instituições e é caracterizado pela fixação 

de normas reguladoras que são importantes na gestão das instituições, mas, ao mesmo tempo, 

podem inibir ações inovadoras (CARVALHO, 1999). 

O caráter regulador é um dos pilares da teoria institucional juntamente com o caráter 

normativo e o cognitivo. O normativo é caracterizado pela pressão exercida nas instituições por 
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normas e valores, estruturas e comportamentos que podem ser comparados e avaliados sendo 

interiorizados pelos indivíduos transformando-se numa obrigação social. O pilar cognitivo 

propõe que sejam considerados além dos normativos as interpretações subjetivas das ações, 

considerando os indivíduos e as organizações como realidades socialmente construídas, com 

objetivos que variam de acordo com seu contexto institucional (SCOTT, 2001). 

Este trabalho realizou um estudo comparativo entre instituições de ensino superior 

públicas e privadas do estado de Alagoas à luz das normas, leis e regulamentos ambientais, bem 

como da teoria institucional, para verificar as dificuldades de implantação e compreender como 

as pressões institucionais e a legislação ambiental influenciam na implementação das práticas 

de tecnologia da informação verde. Após o levantamento dos problemas, foi proposto um 

manual de recomendações acerca da implantação destas práticas nas IES. 

 

1.2 Justificativa 

O desenvolvimento de novas tecnologias e o aumento do consumo da sociedade por bens 

duráveis acarretou na concepção de leis e normativos que tenham por objetivo assegurar a 

destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, tal como preceitua a Lei 

12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (BRASIL, 2010).  

A supracitada lei trata, por exemplo, a logística reversa como “um instrumento 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta 

e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo 

ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada” (BRASIL, 

2010). 

Também busca lidar com a responsabilidade compartilhada do ciclo de vida dos produtos 

a partir de acordos setoriais, compreendido como “um conjunto de atribuições individualizadas 

e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e 

serviços públicos de limpeza urbana para minimizar o volume de resíduos sólidos” (BRASIL, 

2010).  

Um dos setores previstos no acordo é o das indústrias de eletroeletrônicos, que sinaliza 

para a responsabilização destas empresas pelos resíduos que geram até o fim de seu ciclo de 

vida e que as mesmas devem se preocupar em prover meios para recolher estes resíduos e 

destiná-los adequadamente.  

Após dez anos da PNRS, foi publicado o Decreto n°. 10.240, de 12 de fevereiro de 2020, 

a partir do qual o Brasil começou a contar com regras claras para a implementação de um 
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sistema de logística reversa de produtos eletroeletrônicos e seus componentes de uso doméstico. 

O referido decreto sinaliza um prazo de cinco anos para implantação de cinco mil pontos de 

coleta e destinação de lixo eletrônico. Mostrando, assim, uma preocupação com os impactos 

ambientais do consumo acelerado dos produtos eletroeletrônicos, que já são produzidos para 

terem um ciclo de vida reduzido, ou seja, para ficarem obsoletos em pouco tempo. Isso se reflete 

no marketing intenso para constante atualização de equipamentos domésticos como 

computadores, impressoras, celulares e afins.  

Trazendo para o contexto das IES, um dos problemas mais recorrentes dessas instituições 

consiste no desfazimento dos resíduos eletrônicos de informática. É corriqueiro encontrar, 

nestes locais, salas com dezenas de equipamentos de informática que ainda podem ser 

aproveitados por outras instituições, mas regulamentos, principalmente de patrimônio, 

dificultam processos de doações.  

Diniz (2016) alertou que as instituições públicas de ensino necessitam aprimorar o 

processo de desfazimento dos seus resíduos eletrônicos de informática. Diante da relevância do 

problema, algumas instituições de ensino superior têm iniciado o desenvolvimento de seus 

próprios projetos pilotos para o desfazimento correto de seus equipamentos de informática, 

descortinando um cenário relevante para a proposta deste estudo.  

Além disso a pesquisa se justifica importante pelo fato de possibilitar às Instituições de 

Ensino Superior avaliar suas práticas de TI Verde e, a partir disso, encontrar soluções à luz da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos e das normas de padronização de gestão ambiental e 

gestão da responsabilidade social.  

Estas soluções fazem parte de um manual de recomendações que consiste no artefato 

resultante desta pesquisa, que permitirá orientar os gestores quanto ao cumprimento dos 

requisitos previstos na lei e nas normas da ABNT. Este manual auxiliará os gestores de TI de 

IES a elaborar um planejamento e um cronograma de atendimento às necessidades de forma 

mais efetiva.  

Cabe ainda ressaltar que, durante as buscas por trabalhos correlatos, verificou-se que 

nenhum dos estudos encontrados nesta temática gerou um manual, guia ou algum manual de 

orientações para adequação das instituições, sendo esta uma contribuição diferenciada no 

presente trabalho. O artefato gerado pode contribuir de forma significativa no processo de 

ajustamento das instituições à TI Verde. 
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1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo geral  

Propor recomendações para implantação de práticas de TI Verde em instituições de 

ensino superior, a partir de uma análise comparativa entre IES públicas e privadas localizadas 

no Estado de Alagoas. 

1.3.2. Objetivos específicos  

Com vistas a alcançar o objetivo geral, faz-se necessário definir objetivos específicos: 

• Efetuar levantamento sobre as práticas de TI Verde mencionadas na literatura; 

• Identificar as práticas e as lacunas na adoção de TI Verde nas instituições de ensino 

superior públicas e privadas selecionadas;  

• Comparar as práticas de TI Verde adotadas nas IES participantes da pesquisa à luz da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos e das Normas ISO 14001 (Sistemas de Gestão 

Ambiental) e 16001 (Responsabilidade Social); 

• Elaborar um produto técnico no formato de manual com recomendações para 

implantação de práticas de TI Verde em IES, apontando os principais problemas e 

soluções para sua adoção. 

1.4 Estrutura do trabalho 

Esta dissertação está estruturada da seguinte forma: 

• No Capítulo 2 são apresentados os conceitos de desenvolvimento sustentável, tecnologia 

da informação verde, uma descrição das práticas de TI Verde, aspectos relevantes da teoria 

institucional, além de menção a trabalhos correlatos. 

• No Capítulo 3 são detalhados os materiais e métodos, abrangendo a caracterização da 

pesquisa, a descrição do objeto de estudo, a caracterização das organizações pesquisadas, a 

caracterização dos respondentes, bem como a forma de coleta e análise dos dados. 

• No Capítulo 4 são apresentados os resultados da pesquisa de levantamento junto às 

instituições públicas e privadas, bem com as discussões pertinentes. 

• No Capítulo 5 são apresentadas as conclusões gerais e as sugestões para trabalhos 

futuros.  



21 
 

  

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Este capítulo aborda conceitos e teorias relevantes para a compreensão deste trabalho: 

desenvolvimento sustentável, tecnologia da informação verde, práticas de TI Verde, teoria 

institucional e teoria ação e resultado. 

 

2.1 Desenvolvimento Sustentável 

As preocupações da humanidade com as questões ambientais se tornaram mais evidentes 

à medida que desastres ambientais de grandes proporções passaram a acontecer no mundo. 

Acidentes como o que aconteceu na baía de Minamata, no Japão, em meados do século passado, 

onde centenas de pessoas morreram e milhares tiveram anomalias, que foram passadas para 

novas gerações, foram o estopim para uma evolução da consciência ambiental. Os países 

passaram de uma ausência de preocupação com o meio ambiente para uma séria discussão sobre 

a atuação do homem no planeta, incorporando uma necessidade de maior controle ambiental de 

suas ações (CETEM, 2006). 

Em 1972, foi realizada a primeira conferência mundial sobre meio ambiente em 

Estocolmo na Suécia, promovendo o início de uma série de pesquisas sobre as consequências 

das atividades humanas no planeta (SEBRAE, 20014). Em 1973, Maurice Strong lançou o 

conceito de ecodesenvolvimento, definindo-o como um estilo de desenvolvimento baseado no 

uso conservador dos recursos locais, sem causar o esgotamento da natureza (GIANELLI, 2016). 

Em 1983 foi criada a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED) 

que definiu Desenvolvimento Sustentável como a forma pela qual as atuais gerações satisfazem 

suas necessidades no presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem 

suas próprias necessidades (WEISS, 1992). Com isso, a premissa é que o desenvolvimento deve 

acontecer de forma a garantir as necessidades das gerações futuras, mas sem prejudicar a 

geração presente. Tudo isso sem esquecer que cada região pode ter soluções específicas para 

seus problemas, acreditando na capacidade da sociedade identificar seus problemas e propor 

soluções originais, mesmo que sejam análogas a outras já existentes (LAYRARGUES, 1997). 

Importante ressaltar a diferença entre ecodesenvolvimento e desenvolvimento 

sustentável: enquanto o ecodesenvolvimento postula com relação à justiça social, que seria 

necessário estabelecer um teto de consumo, com um nivelamento médio entre o Primeiro e 

Terceiro Mundo, e reforça o perigo da crença ilimitada na tecnologia moderna, colocando 

limites à livre atuação do mercado, o desenvolvimento sustentável defende que seria necessário 
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estabelecer um piso de consumo, omitindo o peso da responsabilidade da poluição à riqueza 

acreditando firmemente no potencial da tecnologia moderna e propondo a transferência de 

tecnologia como o critério de “ajuda” ao Terceiro Mundo (GIANELLI, 2016). 

Em 1992, aconteceu a Eco 92, uma conferência internacional que aconteceu no Brasil, 

reconhecida como um grande marco no tratamento das questões ambientais. A partir desta 

conferência, inúmeros estudos foram efetuados e observaram que não dependia apenas de 

conservar, mas também existia a importância de analisar os fatores ecológicos e o uso dos 

recursos naturais de forma eficiente (HARTMAN et al, 1999). 

Assim, veio à tona a necessidade de incorporar o fator ambiental desde o planejamento 

dos projetos, com as empresas reorganizando sua forma de atuação, pois são elas as maiores 

consumidoras de recursos ambientais. Além do mais, defender o meio ambiente melhora a 

imagem de qualquer empresa perante a sociedade. Outro ponto importante a ser levado em 

consideração é que não tem como pensar em desenvolvimento sustentável sem considerar os 

fatores sociais, ambientais e econômicos, com este último ainda tendo um peso maior que os 

demais (ALMEIDA, 2002). 

De acordo com Welsh e Herremans (1998) é necessário que as organizações não apenas 

se conscientizem, mas desenvolvam métodos que favoreçam o desenvolvimento sustentável. É 

preciso investir em planejamentos duradouros e com resultados mais concisos e permanentes. 

Sistemas de gestão são estratégicos e possibilitam a empresa tomar ciência do que realmente 

resulta em dados positivos, mudando assim seus valores e tornando esses resultados mais 

acessíveis. 

     Enfim, a sustentabilidade é um ponto crucial em qualquer corporação nos dias atuais, 

por isso, é imprescindível que as empresas desenvolvam programas que levem em conta boas 

práticas ambientais. Porém, bons resultados são mais eficazes quando as medidas partem de 

uma consciência plena da própria instituição, tanto do seu papel influenciador na sociedade, 

como seu papel de contribuinte com os impactos ambientais. Esta consciência faz a corporação 

buscar alternativas mais viáveis do ponto de vista técnico, econômico e ambiental, mas não 

apenas buscar, mas também executar, conscientizar seus colaboradores, monitorar suas ações, 

corrigir eventuais falhas, criar novos modelos adaptados ao seu negócio. Só assim a organização 

poderá promover uma verdadeira transformação duradoura, eficaz e que traga resultados 

sempre positivos (JACOBI, 2003). 

Estes resultados só podem ser atingidos tendo início com uma aplicação prática que, para 

ser bem-sucedida, precisa se apoiar em quatro requisitos básicos: ser ecologicamente correta, 

economicamente viável, socialmente justa e culturalmente aceita. Fica claro que a 
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sustentabilidade envolve os meios humanos na qual a estrutura social possa evoluir (BELLEN, 

2005). A perda de oportunidade na adoção de um modo de atuação sustentável, significa 

prejudicar as futuras gerações. 

Nos dias atuais, a tecnologia é considerada indispensável na vida cotidiana das pessoas e 

das organizações, por isso ela tem o dever de promover uma melhor utilização dos recursos 

disponíveis. O atraso tecnológico, em alguns casos, é o motivo do fechamento de muitas 

empresas. Ao relacionar sustentabilidade e tecnologia se remete a aumento de custos e redução 

de lucros, situações que afligem as empresas, mas nem sempre são verdadeiras, isso pode ser 

materializado nos conceitos de tecnologia da informação verde (MAITINO NETO; FAXINA, 

2012). 

 

2.2 Tecnologia da Informação Verde  

A grande maioria das organizações possui algum tipo de sistema de informação dando 

suporte aos seus processos, visando um aumento da eficiência, eficácia e modernização destes 

(GONÇALVES; SAPATEIRO, 2009). Historicamente, estes sistemas foram construídos com 

uma perspectiva de racionalidade, de centralização e verticalização conforme previsto nas 

regras organizacionais. Posteriormente, evoluíram para uma função de suporte, com uma 

função estratégica visando principalmente automatizar processos repetitivos (LAPOLLI, 2003). 

Além disto um grande desafio consiste em processar grande quantidade de informações 

com a mesma velocidade em que são produzidas. Isso desencadeia uma grande busca por 

estratégias e ferramentas com o objetivo de melhorar a produtividade e o atendimento ao 

cliente. Organizações privadas já enxergam os sistemas de informação como um grande aliado 

no contexto de competitividade atual e vêm paulatinamente dando o destaque que este precisa. 

As organizações públicas também já perceberam isso, mas demoram um pouco mais nesta 

mudança (WZOREK et al, 2008). 

     Muitas ações foram executadas pelas organizações, inclusive passando pelos sistemas 

de informação, sem se dar conta que poderiam ser classificadas como sustentáveis, muito em 

parte devido à complexidade do conceito, mas também pelo desconhecimento da sociedade. As 

empresas ao inserir as questões ambientais, mesmo que de forma tímida, nos seus programas e 

processos passaram a introduzir conceitos, um deles foi o de ecoeficiência, que remete sua 

origem na década de 80, foram os primeiros passos do que é conhecido hoje como tecnologia 

da informação verde (LUNARDI; FRIO; BRUM, 2011). 
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A tecnologia da informação verde, ou simplesmente TI Verde, é um processo que visa à 

redução dos impactos dos equipamentos eletroeletrônicos em todas as fases do ciclo de vida 

destes, ou seja, desde à sua concepção até a destinação final ambientalmente adequada 

(TAKAHASHI et al, 2009), adotando práticas ecoeficientes desde a fabricação dos 

equipamentos, passando pela aquisição dos produtos e serviços com uma gestão responsável 

em toda a cadeia envolvida. TI Verde consiste em um termo genérico relacionado às medidas 

e atividades do departamento de TI das empresas e visam contribuir para os objetivos orientados 

pela sustentabilidade empresarial e pela responsabilidade social corporativa (CHEN et al., 

2008; SCHIMIDT et al., 2010).  

Trata-se de um movimento técnico e social que visa implementar políticas, práticas, 

estratégias e produtos (software e hardware) com o intuito de melhorar e promover a 

sustentabilidade ambiental, deixando o uso da tecnologia computacional menos prejudicial ao 

meio (SALLES, et al. 2013). E que tem por finalidade reduzir os impactos gerados pela 

tecnologia da informação, trabalhando a conscientização agregada à conservação ambiental e 

orientando as empresas nas boas práticas de gestão. 

Segundo Lunardi, Simões e Frio (2014), a TI Verde ainda é um movimento recente e, por 

conta disto, não apresenta um conceito inteiramente definido, nem tão pouco apresenta um 

conjunto de práticas aceitas e aplicadas por todas as organizações. No entanto, estes autores 

afirmam que a adoção de suas práticas pode gerar valor para as organizações e para a sociedade, 

economizando gastos com energia, papel, água, transporte, espaço físico, manutenção e 

descarte e melhorando a imagem da empresa como uma instituição que valoriza seus 

funcionários e respeita o meio ambiente. 

As práticas de TI Verde foram agrupadas por Lunardi, Alves e Salles (2012) em quatro 

fatores: Ações, Monitoramento, Busca e atualização e Consciência socioambiental. O quadro 1 

mostra a distribuição destas práticas junto aos respectivos fatores. 

Quadro 1: Práticas de TI Verde associadas a quatro fatores. 

Fatores Práticas 

Ações 

Remoção dos equipamentos que não estão em uso 
Aquisição de equipamentos levando em consideração eficiência 

energética 
Descarte adequado dos produtos eletroeletrônicos 

Estratégias para melhor uso dos produtos computacionais (função 
repouso, refrigeração, área física, virtualização) 

Aquisição de produtos sem componentes perigosos 

Aquisição de produtos com selo verde 
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Monitoramento 

Controle dos custos com manutenção dos equipamentos computacionais 
Controle de impressão de documentos 

Gerenciamento de desempenho dos equipamentos computacionais 
Gerenciamento do controle de energia dos diversos recursos 

computacionais 

Busca e atualização 
 

 

Conhecimento sobre como as diferentes tecnologias computacionais 
podem funcionar de forma mais eficiente 

Busca de novas formas de redução do consumo de energia dos produtos 
computacionais 

Conhecimento sobre as tecnologias computacionais mais limpas e 
eficientes existentes no mercado 

Identificação de casos de outras empresas que economizaram energia e 
dinheiro, através da utilização de tecnologias computacionais mais 

limpas 
Pesquisa em diferentes fontes para identificar tendências computacionais 
mais limpas e econômicas (seminários, livros, reportagens, consultorias) 

Consciência socioambiental 

Procura informar aos funcionários sobre a reciclagem e o descarte de 
equipamentos computacionais na empresa 

Possui estratégias e políticas para a utilização de recursos naturais (água, 
luz, papel) 

Procura parceiros comerciais que têm preocupações ambientais 
Possui estratégias e políticas ambientais bem definidas 

Fonte: Lunardi, Alves e Salles (2012). 

 

Algumas práticas importantes, citadas por Maitino Neto e Faxina (2014), também 

merecem destaque: a virtualização, que possibilita a criação de sistemas operacionais virtuais 

em um mesmo equipamento e pode ser de um servidor, de estações de trabalho, de aplicações, 

de apresentação, de armazenamento; o gerenciamento eletrônico de documentos (GED) que 

consiste num sistema computacional com cinco funcionalidades básicas, são elas: captar, 

gerenciar, armazenar, distribuir e preservar a informação; o descarte do lixo eletrônico, um 

termo conhecido por todos para classificar as mensagens indesejadas que são enviadas para 

nosso e-mail.  

No entanto, o termo lixo eletrônico está relacionado ao elemento mais contundente de 

impacto ambiental direto, o resíduo eletroeletrônico, que consiste nos equipamentos que após 

seu ciclo de vida devem ser descartados de forma adequada como prevê a legislação. Quando 

isto não acontece o resultado é bastante negativo para o ambiente, uma vez que estes possuem 

em sua composição diversos elementos químicos que são extremamente nocivos para o 

ambiente e para a saúde das pessoas, tais como: chumbo, cromo, mercúrio, arsênio, cádmio, 

entre outros (MAITINO NETO; FAXINA, 2014). 

De acordo com o estudo Global E-Waste Monitor, realizado pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), o Brasil é o maior produtor de lixo eletrônico da América Latina. Anualmente, 

o país produz 1,5 milhões de toneladas de lixo eletrônico e apenas 3% de todo esse montante 
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tem um descarte adequado1. Infelizmente, o país não tem estatísticas padronizadas nem 

políticas de abrangência nacional para o manejo desse tipo de descarte2. Além disso, os resíduos 

eletroeletrônicos (REE) são compostos por materiais, como plásticos, vidros e metais, que 

podem ser recuperados e retornados como insumo para a indústria de transformação. 

O uso ineficiente da TI, além de prejudicar o meio ambiente, pode resultar em maiores 

custos para as organizações (MELVILLE; NIGEL, 2010). Desenvolver um ambiente 

organizacional sustentável em harmonia com os anseios da sociedade atual impõe às empresas 

a adoção e execução de políticas visando a busca por produtos e práticas que minimizem os 

efeitos danosos ao meio ambiente, provocados pelo uso intensivo da tecnologia da informação. 

Ainda que a TI venha representando uma parte significativa dos problemas ambientais, a 

abordagem chamada de TI verde não considera mais a tecnologia como uma razão para os 

problemas ambientais, mas sim como uma potencial solução (SALLES et al, 2016). 

 

2.3 Teoria Institucional 

Um princípio básico das teorias organizacionais clássicas é de que toda pessoa pode 

executar tarefas de uma melhor maneira e que as formas organizacionais devem protegê-las de 

seus vícios e limitações, reduzindo as diferenças individuais dos trabalhadores e treinando-os a 

alcançar padrões dentro do modelo de trabalho, acreditava-se que isto faria as organizações 

trabalharem mais eficientemente. Essa abordagem estruturalista marca o início da passagem 

gradativa do enfoque do sistema fechado para o sistema aberto, trazendo a preocupação inicial 

com as relações interorganizacionais e a interação da organização com o meio ambiente 

(CARVALHO, 2016). 

As organizações começaram a ser vistas como muito mais do que sistemas de produção, 

mas sim como sistemas sociais e culturais, uma expressão estrutural da ação racional que, ao 

longo do tempo, está sujeita às pressões do ambiente social (SCOTT, 2001). Tal fenômeno foi 

designado por Selznick (1957) como o processo de institucionalização, onde o principal aspecto 

é que os valores substituem os fatores técnicos na determinação das tarefas organizativas. A 

teoria institucional é a continuação do processo de mudança onde a teoria administrativa sai de 

um sistema fechado para sistemas abertos (CARVALHO et al, 1999). 

                                                 
1 Brasil é o maior produtor de lixo eletrônico da América Latina. Por Rafael Rodrigues Da Silva. 13/09/ 2018. 
Disponível em  https://canaltech.com.br/meio-ambiente/brasil-e-o-maior-produtor-de-lixo-eletronico-da-
america-latina-122458/ 
2 Brasil é o maior produtor de resíduos da América Latina. 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/tecnologia/2017/12/18/interna_tecnologia,648353/produtor-
de-residuos.shtml 

https://canaltech.com.br/meio-ambiente/brasil-e-o-maior-produtor-de-lixo-eletronico-da-america-latina-122458/
https://canaltech.com.br/meio-ambiente/brasil-e-o-maior-produtor-de-lixo-eletronico-da-america-latina-122458/
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Ainda no contexto clássico, de acordo com a concepção racionalista, a ação está 

subordinada à razão. Para Hodgson (1994), a tomada de decisão é uma deliberação consciente 

e essa concepção orientou grande parte das perspectivas da administração. Mas, foi contestada 

por antropólogos e sociólogos, que propuseram que o processo de tomada de decisão é 

complexo e também faz uso de processos mentais inconscientes e semiconscientes, uma vez 

que a mente humana possui uma capacidade computacional limitada (SIMON, 1957). 

Nessa contestação, como contraponto a concepção racionalista emerge a teoria cognitiva, 

extremamente importante neste processo, pois é um antecedente da teoria institucional e afirma 

que a mente humana não consegue processar todos os dados sensoriais num cálculo racional, 

mas busca reduzir o grau de incerteza a um nível de significado baseado em suas experiências 

anteriores e isso ajuda no processo de tomada de decisão e na própria atuação. Esta teoria propõe 

que como a mente não consegue deliberar totalmente, de forma racional, conscientemente, os 

seres humanos criam mecanismos que retiram as ações da avaliação racional. Esses 

mecanismos são conhecidos como hábitos (CARVALHO et al, 1999). 

Segundo Berger e Luckmann (1985), toda atividade humana está sujeita ao hábito e 

sempre que ações habituais recíprocas entre atores em um processo fruto de relações sociais 

são tipificadas ou padronizadas, ocorre uma institucionalização. Quando se diz que uma parte 

de uma atividade humana foi institucionalizada, significa que esta foi submetida ao controle 

social. 

Ainda segundo Carvalho (1999), os ambientes técnicos racionais permitem produzir bens 

e serviços e serem aceitos pelo mercado logrando êxito em seus objetivos de forma eficiente. 

Já os ambientes institucionais são capazes de proporcionar legitimidade organizacional. Cabe 

destacar alguns modelos criados mentalmente e elaborados com base em dados simples, a partir 

de ações analisáveis que obtiveram maior destaque: ambiente institucional, legitimidade, 

isomorfismo e o campo organizacional. 

O isomorfismo, sob a ótica do institucionalismo organizacional, explica a adoção de 

práticas organizacionais semelhantes pelas instituições. De acordo com Dimaggio e Powell 

(2007), as organizações são orientadas por objetivos e pela busca da eficiência, entretanto, elas 

constituem a concretização das interações socioculturais e cognitivas, buscando legitimidade 

em um determinado contexto social, que se materializa na homogeneidade das práticas 

organizacionais, ou seja, se uma instituição tem uma prática habitualmente reconhecida como 

correta pela sociedade, as outras tendem a executar a mesma ação, mesmo sem ter um estudo 

claro do quanto a ação seria benéfica para ela. 
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Dimaggio e Powell (2007) ressaltaram três mecanismos que provocam mudança 

isomórfica institucional: o isomorfismo coercitivo, que provém da influência política e do 

problema da legitimidade; o mimético que resulta de respostas padrão à incerteza e por último 

o normativo que é associado à profissionalização. Já Scott (2001) distinguiu três componentes 

básicos das instituições que promovem uma base de legitimação e são descritos no quadro 2. 

Quadro 2: Os três pilares das instituições 

 
Pilares 

Regulativo Normativo Cognitivo 

Base de conformidade Obediência Obrigação Social Aceito como verdade 
Mecanismos Coercitivo Normativo Mimético 

Lógica Instrumentalidade Conformidade Ortodoxia 

Indicadores Regras, leis e sanções Certificação 
Credibilidade 

Predomínio 
Difusão 

Base de legitimidade Legalmente sancionado Moralmente governado 

Culturalmente 
sustentado 

Compreensível 
Reconhecível 

Fonte: Scott (2001). 

 

Como se observa no quadro 2, os três pilares fortalecem e reforçam as estruturas das 

instituições, cada com uma diferente base de legitimação, ou seja, não necessariamente estão 

previstos em alguma lei ou instrumento normativo. 

O pilar regulativo, ainda segundo Scott (2001), envolve a capacidade de se estabelecer 

regras, inspecionar a conformidade destas, manipular sanções, sejam recompensas ou punições 

para influenciar comportamentos futuros. Outros meios importantes utilizados neste pilar são o 

medo a força e a utilidade. O pilar normativo prioriza regras de dimensões prescritivas, 

avaliativas e imperiosas à vida social, estes sistemas incluem valores e normas, sendo que o 

primeiro especifica como o comportamento pode ser comparado através da construção de 

padrões, o segundo especifica a partir dos valores adotados e com significados legitimados 

como as coisas deveriam ser feitas. Este pilar define metas e objetivos e como atingi-las de 

forma mais apropriada. 

O pilar cognitivo, por sua vez, enfatiza a interação entre os atores a partir de suas 

compreensões internalizadas e de sua interpretação da realidade social em que atua, moldando 

os significados atribuídos aos objetos e símbolos que podem ser palavras, sinais ou gestos. Na 

análise do processo de transformação de qualquer sociedade a articulação entre estes três 

mecanismos é extremamente relevante, e cada um deles pode ter maior preponderância 

dependendo do contexto de cada uma. 
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2.4 Normas, Leis, Decretos, Regulamentações 

As comunidades, em geral, possuem um conjunto de valores que são partilhados por seus 

indivíduos. As normas são provenientes das convenções sociais, são negociadas 

constantemente de acordo com as ações realizadas. No entanto, normas não são o mesmo que 

regulamentos, e seguir uma norma não garante que se está cumprindo as leis relevantes. Na 

verdade, as normas raramente citam a lei pois a legislação pode mudar durante a sua vigência 

(BSI, 2019). 

O governo muitas vezes se baseia em normas ao elaborar uma legislação ou documentos 

com diretivas. As normas são usadas para estabelecer os detalhes técnicos, permitindo que a 

legislação se concentre em objetivos políticos de longo prazo como, por exemplo, segurança 

do produto ou proteção ambiental. Nestes casos, o cumprimento da norma significa, muitas 

vezes, que se está em conformidade com a legislação pertinente, embora existam outras 

maneiras de cumprir a legislação sem o uso de uma norma. Em filosofia, normas são razões ou 

motivos para agir, para acreditar ou para sentir. Ordens e permissões expressam normas. Elas 

prescrevem maneiras de ser ao mundo em vez de descrever estados do mundo. Normas e regras 

são formuladas de acordo com certos valores. Normas são usadas para manter a ordem 

(RESENDE, 2011). 

Segundo Gianelli, (2016), normas, decretos, leis e regulamentações foram criados no 

setor público com a intuito de favorecer a adoção de determinadas práticas, entre elas estão 

incluídas as práticas sustentáveis. Muitas dessas normas regulamentadoras são criadas com base 

em organismos internacionais e caracterizam-se por um conjunto de padrões de processos em 

sua cadeia produtiva, com foco na qualidade do produto final de forma a não ser prejudicial ao 

meio ambiente, sendo, por isso, adotadas por empresas privadas. Isso lhes confere as chamadas 

certificações, que garantem maior destaque, visibilidade e vantagem competitiva. 

Dentre as normas com enfoque sustentável destaca-se a ISO 14001, que é uma ferramenta 

que auxilia as empresas a controlar os aspectos ambientais presentes em suas atividades e 

minimizar os impactos decorrentes das interações do aspecto com o meio. Esta norma fornece 

elementos para implantar um sistema de gestão ambiental, fazendo com que a organização 

planeje, organize e execute suas atividades de forma ambientalmente correta. É um instrumento 

reconhecido em mais de 100 países no mundo com sua eficácia comprovada (MAITINO 

NETO; FAXINA, 2014). 

Outros instrumentos importantes neste contexto são: a Política Nacional de Meio 

Ambiente - PNMA, Lei 6.938/81 que dispões sobre a política ambiental brasileira, e que criou 
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o dispositivo da fiscalização e controle no âmbito ambiental; a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos – PNRS, Lei Federal nº 12.305/2010 que dentre outras coisas proíbe o descarte de 

resíduos perigosos em locais inadequados e a Lei dos Crimes Ambientais – Lei 9.605/98, que 

torna crime passível de pena de privação de liberdade a destinação inadequada de resíduos 

sólidos. 

Pode-se dizer que a Norma ISO 14001, juntamente com as três leis citadas, compõem o 

conjunto de regramentos que mais interfere ou pode interferir no aspecto sustentável de uma 

empresa. Elas trazem uma série de conceitos que, se absorvidos e executados pela empresa, 

podem torna-la sustentável. Mas é importante enfatizar que três destes sistemas de regramentos 

são lei e trazem deveres que, se descumpridos, podem trazer sérios transtornos às empresas. 

No campo da tecnologia da informação uma lei que se destaca é a PNRS, que estabelece 

que as empresas são responsáveis pelos produtos que manuseiam em todo o seu ciclo de vida, 

ou seja, desde o início do processo até o final do ciclo quando restam apenas os resíduos 

gerados.  Estas devem se preocupar em prover meios para recolher estes resíduos e destiná-los 

adequadamente. Esta situação se consolida em um documento chamado acordo setorial, onde o 

poder público, fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, firmam um contrato 

objetivando a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. 

Um dos setores previstos neste acordo são justamente as indústrias de eletroeletrônicos (PNRS, 

2010). 

Recentemente foi publicado um decreto de nº 10.240/2020 que regulamenta a questão da 

logística reversa de produtos eletroeletrônicos e seus componentes de uso doméstico. O texto 

regulamenta a responsabilidade que fabricantes e importadores têm pelo descarte adequado 

destes resíduos de forma a reduzir os impactos ambientais. E prevê que as empresas podem se 

associar para criação de entidades que vão realizar o trabalho operacional e de gestão do sistema 

de logística reversa, e compreenderá duas fases para sua implantação. A primeira inclui a adesão 

dos fabricantes e importadores, depois dos comerciantes e distribuidoras, a seguir a criação de 

um mecanismo financeiro para assegurar a sustentabilidade econômica. E posteriormente a 

manifestação dos órgãos ambientais acerca da adesão. Na segunda fase compreende a 

implantação nos estados, acompanhado de cronograma de execução.  

É importante ressaltar que uma das práticas da TI Verde é justamente a destinação dos 

resíduos eletroeletrônicos, ou seja, implantar a TI Verde também é atender o que dispõe a lei 

vigente no país. 
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2.5 Trabalhos correlatos 

Estudar o tema TI Verde, os fatores influenciadores na sua adoção, as práticas mais 

adotadas e os benefícios gerados, podem nortear as instituições não apenas no quesito lixo 

eletrônico, mas em todas as práticas de TI verde já levantadas e discutidas neste trabalho.  

O quadro 3 apresenta um panorama de artigos mencionados no trabalho de Dias, Ramos 

e Bastos (2015), acerca dos benefícios da adoção da TI Verde em diferentes contextos, 

proporcionando um desenvolvimento sustentável.  

Esta pesquisa acrescentou ao supracitado quadro alguns trabalhos de âmbito nacional, 

identificados a partir da revisão de literatura, que tratam especificamente da adoção de TI Verde 

por parte das instituições de ensino. Esses estudos serviram de base teórica para esta pesquisa 

e para comparação com os resultados empíricos encontrados junto ao levantamento nas IES 

públicas e privadas.  
Quadro 3: Estudos internacionais e nacionais sobre TI Verde. 

Publicações Internacionais 

Autores/Ano Abordagem 
Metodológica 

Resultados 

Mithas; 
Kunthia; Roy 
(2010)  

Quantitativa 
Os resultados apontam que o comprometimento ambiental da alta direção é 
importante na adoção da TI Verde, que gera benefícios como economia de 
energia e aumento dos lucros. 

Chen et al. 
(2011)  Quantitativa Os resultados afirmam que as pressões coercitivas e miméticas influenciam 

de forma positiva na adoção da TI Verde. 
Molla e 
Abareshi 
(2011 

Quantitativa 
O resultado mostra que a eco-eficiência e eco-eficácia influenciam na 
adoção da TI Verde, pois estas contribuem para a eficiência energética da 
organização, bem como para a redução da poluição 

Gholami et al. 
(2013) Quantitativa 

Os resultados sugerem que a pressão coercitiva influencia na adoção da TI 
Verde, e a pressão mimética não influencia. Foi encontrado uma relação 
positiva entre a adoção da TI Verde e o CFC. E a adoção da TI/SI Verde a 
longo prazo contribui com o desempenho ambiental da empresa.  

Molla; 
Abareshi e 
Cooper (2014)  Quantitativa 

Os resultados mostraram que o campo organizacional e a disponibilidade da 
informação contribuem para a crença e atitude dos profissionais de TI em 
relação a TI Verde, e também os levam a praticar ações que aliam a TI com 
a sustentabilidade. 

Publicações Nacionais 
Autores/Ano Abordagem 

Metodológica 
Resultados 

Pereira (2009) Quantitativa Os resultados da pesquisa mostram que as práticas de TI Verde adotadas 
pelas duas empresas investigadas, ajudam no desenvolvimento sustentável. 

Dias et 
al.(2013) 

Quantitativa Os resultados mostram que as práticas de TI Verde encontradas nas IES 
foram: políticas ambientais e comitês de sustentabilidade, conscientização, 
prédios verdes, gestão do lixo eletrônico, eficiência energética, energias 
renováveis, fornecedores e selos verdes. 

Salles et al. 
(2013) 

Quantitativa Verificou-se que as dimensões econômica e legal são as que mais 
influenciam na adoção da TI Verde. As dimensões social e ambiental 
apresentaram menor influência. Foi constatado que os benefícios ambientais 
são consequência das mudanças ocorridas em função de aspectos 
financeiros 
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Lunardi; 
Alves; Salles 
(2014) 

Quantitativa Foi constatado que a adoção da TI Verde pode ser influenciada 
positivamente pela orientação ambiental da organização. Já a consciência 
socioambiental é o item menos efetivo. 

Lunardi, 
Simões; Frio 
(2014)  

Quantitativa e 
qualitativa 

Identificou como principais benefícios: redução de custos e insumos, 
melhoria da imagem organizacional, e redução de emissão de gases. Dentre 
as práticas mais utilizadas, foram identificadas: a virtualização, 
equipamentos eficientes, reciclagem e campanhas de conscientização. Fonte 

Pontes e 
Giordano 
(2015) 

Quantitativa  Os resultados obtidos na análise, quantificação e classificação das peças 
(cartuchos de tinta, tonner e monitores CTR - Catodic Ray Tube – tubo de 
raios catódicos) foram relevantes para os gestores da empresa que não 
conheciam a dimensão da quantidade de lixo eletrônico descartado 
anualmente. 

Muniz (2011) Qualitativa Após a realização de um levantamento das práticas de TI Verde que 
poderiam ser adaptadas ao Campus, o trabalho apresentou uma proposição 
de uma sequência de passos a serem seguidos com a finalidade de 
implantação de um centro de recolhimento de hardware e de um laboratório 
de arquitetura de computadores. 

Gianelli 
(2016) 

Qualitativa O trabalho teve como foco o interesse pelos benefícios que as práticas 
preconizadas pela TI Verde trazem à instituição e ao meio ambiente, seja 
por meio dos estudos correlatos ou por meio da demonstração das práticas 
abordadas no estudo. Além disso, empenhou-se em demonstrar a 
importância do consumo responsável no que se refere ao uso dos recursos 
computacionais com vistas a promover o desenvolvimento sustentável. 

Fonte: Adaptado de Dias, Ramos e Bastos (2015).  

Uma análise do quadro nos permite concluir que os artigos internacionais que tratam de 

TI Verde apontam resultados muito positivos do ponto de vista da sustentabilidade para as 

instituições. Sendo que os melhores resultados são alcançados quando a informação é 

disponibilizada para todos os colaboradores da TI, e que os benefícios mais evidentes se 

traduzem principalmente na eficiência energética gerando benefícios financeiros e que as 

pressões miméticas e coercitivas influenciam na adoção das práticas por parte das instituições, 

sendo que a coercitiva apresenta melhores resultados.  

Os artigos nacionais apontam que quando as instituições já adotam práticas ambientais o 

ambiente torna-se mais favorável à implantação da TI verde e que a orientação da empresa 

obtém melhores resultados do que as ações de conscientização, eles corroboram que as pressões 

coercitivas são mais efetivas na hora da implantação de ações sustentáveis na empresa. Outro 

ponto importante é que a dimensão lixo eletroeletrônico consiste em um grande problema para 

as instituições, pois quando se propõe a quantificá-la é que se verifica a sua expressividade. 

A análise deste quadro refletiu a importância dos estudos que estão sendo desenvolvidos 

com foco em instituições de ensino superior. E mostrou que bons resultados podem ser obtidos 

com a adoção de práticas de TI Verde, mas nenhum deles apontou um caminho para orientar as 

empresas nessa jornada. Essa lacuna foi identificada e consistiu em um norteamento para o 

presente trabalho. Entende-se que, com a elaboração de um manual será possível ter uma 

difusão muito maior do conhecimento e obter resultados muito mais efetivos nas instituições 

de ensino e, por mimetismo, nas instituições como um todo.   
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este capítulo descreve a caracterização da pesquisa, a descrição do objeto de estudo, a 

caracterização das instituições participantes, a caracterização dos respondentes, bem como a 

forma de coleta e análise dos dados. 

3.1 Caracterização da pesquisa 

O presente trabalho é uma pesquisa de natureza aplicada e descritiva, pois objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática dirigida à solução de problemas, analisando os fatos sem 

manipulá-los, buscando informações e identificando os fatores que determinam ou contribuem 

para o fenômeno estudado. Sua abordagem foi quantitativa, pois identificou os fatos e os 

mensurou, a partir de uma pesquisa de levantamento (survey) comparativo entre instituições 

públicas e privadas de Alagoas. 

De acordo com Gil (2008), o método comparativo consiste na investigação de indivíduos, 

classes, fenômenos ou fatos, com vistas a ressaltar as diferenças e similaridades entre eles. 

Possibilitando, assim, o estudo comparativo de grupos sociais, separados pelo espaço e pelo 

tempo.  

3.2 Descrição e caracterização do objeto de estudo 

O estado de Alagoas possui 04 IES públicas, sendo duas federais e duas estaduais, e 10 

IES privadas. O objeto de estudo são as instituições de ensino superior públicas e privadas de 

maior relevância do estado de Alagoas. A escolha pelas instituições de ensino superior foi 

devido ao fato de que suas ações, frequentemente, servem de exemplo para os outros tipos de 

organizações que procuram nas universidades boas práticas para replicação (TAUCHEN; 

BRANDLIN, 2006). 

O grau de relevância adotado foi o número de alunos e a amplitude das instituições dentro 

do estado. Das quatro instituições públicas, três têm unidades na capital e no interior. Das 10 

instituições privadas, seis atuam apenas em Maceió, não tendo unidades no interior do estado. 

Adotando este critério foram selecionadas 03 (três) instituições públicas, sendo 02 (duas) 

federais e 01 (uma) estadual e 04 (quatro) instituições privadas que foram denominadas: 

IES públicas – IPUB1, IPUB2 e IPUB3 

IES privadas – IPRIV1, IPRIV2, IPRIV3 e IPRV4 

A instituições de ensino superior (IES) são regidas por leis federais e vinculadas ao 

Ministério da Educação. Mesmo instituições que pertencem aos estados ou municípios estão 

sob essa regência, uma vez que as próprias leis estaduais de educação são alinhadas com a lei 
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federal e não podem ir de encontro a estas. E o mesmo ocorre com as instituições particulares, 

que também são regidas e fiscalizadas pelo ministério, sendo visitadas periodicamente quanto 

ao cumprimento das leis e diretrizes da educação superior. 

A IPUB1 é uma instituição pública federal que foi fundada em 1961 e que possui 

atualmente mais de 26 mil alunos matriculados e distribuídos em 84 cursos de graduação e com 

área de atuação na capital e em mais 07 municípios do estado. Possui, ainda, mais de 2 mil 

alunos em programas de pós-graduação. Dentre os 52 cursos de pós-graduação ofertados, 39 

são na modalidade strictu sensu e 13 latu sensu. Conta com pouco mais de 3 mil servidores, 

sendo que em torno de 1.400 são docentes, dos quais 690 são doutores distribuídos em 258 

grupos de pesquisa. 

A IPUB2 foi criada por lei federal em 2008, a partir da junção de outras duas instituições 

federais, que foram fundadas no início do século passado. É um complexo educacional que 

conta com mais de 1200 servidores e atende cerca de mais de 10 mil alunos distribuídos em 15 

municípios do estado de Alagoas. Possui em sua estrutura educacional cursos técnicos, cursos 

superiores de tecnologia e bacharelado, além de cursos de pós-graduação latu sensu e strictu 

sensu. 

A IPUB3 foi criada através da Lei Estadual n.º 5.762, de 29 de dezembro, com a 

estadualização de uma instituição anterior. Tem sede em Arapiraca e possui atuação em 06 

municípios do Estado. Atualmente oferta 32 cursos de graduação e conta com mais de 5 mil 

alunos matriculados. Vale ressaltar que a instituição não respondeu à pesquisa apesar dos 

insistentes contatos realizados e, por isso, foi excluída da relação dos respondentes. 

A IPRIV1é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que foi criada em 1973, na cidade 

de Maceió, e durante a maior parte de sua existência funcionou dentro dos parâmetros exigidos 

pela legislação educacional estadual. Em 2012 passou a fazer parte do sistema federal de 

educação superior e teve que se adequar ao padrão de qualidade do MEC. Possui cerca de 1600 

funcionários, dos quais em torno de 900 docentes, que lecionam para mais de 13 mil alunos 

distribuídos em 24 cursos de graduação alocados em 04 campis em Maceió e dois campis no 

interior do estado. Possui ainda cerca de 2 mil alunos em cursos de pós-graduação latu sensu e 

strictu sensu. 

A IPRIV2 iniciou suas atividades no estado de Alagoas em 2006 com uma oferta inicial 

de apenas 03 cursos de graduação e funcionando apenas na cidade de Maceió. Em 2011 a 

instituição já contava com 13 cursos de graduação e um campus universitário. Em 2014 

alcançou a condição de centro universitário conseguindo uma maior autonomia educacional e 

no ano seguinte recebeu autorização da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
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Superior (Capes/MEC) para implantação de um Mestrado. Em 2018, recebeu autorização da 

CAPES para o curso de doutorado, que iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2019. 

A instituição conta com cerca 9.700 (nove mil e setecentos) discentes regularmente 

matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação ofertados. 

A IPRIV3 é uma instituição de ensino superior privada que faz parte de um grupo 

educacional de nível nacional e conta com 03 campus em Alagoas, sendo dois em Maceió e um 

no município de Arapiraca. Atua em Maceió desde 2008, ministrando cursos nas áreas de 

exatas, humanas e saúde. Possui prédios com estruturas físicas modernas e foi credenciada 

como centro universitário em 2016. A instituição conta com mais de 4 mil alunos matriculados.  

Atualmente, oferta mais de 70 cursos de graduação e 40 cursos de pós-graduação latu sensu nas 

modalidades presencial, semipresencial e à distância. 

A IPRIV4 é uma instituição de ensino superior privada com fins lucrativos que iniciou 

suas atividades como uma faculdade local no ano de 1999 e depois se integrou com um grupo 

educacional de alcance nacional. A instituição conta com mais de 8 mil alunos matriculados e 

um corpo docente de aproximadamente 120 professores. Em seu campus conta com mais de 70 

salas de aula, 20 laboratórios e um complexo esportivo com várias instalações incluindo até 

clínica de reabilitação. Possui 13 cursos de graduação presencial e desde 2007 funciona como 

polo de ensino à distância. 

No quadro 4 estão resumidas as principais informações sobre as instituições de ensino 

selecionadas para esta pesquisa. 

Quadro 4: Informações das instituições de ensino universo da pesquisa 

Instituições Ano de Criação Quantidade de 
cursos graduação 

Quantidade de 
discentes 

IPUB 1 1961 84 26.000 
IPUB 2 2008 11 10.000 
IPUB 3 1995 32 5.000 
IPRIV 1 1973 24 13.000 
IPRIV 2 2006 13 9.700 
IPRIV 3 2008 70 4.000 
IPRIV 4 1999 13 13.000 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

É importante ressaltar novamente que, entre as instituições selecionadas, a instituição 

pública estadual identificada como IPUB3 não respondeu ao questionário apesar dos diversos 

contatos com a instituição. Outro ponto importante é que muitas delas também possuem vários 
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campi espalhados pelo estado e que o critério de número de alunos serviu para selecionar os 

campi mais relevantes.  

3.3 Caracterização dos respondentes 

Os respondentes selecionados para a pesquisa foram os gestores de tecnologia da 

informação e os gestores administrativos das instituições de ensino superior. Estes poderiam 

ser técnicos, coordenadores, gerentes, diretores ou outra função de gestão similar às citadas. 

Com relação aos gestores de TI, a escolha se justificou pelo fato de que estes profissionais 

possuem conhecimento específico na área, e o cargo ocupado exigir que estes estejam 

permanentemente cientes da situação da sua área na organização. No caso dos gestores 

administrativos a percepção destes é importante porque, na maior parte dos casos, são quem 

definem aquisições, procedimentos de uso e descarte de equipamentos. 

Após o mapeamento dos contatos, foi possível delinear um número de 24 possíveis 

respondentes, considerando os gestores administrativos e os gestores de TI de cada, incluindo 

os campi do interior mais relevantes, sendo distribuídos conforme o quadro 5. 

Quadro 5: Universo de possíveis respondentes à pesquisa. 

Instituições Campi relevantes Possíveis 
respondentes 

Respondentes 

IPUB 1 02 04 02 
IPUB 2 05 10 08 
IPUB 3 01 02 - 
IPRIV 1 01 02 02 
IPRIV 2 01 02 02 
IPRIV 3 01 02 02 
IPRIV 4 01 02 02 
TOTAL 12 24 18 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

3.4 Instrumentos e procedimentos de coleta de dados 

O instrumento de coleta de dados foi elaborado com base na revisão de literatura e 

procurou captar as informações necessárias para atender aos objetivos propostos nesta pesquisa. 

Trata-se de questionário estruturado com o objetivo de: verificar o nível de conhecimento dos 

respondentes em relação à TI Verde; identificar as iniciativas, práticas e projetos relacionados 

à TI Verde existentes na instituição de ensino, bem como se essas ações são criadas e 

desenvolvidas na instituição; levantar como ocorre o processo de aquisição, uso e descarte das 

máquinas e equipamentos; verificar quais legislações e normativos afetam as ações, programas, 
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iniciativas da instituição; identificar como os respondentes selecionam boas práticas no 

mercado e seu respectivo perfil. 

Foram realizadas visitas às instituições para explicação da pesquisa e execução do 

procedimento de coleta. O instrumento foi disponibilizado de forma online através do link: 

https://forms.gle/jJwTVGLurenxwMJP6. O modelo do formulário se encontra no apêndice 1.  

O questionário foi elaborado na plataforma online google forms contendo 37 (trinta e 

sete) questões, constituídas em sua maioria com 5 (cinco) alternativas de múltipla escolha, em 

algumas sendo permitido assinalar mais de uma opção, e em outras com a opção para escrever 

breves comentários. O link para o questionário foi enviado por e-mail e por aplicativo de 

mensagens aos respondentes selecionados. 

A percepção dos respondentes foi avaliada mediante uma adaptação da escala de Likert 

de 5 (cinco) pontos, onde: 1-nunca; 2- raramente; 3- muitas vezes; 4- quase sempre; 5- sempre, 

que possibilitaram também aferir o nível de adequação das práticas. Quanto ao nível de 

adequação das ações, políticas e nível de conhecimento em relação à TI Verde, estes foram 

avaliados de acordo com a relação da pontuação média e as seguintes interpretações: péssima, 

ruim, regular, muito boa e excelente. 

A amostra da pesquisa foi constituída pelos técnicos e gestores do setor de TI e o gestor 

administrativo das IES. A amostra, por sua vez, foi composta pelo número de respondentes de 

acordo com as instituições, sendo no mínimo de dois respondentes por instituição. Foi realizado 

um pré-teste com um profissional de TI de uma instituição educacional que não foi objeto de 

estudo, para verificar a eficácia do instrumento em termos de acesso ao questionário, 

dificuldades de entendimento e de envio das respostas. 

A análise dos dados foi feita mediante tratamento estatístico descritivo das respostas do 

questionário e segundo os pressupostos da análise de conteúdo no que se refere aos comentários, 

com o objetivo de verificar, identificar e analisar se a instituição possui, pesquisa, desenvolve, 

executa, fiscaliza o cumprimento das práticas de TI VERDE apontadas e seu nível. 

A estatística descritiva se aplica melhor ao estudo em questão pelo fato de permitir 

sintetizar os dados de maneira direta, preocupando-se menos com variações e intervalos de 

confiança dos dados. A opção pelo uso de gráficos foi considerando que são uma forma mais 

rápida de produzir uma impressão do fenômeno estudado. 

 

https://forms.gle/jJwTVGLurenxwMJP6
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3.5 Critérios da pesquisa 

Entre os critérios de inclusão para participar do estudo estavam: ser funcionário do setor 

de TI da instituição de ensino superior (técnico ou gestor); ser gestor administrativo da 

instituição, tendo o gestor vinculação com a área de TI. Foram excluídas as pessoas que não 

atenderam aos critérios estabelecidos. Com relação às instituições de ensino superior 

particulares foram selecionadas as de maior expressividade considerando o número de alunos, 

estrutura e alcance no estado. No caso das instituições de ensino superior públicas, como estas 

têm vários campis, foram selecionados aqueles de maior representatividade dentro da 

instituição.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES. 

Os resultados desta pesquisa consistiram no mapeamento e comparação das práticas de 

TI Verde nas instituições pesquisadas, que revelaram as diferenças em termos de conhecimento 

e ações entre ambas, que são descritos na seção 4.1. Por sua vez, a análise do comportamento 

das instituições participantes frente a temática do estudo embasou a elaboração de um manual 

de recomendações para adoção de práticas de TI Verde para IES, cujas considerações principais 

se encontram na seção 4.2 

 

4.1 Análise comparativa das respostas das IES sobre suas práticas de TI Verde 

Para alcançar os objetivos pretendidos nesta pesquisa, foi realizada uma análise dos 

questionários respondidos pelos gestores de TI e equipe e gestores administrativos das IES 

públicas e privadas do estado de Alagoas. No total, foram obtidos 18 questionários respondidos, 

sendo 10 de IES públicas (considerando aqui dois respondentes por cada um dos cinco campis 

mais expressivos) e 08 de IES privadas (considerando dois respondentes por cada uma das 

quatro instituições participantes da pesquisa).  

O instrumento de coleta agrupou as questões em seis blocos de perguntas delimitando as 

dimensões a serem estudadas. (1) conhecimento sobre TI verde e programas de 

sustentabilidade, (2) Práticas de TI verde executadas pela instituição, (3) Cópia de práticas de 

outras instituições, (4) Formas de aquisição, uso e descarte, (5) conhecimento sobre os 

normativos e legislação, (6) perfil do respondente. 

A partir das respostas obtidas, foram gerados gráficos de colunas, sendo a cor azul 

destinada aos resultados de forma geral (IES públicas e privadas), a cor vermelha representando 

os dados das instituições privadas e a amarela relativa às instituições públicas.  

Cada coluna reflete o valor nominal do resultado daquele quesito. As respostas foram 

obtidas a partir da escala de Likert com 5 (cinco) pontos, onde: 1-nunca; 2- raramente; 3- muitas 

vezes; 4- quase sempre; 5- sempre. Em cada gráfico também é possível visualizar uma linha 

pontilhada de nome linear, utilizada para mostrar a tendência para o nível 5 ou para o nível 1 

da escala. 

O primeiro bloco de perguntas procurou aferir, inicialmente, o grau de conhecimento das 

instituições sobre TI Verde, cujos resultados estão descritos no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Grau de conhecimento das IES sobre TI Verde. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Uma análise do gráfico 1 permite observar que pouco mais de 10% dos respondentes 

conhecem totalmente e aplicam a TI verde em suas instituições. Em torno de 27% conhece 

plenamente, mas aplica parcialmente. Apenas 5,5% assinalaram que conhecem plenamente, 

mas não aplicam e cerca 55,6% conhecem pouco a TI Verde. Nenhum respondente informou 

desconhecer totalmente. 

Um dado preocupante é que os que conhecem plenamente e aplicam os conceitos estão 

alocados em sua maioria nas instituições privadas. Cerca de 60% das instituições privadas 

assinalaram que conhecem plenamente e aplicam os conceitos de forma parcial ou total. 

Observa-se que, nas instituições públicas, 80% afirmaram conhecer pouco sobre TI Verde e 

apenas 20% afirmaram que conhecem e aplicam parcialmente. 

No gráfico 2 estão exibidos os resultados referentes ao grau de conhecimento das 

instituições sobre programas ou sistemas de gestão sustentável. A pergunta ofereceu cinco 

alternativas citando os programas de gestão mais conhecidos dentro da área de gestão 

ambiental. As alternativas foram: (1) ISO 14001 - que é a norma brasileira que versa sobre os 

pré-requisitos para implantação de sistemas de gestão ambiental; (2) Produção Mais Limpa, 

que é um programa criado pelo PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

criado com o objetivo de reduzir o consumo de matérias-primas e insumos e a geração de 

resíduos, efluentes e emissões por parte das indústrias, promovendo mudanças nas matérias-

primas, nos produtos e nas tecnologias utilizadas nas empresas;  (3) Redução de desperdícios, 

que é uma ferramenta de gestão ambiental de baixo custo criada pelo SEBRAE para reduzir o 

desperdício e minimizar os impactos ambientais gerados pelas empresas;  (4) Eficiência 

Energética é um programa que estimula o desenvolvimento de novas tecnologias e a criação de 

hábitos e práticas racionais de uso da energia elétrica nas empresas; (5) ISO 16001 é uma norma 



41 
 

  

que define requisitos para implantação de um sistema de gestão em responsabilidade social, que 

é a responsabilidade da organização pelos impactos de suas decisões e atividades no meio 

ambiente, através de um comportamento ético e transparente. As instituições também puderam 

mencionar algum outro programa conhecido que não foi citado pelo instrumento. 

Gráfico 2 - Programas ou sistemas de gestão sustentável adotados ou conhecidos pelas IES. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Os resultados exibidos no gráfico 2 refletem que as instituições conhecem muito pouco 

sobre programas ou os sistemas de gestão sustentável. Dos programas listados, as empresas 

conhecem bem apenas dois: eficiência energética e redução de desperdício, que foram citados 

por cerca de 70% das IES. A ISO 14001 e o programa de produção mais limpa foram citados 

por elas em apenas 11% dos casos. E nenhuma instituição assinalou a norma de 

responsabilidade social. A eficiência energética é mais conhecida pelas instituições públicas 

sendo citada por 80% destas. Já no caso das instituições privadas, este programa foi citado por 

mais de 60% delas.  

O programa de redução de desperdício foi citado por todas as instituições privadas, mas 

no caso das IES públicas, apenas metade afirmou conhecê-lo. Um resultado que demonstra o 

baixo conhecimento das instituições com relação a programas de sustentabilidade.  Uma das 

instituições privadas informou ter conhecimento sobre um plano de gestão de logística 

sustentável, que visa a racionalização dos gastos e estabelece práticas de sustentabilidade na 

gestão da logística. 

Os resultados revelam que tanto as instituições públicas como as privadas conhecem 

muito pouco sobre os programas de gestão ambiental ou de sustentabilidade. Isso é um fator 

que pode dificultar a implantação da TI verde, pois sem o conhecimento prévio destes 

programas, as empresas ficam sem capacidade de avaliar os ganhos que podem proporcionar. 
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O segundo bloco de perguntas teve o intuito de avaliar se as instituições já executam ações 

classificadas como de tecnologia da informação verde. Como foi observado nas questões 

anteriores, as instituições não conhecem muito o conceito, mas podem executar ações que são 

classificadas como tal mesmo sem perceber. Isso ocorre muito com programas de 

sustentabilidade, onde as empresas executam ações visando apenas redução de custos, mas que 

tem uma ligação direta com a redução de impactos ambientais. Observar se as instituições já 

executam tais ações, deixando claro os benefícios que acontecem a partir destas, pode ser um 

facilitador para a implantação do programa. 
A terceira pergunta do questionário procurou avaliar se a instituição ao executar a compra de 

equipamentos da área de tecnologia leva em consideração a eficiência energética. O resultado obtido foi 

coerente com as respostas fornecidas na pergunta anterior, quando este se configurou como um dos 

programas mais citados. O gráfico 3 exibe os resultados obtidos nesta questão. E realmente foi 

confirmado que o conhecimento sobre o programa de eficiência energética gerou resultados 

positivos, pois 50% das instituições afirmaram que sempre ou quase sempre ao comprar levam 

em conta essa questão.  

Ao incluir os respondentes que muitas vezes também levam em conta a eficiência 

energética, o percentual excede os 60%. No entanto, 39% das instituições afirmaram que 

raramente ao comprar pensam em TI verde, mas observando que 55% (questão 1) delas 

afirmaram conhecer pouco sobre o assunto, o resultado não surpreende, apenas se torna mais 

uma indicação de que o ponto de partida para a implantação de qualquer programa ou sistema 

de gestão é a sua divulgação. O conhecimento das instituições e da sociedade sobre um tema, 

incluindo seus benefícios, pode facilitar muito a sua execução. 

Gráfico 3 - Aquisições tecnológicas levando em conta a eficiência energética. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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O gráfico 4 apresenta o resultado da pergunta que procurou levantar quais as práticas de 

TI Verde mais utilizadas nas IES. Esse questionamento serve também para identificar que 

algumas práticas de TI Verde podem ter uma maior facilidade de implantação. O que pode se 

tornar um bom indicativo sobre por onde começar a implantar um programa, uma vez que em 

qualquer programa de gestão quando se acerta nas proposições iniciais aumenta-se a 

probabilidade de êxito. Conforme pode ser visualizado no gráfico 4, as práticas mais comumente 

utilizadas nas instituições são associadas à impressão de documentos. A impressão frente e verso e o 

compartilhamento de impressão foram os mais citados, sendo que a primeira foi citada por todas as 

instituições e o compartilhamento por mais de 70% delas, sem diferença significativa entre públicas e 

privadas. 

Gráfico 4 - Práticas de TI Verde utilizadas na instituição. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Outra prática muito utilizada é a videoconferência, também citada por mais de 70% das 

instituições em geral. Cloud Computing foi citada por 50% das instituições em geral, mas nesse 

quesito houve uma diferença enorme entre as públicas e privadas. No caso das públicas apenas 

20% das instituições respondentes citaram esta prática, enquanto que nas instituições privadas 

quase 90% a mencionaram. A prática que menos recebeu citações foi o monitoramento da 

função repouso onde apenas 22,2% declararam executar esta prática sendo todas instituições 

privadas.  

O gráfico 5 exibe como a instituição procura identificar novas formas de reduzir o 

consumo de energia. Esta é uma prática verde muito associada à redução de custos e às vezes 

executada sem a consciência da sustentabilidade por parte das instituições. 

O resultado geral indica uma tendência positiva porque em torno de 55% das instituições 

afirmaram que sempre ou quase sempre procuram novas formas de redução do consumo de 
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energia pelos equipamentos tecnológicos, e sem uma diferença significativa entre instituições 

públicas ou privadas. Apenas 27,8% das instituições respondentes afirmaram que raramente ou 

nunca procuram buscar novas formas de reduzir o consumo e com equilíbrio entre públicas e 

privadas. 

Gráfico 5 - Frequência com que a IES busca novas formas de redução do consumo de energia dos 
produtos computacionais (computadores, servidores, datacenters). 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Por sua vez, o gráfico 6 reflete como as instituições procuram averiguar uma prática de 

TI verde que está inserida no programa de produção mais limpa: a substituição de peças 

compostas por elementos químicos perigosos (como: chumbo, mercúrio etc) por substâncias 

sem periculosidade. Sabe-se que esta atitude reduz muito os impactos ambientais da área de 

tecnologia, principalmente no momento do seu descarte, pois a periculosidade de um resíduo 

aumenta de forma muito significativa os impactos quando este entra em contato com o 

ambiente. 

As respostas apontaram para uma tendência preocupante. A maior parte dos respondentes 

indicou que raramente ou nunca observa esta questão na hora da aquisição dos equipamentos. 

Isto reforça a necessidade de orientação às instituições para que, quando os materiais 

tecnológicos se tornarem obsoletos, estes tenham uma disposição ambientalmente adequada 

dos resíduos. 

Mesmo apresentando diferenças nos resultados com relação ao tipo de instituição, ou seja, 

instituições públicas e privadas tiveram um comportamento diferente, ambas necessitam adotar 

ações para introduzir esta prática. 
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Gráfico 6 - Sobre a prática de adquirir produtos computacionais isentos de materiais perigosos. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Os resultados descritos no gráfico 7 mostram qual o nível de conhecimento das 

instituições sobre onde encontrar tecnologias mais limpas disponíveis no mercado, pois, não 

adianta apenas conhecer, é preciso saber onde, como e em que condições se pode adquirir 

equipamentos ambientalmente mais adequados. Como a demanda ainda é pequena, os custos 

de produção tendem a ser mais altos, o que torna os produtos mais caros. Sabe-se também que 

a falta de disponibilidade financeira e orçamentária pode ser impeditivo para a implantação de 

TI verde. 

O resultado sugere uma tendência geral de que o nível de conhecimento das instituições 

vai de regular a muito bom, indicando que elas sabem a disponibilidade das tecnologias 

computacionais mais limpas. Ocorre que quem elevou esta tendência foram as instituições 

privadas. 62,5% delas entendem que seu nível de conhecimento vai de muito bom a excelente. 

O resultado indica que as instituições precisam desenvolver mecanismos de buscas de novas 

tecnologias limpas, principalmente as públicas. 

Gráfico 7 - Nível de conhecimento da instituição sobre as tecnologias computacionais mais limpas e 
eficientes existente no mercado. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Uma informação importante, do ponto de vista da TI Verde, é saber se as instituições 

adquirem equipamentos com algum selo verde. Em geral produtos tecnológicos com selos 

verdes são um indicativo que estes possuem eficiência energética, ausência de produtos 

perigosos e que causam menos impactos ambientais negativos ao longo de seu ciclo de vida. 

Resumindo, um selo ambiental garante à instituição a compra de um equipamento onde várias 

práticas de TI verde já são atendidas.  

Os resultados, apresentados no gráfico 8, demonstram uma polarização nas respostas: 

quando se avalia apenas as instituições privadas, metade delas afirmou que sempre ou quase 

sempre procura comprar equipamentos com selos verdes e a outra metade raramente ou nunca 

faz isso. As instituições públicas revelaram conhecer pouco sobre a TI verde, mas sabem que 

equipamentos tecnológicos com selos verdes tendem a ser mais caros, mas a longo prazo trazem 

economia, principalmente no quesito consumo de energia. As dificuldades das instituições 

públicas na compra destes advém em muitos casos de problemas financeiros ou orçamentários. 

Gráfico 8 - Sobre aquisição de equipamentos computacionais com algum selo verde de qualidade. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 Levantar aspectos de sustentabilidade nas ações das instituições, a partir da adoção de 

estratégias conscientes de consumo de recursos naturais tais como: água, luz, papel, entre outros 

são importantes variáveis para a TI verde. Os resultados deste levantamento, descritos no 

gráfico 9, apontam para uma tendência positiva. Ou seja, no geral dois terços das instituições 

assinalaram que sempre ou quase sempre adotam estratégias para o consumo consciente dos 

recursos naturais. No caso das instituições privadas, 75% delas informaram adotar estratégias. 

No caso das públicas nenhuma delas informou que raramente ou nunca adotam estratégias para 

consumo consciente. Vale ressaltar que esta adoção muitas vezes ocorre por economia de 

custos, mas de forma indireta acaba sendo muito bom para o meio ambiente. Isto também é um 
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indicativo de que ao iniciar a implantação de práticas de TI verde deve se iniciar por aquelas 

que possuam uma facilidade em demonstrar redução de custos. 
Gráfico 9 - Adoção de estratégias para o consumo consciente de recursos naturais (água, luz, papel). 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Outra prática de TI Verde avaliada no questionário foi se as instituições adotam medidas 

para gerenciar o desempenho dos equipamentos computacionais. Os resultados, exibidos no 

gráfico 10, indicam que as instituições alegaram entender a importância de gerenciar o 

desempenho dos equipamentos, 72,2% delas apontaram que sempre ou quase sempre adotam 

medidas para gerenciar o desempenho dos equipamentos. Quando se analisa em relação ao tipo 

de instituição percebe-se que para as IES privadas este conceito é muito mais forte, pois 87,5% 

adotam medidas para gerenciar. Nas instituições públicas, apesar da indicação de resultado ser 

menor, 60%, este percentual também sinaliza para um entendimento sobre a importância desta 

ação na gestão da organização. 

Gráfico 10 - Frequência que a instituição adota medidas para gerenciar o desempenho dos equipamentos 
computacionais. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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O gráfico 11 mostra os resultados do questionamento sobre adoção de medidas para 

gerenciar eletronicamente os documentos. Sabe-se que o advento do computador fez aumentar 

e muito o consumo de papel. Isso levou as instituições a terem que dispor de espaço para alocar 

todos os documentos impressos e que precisam ser armazenados, alguns até com tempo de 

armazenamento previsto em lei. Novas alternativas têm surgido para evitar esse consumo de 

papel e reduzir os espaços para armazenamento físico, dentre elas o gerenciamento eletrônico 

de documentos (GED) que envolve consiste em criar, organizar, padronizar, revisar, controlar, 

definir permissões de uso e principalmente armazenar documentos de forma digital. Basta 

observar esses quesitos para perceber a importância da ferramenta que, como poucos sabem, 

também é uma ação de TI verde. 

Gráfico 11 - Adoção de medidas para gerenciar eletronicamente os documentos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

  Os resultados demonstram que as instituições, neste quesito, têm a correta noção da 

aplicação do conceito. O gráfico mostra que as opções muitas vezes, quase sempre e sempre 

foram citadas por 94,4% das instituições, sendo que no caso das privadas 50% adotam sempre, 

e 37,5% muitas vezes ou quase sempre. No caso das públicas, 50% delas assinalaram que 

adotam sempre ou quase sempre. É um resultado muito bom, pois demonstra que as instituições 

em geral sabem que este controle é importante, só falta ensiná-las que este também é um 

conceito associado à TI verde.  

O terceiro bloco de perguntas do questionário procurou buscar informações a respeito de 

como a instituição resolveu adotar as práticas que já são executadas, se por força de leis ou 

normativos internos, se por influência da comunidade acadêmica, se por influência de outras 

instituições co-irmãs ou concorrentes. Este bloco é importante para que se conheça a que 

pressões os gestores das instituições estão submetidos. 
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Mais de 70% das instituições avaliadas afirmaram executar as práticas observadas por 

força de atos normativos com certa frequência (muitas vezes, quase sempre, sempre), conforme 

pode ser visto no gráfico 12. Este resultado sinaliza para o fato de que as instituições sofrem 

pressão normativa para executar as práticas averiguadas. E também levanta a possibilidade de 

que não adotaram as práticas por força do conhecimento, mas sim por uma obrigatoriedade. Por 

um lado, isto mostra que atos normativos e legislações são importantes na disseminação do 

conceito. Por outro, mostra que se não fossem estes normativos muitas das práticas já 

observadas não existiriam. 

Gráfico 12 - Adoção de práticas de TI verde por imposição de normativos governamentais. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Observar o que ocorre no mercado é importante para qualquer organização. As inovações 

sempre podem trazer ganhos significativos em qualquer atividade. Estar atento para as boas 

práticas de outras instituições é uma forma de precaução no próprio negócio. O gráfico 13, por 

sua vez, exibe os resultados sobre o hábito de cópia de práticas bem-sucedidas de TI verde em 

instituições co-irmãs. 

O resultado indica que 66,6% das instituições afirmaram que copiam práticas de co-irmãs 

com certa frequência. Uma análise mais acurada demonstra que a tendência positiva foi 

influenciada pelas instituições privadas, pois 62,5% dos respondentes destas IES sinalizaram 

positivamente para esta prática. Uma explicação para isto é que as instituições privadas 

possuem políticas de gestão que devem ser seguidas por todas os membros de um grupo 

empresarial. No caso das públicas, 40% delas raramente copiam. Isto pode ser explicado pelo 

fato de que, mesmo fazendo parte de um grupo, as públicas têm mais autonomia de desenvolver 

práticas próprias e o fato de copiar práticas bem-sucedidas de outras instituições fica muito a 

cargo do gestor da instituição. 
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Gráfico 13 - A instituição cópia práticas de TI Verde bem-sucedidas de outras instituições co-irmãs. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

O gráfico 14 exibe os resultados sobre se a instituição costuma copiar práticas de 

instituições concorrentes. Como mencionado anteriormente, para se executar uma boa gestão é 

imperativo saber o que acontece em seu entorno, o que instituições de natureza similar estão 

fazendo, isto é importante para checar se a organização está caminhando bem em sua evolução 

ou ficando para trás. Nesta questão também se procurou aferir quais seriam estas práticas mais 

copiadas.  

Gráfico 14 - Cópia de práticas de TI Verde bem-sucedidas de outras instituições concorrentes. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  Neste caso as tendências foram contrárias a situação anterior. 50% das instituições 

alegaram que raramente ou nunca copiam práticas de concorrentes, sendo que a situação é mais 

acentuada em instituições privadas, pois 62,5% dos respondentes não são adeptos desta ação. 

Uma recomendação para as instituições privadas é para que sempre observem o mercado ao seu 

redor e, se possível, aprendam com suas concorrentes, especialmente quando estas executam 

ações e práticas bem-sucedidas. 
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Dentro deste contexto também foi perguntado às instituições quais seriam as práticas mais 

copiadas. O resultado foi diversificado, mas percebe-se novamente a tendência de execução das 

práticas em que mais facilmente se observa economia de custos. As práticas mais citadas são 

apresentadas no quadro 6. 

Quadro 6: Práticas de TI Verde copiadas dos concorrentes. 

Recolhimento de materiais eletroeletrônicos para serem descartados em locais apropriados;  
Videoconferência, processos digitais, etc; 
Economia de energia; 
Redução de desperdícios; 
Coleta seletiva; 
Compartilhamento de impressão e equipamentos; 
Evitar constante uso de papéis, adotando mais recursos eletrônicos; 
Controle sistemático do uso de condicionadores de ar;  
Reutilização de papéis; 
Processos que gerem reduções de despesas e ganhos operacionais. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Verificar se a comunidade acadêmica exerce influência na adoção de práticas de TI verde 

por parte da instituição é uma forma de avaliar as pressões normativas a que as instituições 

estão submetidas. Observando o resultado, exibido no gráfico 15, observa-se que a tendência 

das respostas é que muitas vezes (33,3%) ou raramente as instituições tendem a sofrer influência 

da comunidade. E a diferença entre os tipos de instituições foi pequena, mostrando que em 

ambas há uma tendência geral da comunidade acadêmica em ter pouca influência neste tipo de 

decisão, mostrando que, no universo pesquisado, o pilar cognitivo exerce menor influência. É 

importante ressaltar que se entende como comunidade acadêmica os alunos, professores e 

técnicos administrativos que compõem a instituição. 

Gráfico 15 - Influência da comunidade acadêmica interna na adoção de práticas de TI Verde. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Por sua vez, o gráfico 16 apresenta os resultados aferidos junto às instituições sobre se as mesmas 

buscaram desenvolver uma metodologia para identificar casos de sucesso em outras instituições que, 

com a adoção das práticas de tecnologia da informação verde, conseguiram reduzir gastos 

Gráfico 16 - Identificação de práticas sustentáveis de outras empresas que economizam energia e dinheiro. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Os resultados mostraram novamente uma tendência onde as instituições em geral não 

buscaram desenvolver métodos para descobrir práticas sustentáveis que geraram economia de 

recursos em instituições de natureza similar. 50% das instituições raramente ou nunca 

executaram esta ação e, como já foi mencionado anteriormente, conhecer o mercado e o que 

seus concorrentes estão fazendo é muito importante no processo de gestão. Empresas que não 

se preocupam com a concorrência devem ter pelo menos uma sistemática de buscas de novas 

tecnologias em sua área ou ter um departamento para desenvolvimento de soluções, se não 

correm grande risco de perder clientes. 

Completando este ciclo de perguntas, buscou-se saber se as práticas de TI verde adotadas 

em outras IES exerciam influência nas atitudes do gestor. Os resultados são apresentados no 

gráfico 17. Em questões anteriores, verificou-se que as instituições tendem a não realizar a 

cópia de práticas e nem desenvolver métodos para identificá-las. O resultado observado nesta 

questão mostra que há uma tendência entre 50% dos respondentes em admitir que suas decisões 

são sempre ou quase sempre influenciadas pelas práticas executadas em outras instituições. Isso 

corrobora com o fato de que se as instituições desenvolverem métodos de mapeamento de 

processos que deram certo de outras instituições, sejam estas públicas ou privadas, estes 

resultados tendem a influenciar a decisão do gestor.  
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Gráfico 17 - As práticas de TI Verde adotadas por outras IES influenciam nas atitudes do gestor. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Isso é um grande indicativo de caminho para se ter sucesso na implantação das práticas 

de TI verde. Ou seja, mapear as ações, verificar o quanto estas podem reduzir custos 

operacionais, bem como a visibilidade que podem trazer para a instituição, é um caminho já 

comentado ao longo desta pesquisa, uma vez que influencia os gestores. 

 O quarto bloco de perguntas referiu-se a questões mais internas das instituições sobre 

formas de aquisição, uso e descarte de equipamentos eletroeletrônicos. Como são efetuadas as 

compras, se dentro do que preconiza a legislação, como ocorre o uso dos equipamentos visando 

o máximo do potencial destes e se ao final de seu ciclo de vida as instituições adotam as práticas 

que estão alinhadas com o que está previsto na legislação ambiental brasileira para descarte. 

Este bloco iniciou procurando verificar se as IES monitoram as ações de TI de seus funcionários 

e seus resultados são mostrados no gráfico 18. 

Gráfico 18 - Frequência com que a instituição monitora as ações de TI de seus funcionários. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Identificar quais as ações de TI que a instituição monitora é um dado extremamente 

importante no estudo, isso foi efetuado através de uma lista pré-determinada de opções que 

poderiam ser assinaladas concomitantemente. O resultado indica que há uma tendência positiva 

porque 50% das instituições afirmaram que sempre ou quase sempre monitoram as ações de TI 

dos funcionários. Esta tendência sofreu forte influência das instituições privadas e as ações 

monitoradas mais citadas pelos respondentes, sinalizadas no gráfico 19, foram: impressão de 

documentos (90%); custos com aquisição de equipamentos (72%), custos de manutenção dos 

equipamentos (66%). 
Gráfico 19 - Ações de TI que a instituição monitora. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Observa-se que nas instituições públicas há uma tendência ao monitoramento ocorrer com 

em menor frequência, isso pode ser explicado pelo fato de que o setor público é mais 

normatizado, pois o servidor público já tem suas atribuições dispostas em lei e, no entendimento 

de muitos gestores, não há necessidade em se cobrar tanto de quem já sabe o que tem que ser 

feito, ou seja, não ocorre uma cobrança tão efetiva. No caso do setor privado, em geral os 

trabalhadores terminam por exercer mais atividades dentro de uma função, o que requer um 

disciplinamento maior nas suas ações e como a maior parte das instituições precisam sempre 

de resultados positivos há uma tendência das cobranças serem mais incisivas. Para cobrar 

entende-se que é preciso monitorar o que está sendo feito. 

O gráfico 20 exibe a frequência com que as instituições de ensino recorrem a diferentes 

fontes para prospectar inovações sustentáveis na área computacional e o gráfico 21 sinaliza 

quais as fontes a que elas mais recorrem.  
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Gráfico 20 - Frequência com que as instituições de ensino recorrem a diferentes fontes para identificar 
tendências computacionais mais limpas e econômicas. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Os resultados indicam um equilíbrio pois cerca de 50% dos respondentes afirmaram que 

sempre ou quase sempre suas instituições recorrem a diversas fontes para identificar tendências 

computacionais mais limpas. A parte preocupante é que um terço dos respondentes disse que 

raramente adota esta prática. Além disso, ficou claro que a maior fonte de informações para a 

instituições são as reportagens, conforme pode ser visto no gráfico 21, que foram citadas por 

mais de 55% dos respondentes. 

Gráfico 21 - Principais fontes a que as instituições recorrem para identificar tendências computacionais 
mais limpas. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Sendo que tanto nas instituições públicas como nas instituições privadas essa fonte foi 

citada em 50% dos casos. Em segundo lugar apareceram os seminários, mostrando a força deste 

tipo de evento para divulgação de ações e tecnologias inovadoras. Consultorias também 

apareceram com várias citações, mas estas foram mencionadas principalmente pelas 

instituições privadas (62,5%). Os livros ainda são uma boa fonte, mas já se percebe que com o 
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advento da internet e das mídias sociais, estes perderam força. Os resultados indicaram 

claramente qual o melhor veículo para cada tipo de instituição, o que permitirá ajustar a 

linguagem, as imagens e o formato dos modelos para disseminação dos conceitos de TI verde.  

É importante aferir com que frequência ocorre a remoção dos equipamentos 

eletroeletrônicos que não estão mais em uso nas instituições. A remoção não significa 

necessariamente o descarte, muitas vezes um equipamento não tem mais adequação para um 

setor, mas pode ser utilizado por outro que requeira uma máquina com menos recursos 

tecnológicos, por exemplo. Essa retirada é interessante porque, sem uso, o equipamento ocupa 

espaço e não cumpre sua função e, ao mesmo tempo, impede a substituição por um equipamento 

mais adequado. A legislação de descarte de resíduos eletroeletrônicos prevê inicialmente que 

os equipamentos sejam reutilizados como forma de reduzir a geração destes. O gráfico 22 exibe 

os resultados obtidos nesta questão. 

Gráfico 22 - Frequência com que a instituição realiza a remoção dos equipamentos computacionais que 
não estão em uso. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Os resultados gerais indicam uma tendência positiva nas instituições, onde 66% 

responderam que sempre, quase sempre ou muitas vezes removem os equipamentos 

computacionais que não estão em uso. 27,8% das instituições responderam que raramente 

fazem isso e apenas 5,6% afirmaram nunca executar esta ação. Analisando por tipo de 

instituição observa-se que 50% das instituições privadas afirmaram que sempre realizam esta 

ação e 12,50% quase sempre o fazem, totalizando que 62,5% das privadas tendem a executar. 

No caso das públicas isso ocorre em menor número, apenas 20% afirmam que quase sempre 

retiram equipamentos sem uso e nenhuma afirmou retirar sempre. Enquanto 50% afirmaram 

que raramente ou nunca fazem isto. 
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Por sua vez, o resultado obtido nas instituições públicas pode ser explicado pelas 

dificuldades que estas possuem em remover equipamentos por conta de normativos 

relacionados a patrimônio. Estes têm por finalidade proteger os bens públicos e evitar que sejam 

desviados de sua função, só que o engessamento da norma faz com que ações que podem trazer 

mais sustentabilidade não ocorram. A legislação permite a remoção, mas tudo ocorre mediante 

processo e a demora na finalização destes na maior parte dos casos impede a ação. 

A flexibilidade das normas em casos de ações de sustentabilidade como reuso pode ser 

uma alternativa, se bem construída estas podem evitar que equipamentos sem uso permaneçam 

por tempo indeterminado em setores podendo ser reaproveitados em outros ou até mesmo como 

fonte para fornecer peças sobressalentes em caso de quebras. 

No gráfico 23 estão exibidos os resultados do levantamento sobre quais as ações 

executadas após a remoção dos equipamentos. É importante frisar que aqui já está prevista a 

alternativa de retirada do equipamento sem reutilização. 

Gráfico 23 - Tipos de ações executadas após a remoção dos equipamentos. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A análise do gráfico 23 permite verificar que 44,4% das instituições em geral descartam 

os equipamentos através de empresas especializadas sendo que deste total 62,5% são privadas 

e 37,55% são públicas. Indicando que este tipo de ação é executado em maior parte pelas 

instituições privadas. No caso do armazenamento 22, 2% armazenam os equipamentos em local 

apropriado, e apenas 11,1% admitiram que armazenam em local inadequado. E 22,2% das 

instituições, predominantemente públicas, após a remoção destinam os equipamentos como 

doação. 
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Um dado que surpreendeu é que nenhuma instituição, seja pública ou privada, realiza 

destinação para reciclagem. Uma justificativa para isto é o desconhecimento sobre empresas 

que realizam reciclagem de equipamentos eletroeletrônicos em Alagoas e com certeza este é 

um fator que contribui muito para isto não ocorrer. As cooperativas de reciclagem que atuam 

na capital do estado, após receberem treinamento sobre como separar os principais 

componentes deste tipo de equipamento, recentemente solicitaram autorização ambiental para 

receber e manusear estes eletroeletrônicos. 

No gráfico 24 estão apresentados os resultados sobre o nível de conhecimento das 

instituições sobre a legislação de descarte de resíduos eletroeletrônicos. A legislação que orienta 

este descarte é a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS que é a Lei Federal n.º 

12.305/2010. Em seu artigo 33 a legislação cita que as empresas fornecedoras são obrigadas a 

estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o 

uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo 

dos resíduos sólidos, aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes. 

Gráfico 24 - Nível de conhecimento da legislação sobre descarte de resíduos eletroeletrônicos. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os resultados indicam que 50% das instituições informaram que conhecem a legislação 

plenamente e aplicam totalmente. E 11,1% conhecem totalmente e aplicam parcialmente. 

16,7% afirmaram conhecer plenamente, mas não aplicam, 16,7% informaram que conhecem 

pouco e apenas 5,6% não conhecem. Das instituições privadas 75% afirmaram que conhecem 

e aplicam plenamente 12,5% conhecem e aplicam parcialmente e 12,5% afirmaram 
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desconhecer. Esse número está alinhado com o fato de que as instituições privadas destinam os 

resíduos de forma correta. 

No caso das públicas apenas 30% delas afirmaram conhecer plenamente e aplicar 

totalmente. 10% aplicam parcialmente, 30% conhecem, mas não aplicam e 30% conhecem 

pouco. Neste caso, precisa haver um trabalho de divulgação da PNRS junto às instituições 

públicas, pois as únicas citações de armazenamento inadequado de resíduos vieram de 

instituições públicas. Sabe-se que o primeiro passo para aplicar uma legislação é conhecê-la. 

Estes resultados indicam que, apesar de possuir 10 anos, a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos ainda não é conhecida por todos, mas ela prevê uma série de ações que precisam ser 

executadas pelo poder público e pela sociedade civil. Não é apenas o descarte adequado de 

resíduos, mas como já descrito implantar sistemas de logística reversa, ou seja, fazer o custo de 

destinação de resíduos retornar para o fabricante, que é quem mais arrecada na cadeia produtiva. 

O decreto 10.240, de 12 de fevereiro de 2020, regulamenta quanto à implementação de sistema 

de logística reversa de produtos eletroeletrônicos e seus componentes de uso doméstico e 

estabelece prazos para execução de algumas ações. 

O papel do consumidor é fundamental no sucesso de qualquer ação de logística. Além 

disso as IES precisam elaborar planos de gerenciamento de resíduos. É neste plano que devem 

estar previstas todas as ações das instituições sobre resíduos sólidos, incluindo segregação, 

acondicionamento, descarte adequado, monitoramento da logística reversa. É importante as IES 

entenderem que, após o uso o equipamento obsoleto, existe a responsabilidade de destinar 

adequadamente este resíduo tendo ou não o município uma política de logística reversa. 

 A comunicação é algo extremamente importante em qualquer instituição, talvez até não 

consiga melhorar os índices de produtividade, mas é inegável que proporciona um ambiente de 

trabalho mais harmônico. O gráfico 25 traz os resultados sobre a frequência do repasse de 

informação oficial aos funcionários das IES sobre reciclagem e a necessidade de descarte dos 

equipamentos computacionais. 

Os resultados indicam que 44,4% das instituições pesquisadas sempre ou quase sempre 

procuram oficiar aos seus trabalhadores sobre a reciclagem e descarte de equipamentos 

computacionais. Isso mostra uma tendência positiva das instituições em procurar difundir este 

conhecimento aos seus funcionários. Esse resultado foi capitaneado pelas instituições privadas, 

62,5% relataram adotar esta prática. No caso das públicas, apenas 30% admitiram realizar esta 

ação. 
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Gráfico 25 - Frequência do repasse de informação oficial aos funcionários sobre reciclagem e descarte de 
equipamentos computacionais. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Um ponto preocupante é que 22,2% das instituições em geral raramente adotam esta 

prática e a maioria das que estão nessa classe de respondentes são públicas. É interessante frisar 

que quando os funcionários são comunicados sobre os projetos da empresa e participam nas 

fases de planejamento e construção dos processos de implantação eles se sentem parte 

integrante destas atividades, o que pode ajudar muito no sucesso destes projetos. Por isso, é tão 

importante verificar se as IES adotam essa prática. Uma boa comunicação ajuda muito no 

ambiente de trabalho, faz com que as ações do projeto caminhem com mais fluidez entre os 

setores contribuindo para a melhoria do ambiente de trabalho. 

O gráfico 26, por sua vez, exibe os resultados sobre o grau de atendimento à legislação 

por parte das IES na hora do descarte dos produtos eletroeletrônicos. Os resultados foram 

positivos, pois, 50% das instituições relataram que sempre ou quase sempre conseguem cumprir 

o que está posto em legislação. Novamente o resultado foi alavancado pelas instituições 

privadas. Já no caso das instituições que responderam que raramente adotam a prática, do total 

geral de respondentes 80% delas eram públicas. Deixando claro o quanto é importante rever 

alguns normativos que dificultam a execução de ações sustentáveis. 
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Gráfico 26 - Grau de atendimento à legislação por parte das IES na hora do descarte dos produtos 
eletroeletrônicos. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O gráfico 27 mostra o resultado da aferição sobre se as IES checam se as empresas que 

recebem os equipamentos elétricos e eletrônicos descartados estão cumprindo o que preconiza 

a legislação. Os números sinalizam resultados polarizados, pois ao mesmo tempo que um terço 

das instituições respondentes mostraram que sempre verificam o cumprimento da lei por parte 

de seu fornecedor de serviço de descarte, um terço cravou que raramente faz isso. O resultado 

positivo tem forte influência das instituições privadas, enquanto que no outro extremo o 

resultado negativo foi controlado pelas instituições públicas. 

 Gráfico 27 - A instituição verifica se a empresa receptora cumpre com o disposto na legislação quanto ao 
descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Faz-se necessário frisar que certas ações serão mais facilmente executadas pelas 

instituições privadas dada à sua natureza de possuir maior liberdade de ação. Instituições 

públicas possuem dificuldade em aquisição de serviços, pois são mediante processos 

licitatórios. Por outro lado, verificar o que as empresas de descarte de resíduos estão fazendo é 

uma premissa prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos, pois o gerador é responsável 

pelo seu resíduo até sua destinação final ambientalmente adequada e o não cumprimento da lei 

por parte de fornecedores enseja em punições para o contratante, uma vez que a 

responsabilidade é compartilhada. 

O quinto bloco de questões refere-se à atuação das instituições frente à legislação e aos 

normativos existentes internamente ou atos normativos externos ao qual estas estejam 

submetidos. A primeira pergunta deste bloco indagou se dentro da própria instituição existe 

algum normativo que dificulta o cumprimento de normas ambientais vigentes. O gráfico 28 

apresenta os resultados obtidos a partir deste questionamento. 

Gráfico 28 - Alguma norma interna dificulta o cumprimento de normas ambientais vigentes. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os resultados indicaram um alinhamento entre as instituições. Em geral, 33,3% das IES 

indicaram que raramente alguma norma da instituição dificulta o cumprimento de normativos 

ambientais e 50% delas afirmaram não existir normativos que proporcionem dificuldades neste 

quesito. E não houveram diferenças significativas relacionadas ao tipo de instituição, públicas 

e privadas comungaram da mesma percepção. 

  O gráfico 29 mostra os resultados da questão que procurou verificar como os respondentes 

classificam as políticas ambientais da instituição. Os resultados em geral mostram que a maioria 

dos respondentes consideraram a política ambiental de sua instituição regular. 38,9% dos 

profissionais expressaram este entendimento. Na opinião de 33,3% a política institucional é 
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muito boa. 16,7% consideram a política ambiental institucional ruim e 11,1% das instituições 

consideram a política da instituição excelente. Nenhum respondente apontou a política de sua 

instituição como péssima. 

Gráfico 29 - Classificação das políticas ambientais da instituição. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Analisando por tipo de instituição observa-se que os 11,1% que acham a política 

excelente são de IES públicas. Dos 33,3 % das IES que acham a política muito boa, mais de 

80% são privadas, e dos 38,9% de respondentes que consideram a política da instituição regular 

em torno de 70% são IES públicas. Observa-se que as instituições privadas têm uma visão 

melhor de suas políticas ambientais enquanto que os respondentes das instituições públicas são 

mais críticos e classificam em sua maioria como regular ou ruim. 

O conceito de responsabilidade social é entendido como sendo a responsabilidade que 

uma instituição possui em agir de forma ética e transparente no seu processo de tomada de 

decisões sempre contribuindo com o meio ambiente de forma sustentável, incluindo neste caso 

bem-estar e a saúde da sociedade. O questionário também procurou avaliar se as instituições 

conhecem a norma que trata da responsabilidade social e se esta aplica seus conceitos.  

 As respostas exibidas no gráfico 30 mostram que ocorreu um equilíbrio com uma 

tendência positiva, afinal 55,5% dos respondentes assinalaram conhecer plenamente a norma, 

sendo que 33,3% registraram que aplicam totalmente e 22,2% aplicam parcialmente. Ao mesmo 

tempo 38,9% afirmaram conhecer pouco o normativo e apenas 5,6% dos respondentes 

asseguraram desconhecê-la completamente. Quanto ao tipo de instituição verificou-se que não 

houve mudanças significativas do total de instituições que responderam conhecer totalmente e 

aplicar total ou parcialmente, metade das instituições são públicas e a outra metade são privadas. 
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Esse equilíbrio se altera quando se analisa as instituições que conhecem pouco ou desconhecem 

o regramento, com uma maioria das instituições públicas sendo enquadradas neste quesito. 

Gráfico 30 - Nível de conhecimento e aplicação da norma de responsabilidade social. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

   A avaliação de fornecedores, clientes e parceiros é um ponto muito importante no 

processo de gestão das organizações. Isto é previsto na ISO 9001 que é uma norma de melhoria 

da qualidade de processos, atividades e produtos. Esse mesmo padrão foi reproduzido na norma 

ISO 14001 que regulamenta a qualidade do ponto de vista ambiental. Os conceitos de 

sustentabilidade incorporam muito desta norma, tornando importante aferir como a questão é 

tratada nas instituições. A pesquisa procurou averiguar se as instituições procuram parceiros 

comerciais com preocupações ambientais e os resultados são apresentados no gráfico 31. 

Gráfico 31 - Frequência com que a instituição procura parceiros comerciais que têm preocupações 
ambientais. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Observa-se que 44,4% dos respondentes afirmaram que raramente observam se seus 

parceiros têm preocupações com questões ambientais. Se forem acrescentados os 11,1% dos 

que responderam que afirmaram nunca levar isso em consideração na hora das parcerias, tem-

se que mais de 50% das instituições não leva esse ponto em questão na hora de firmar parcerias. 

Com a maioria dos respondentes oriundos do setor público. Um dado animador é que cerca de 

38,9% dos respondentes afirmaram que sempre ou quase sempre fazem isso. E deste total a 

grande maioria está nas instituições privadas. Novamente as instituições privadas 

demonstraram ter uma maior percepção sobre benefícios que algumas práticas podem trazer, 

principalmente porque muitas destas estão previstas em normativos. 

O gráfico 32, por sua vez, apresenta os resultados obtidos sobre como os respondentes 

enxergam as ações de sua instituição em relação ao desenvolvimento sustentável, incluindo 

práticas que envolvem questões de saúde e bem-estar.  

Gráfico 32 - Classificação das ações da instituição no que se refere ao desenvolvimento sustentável, 
inclusive a saúde e o bem-estar da sociedade. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A percepção dos respondentes indicou uma certa polarização nas respostas. Cerca de 

38,9% classificaram como excelentes ou muito boas as ações de suas instituições e 60% 

acharam que as ações são regulares, ruins ou péssimas. Quando a análise leva em consideração 

o tipo de instituição a polarização permanece. Tanto as instituições públicas quanto as privadas 

dividiram as opiniões entre excelente, regular e ruim. A diferença percebida é que as instituições 

privadas repartiram as respostas entre excelente e regular, já as públicas seguiram a tendência 

geral – 30% excelente, 30% regular e 40% ruim. Este resultado sugere que, para os 

respondentes, apesar das instituições executarem ações sustentáveis, com resultados positivos, 
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ainda estão longe do que deveriam fazer de forma a ter um resultado mais efetivo em relação a 

práticas sustentáveis. 

O gráfico 33 apresenta os resultados de uma indagação que procurou verificar se, na 

percepção dos respondentes, a tecnologia da informação verde pode realmente trazer benefícios 

para a instituição. Conhecer o conceito e vê-lo produzir bons resultados em outras instituições 

não é suficiente para um gestor decidir implantá-lo. Identificar que algumas práticas adotadas 

pela instituição trazem resultados positivos e saber que estas são enquadradas no conceito pode 

ser um elemento motivador na implantação da Tecnologia da Informação Verde.  

Gráfico 33 – TI Verde promove benefícios organizacionais para a instituição. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 Os resultados ficaram dentro do esperado. 61,1% dos respondentes responderam que 

entendem que a TI Verde sempre promove benefícios para a IES. Somando aos 16,7% que 

responderam que quase sempre trazem benefícios, o total chegaria a 77,8%, ou seja, quase 80% 

dos respondentes entendem que a ferramenta promove benefícios. O que permite concluir que 

os gestores precisam ter um panorama geral com recomendações indicando qual o melhor 

caminho a seguir na hora de implantar o instrumento. Por este motivo o artefato fruto deste 

trabalho consiste de um manual com estas recomendações, tornando mais efetiva a execução 

da TI verde nas instituições de ensino.  

O último bloco de perguntas do questionário refere-se ao perfil do respondente: o gênero, 

sua faixa de idade seu grau de escolaridade, o tempo que trabalha na instituição e qual o cargo 

que ocupa, bem como o tipo de instituição se pública ou privada. O gráfico 34 apresenta a 

distribuição por gênero dos respondentes. O resultado mostra que a grande maioria dos 

respondentes 83,3% são do sexo masculino e apenas 16,7% são do sexo feminino, sendo estas 

alocadas no setor público. 
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Gráfico 34 - Perfil dos respondentes: gênero. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

O gráfico 35 apresenta a faixa etária dos respondentes, com idade predominantemente 

entre 31 e 54 anos.  

Gráfico 35 - Perfil dos respondentes: faixa etária. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

O gráfico 36, por sua vez, apresenta o grau de escolaridade dos respondentes. Nas instituições 

públicas predominam gestores com mestrado e doutorado. Nas privadas, com especialização e mestrado. 

O grau de escolaridade pode refletir na adoção de práticas uma vez que quanto maior a titulação, maior 

a vontade de sempre estar atualizado e em alinhamento com práticas agregadoras. 
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Gráfico 36 - Perfil dos respondentes: escolaridade. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

O gráfico 37 descreve o cargo ou função desempenhada pelos respondentes na sua respectiva 

instituição. Os cargos de coordenador e diretor foram predominantes. 

Gráfico 37 - Perfil dos respondentes: cargo ou função. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

No gráfico 38 é possível visualizar o panorama relativo ao tempo de trabalho de cada respondente 

na respectiva instituição. Nas privadas a prevalência é de 1 a 5 anos. Já nas públicas, a expressa maioria 

dos gestores está na instituição há mais de seis anos, ou seja, já têm um certo nível de compreensão 

sobre o local onde trabalha. 
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Gráfico 38 - Perfil dos respondentes: tempo de trabalho na instituição. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Por fim, o gráfico 39 exibe o perfil dos respondentes quanto ao tipo de instituição em que trabalha, 

se pública ou privada. 

Gráfico 39 - Perfil dos respondentes: tipo de instituição onde trabalha. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 4.2 Discussões que nortearam a construção do manual de recomendações  

Após todo o levantamento e análise descritiva dos dados, foi feita uma averiguação de 

quais pontos seriam importantes conter um manual de recomendações, quais as maiores 
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dificuldades encontradas e como estas poderiam ser tratadas. Esta seção apresenta a análise 

geral dos resultados obtidos no questionário, já ressaltando as lacunas encontradas para adoção 

das práticas de TI verde por parte das IES, que fazem parte do manual. 

Ficou claro, logo de início, que uma das maiores dificuldades na implantação da TI 

verde por parte das instituições de ensino superior é a falta de conhecimento sobre o conceito. 

A maioria dos respondentes conhece pouco a ferramenta e apenas uma parcela em torno de 10% 

é que conhece e aplica totalmente a ferramenta e estes estão nas instituições privadas. Nas 

públicas o resultado foi que 80% dos respondentes conhecem pouco a ferramenta e nenhuma 

delas aplica totalmente.  

Em relação ao conhecimento das instituições sobre os programas básicos de gestão 

sustentável, verificou-se que dois são mais conhecidos: redução de desperdício e eficiência 

energética. Ou seja, na prática as instituições não conhecem a maioria dos programas de 

sustentabilidade e, para aplicá-los, é necessário conhecer. Daí a importância de se elaborar um 

procedimento para auxiliar as instituições a conhecer os principais programas de gestão 

sustentável, a fim de que possam criar condições para disseminá-los entre os funcionários. 

Ao verificar as respostas relacionadas às práticas de TI verde já executadas pelas 

instituições, observa-se que as linhas de tendências exibidas nos gráficos sempre mostram 

desempenhos melhores das instituições privadas. Com relação aos programas de 

sustentabilidade conhecidos, um dos mais citados foi o de eficiência energética, pois, ao efetuar 

as compras, as instituições privadas tendem a sempre ou quase sempre observar a eficiência 

energética dos equipamentos. Já as IES públicas, apesar de conhecerem o programa, os 

resultados indicam que raramente eles compram levando em conta esta prática. Neste quesito o 

principal problema observado é que a IES ao comprar equipamentos computacionais nem 

sempre levam em consideração tecnologias computacionais mais limpas, logo necessitam de 

orientações para que na hora da aquisição considerem tecnologias mais limpas. 

Analisando as práticas já executadas pelas instituições, se destacam as associadas à 

impressão de documentos: impressão frente e verso e compartilhamento de impressão. 

Observou-se que apenas as instituições privadas citaram que executam monitoramento de 

função repouso, uma prática simples que resulta em economia de energia. 

Buscar novas formas de reduzir o consumo de energia faz parte de um bom programa 

de eficiência energética. Conhecer a ferramenta é insuficiente quando se pensa numa gestão 

sustentável eficiente. Ao buscar estas novas formas, as instituições contribuem para o meio 

ambiente de forma indireta, pois ao reduzir o consumo, diminuem a pressão para o uso de 

termelétricas ou instalações de novas hidroelétricas. Além disso, as IES precisam introduzir em 
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seus processos de compras um procedimento de só adquirir equipamentos com selo de 

eficiência energética isso vai garantir a IES uma oportunidade de reduzir sua potência instalada 

e seu consumo de energia.  

Outro ponto importante, no âmbito da sustentabilidade, está relacionado às ações de 

produção mais limpa, que é uma ferramenta pouco conhecida pelas instituições, mas que pode 

proporcionar grandes resultados para as IES. Entre suas linhas de atuação, uma delas prevê a 

substituição de peças e equipamentos que contêm materiais perigosos por outros que têm 

mesmo desempenho, mas que não agridem o meio ambiente. O que mais chamou a atenção é 

que nas instituições públicas a tendência foi a não observação deste item. Uma das possíveis 

causas disto é que, em geral, equipamentos com produtos perigosos tendem a ser mais baratos 

e, com a escassez de recursos financeiros no setor público, situações que podem encarecer 

processos licitatórios são naturalmente descartadas.  

A recomendação indicada neste caso é introduzir no processo de compras da IES para 

aquisição de produtos com selo ambiental de qualidade ou que comprovadamente os 

equipamentos sejam isentos de materiais perigosos. Na impossibilidade desta compra deve-se 

solicitar do fornecedor que se responsabilize pela logística reversa, algo que foi reforçado com 

a sanção decreto federal 10.240/2020 que regulamenta este quesito e determina que o 

fornecedor tem essa responsabilidade.  

Quando perguntados sobre o consumo consciente de recursos naturais (ex.: água, luz e 

papel), todas as instituições indicaram uma tendência em adotar estratégias para consumir estes 

recursos de forma mais consciente. O resultado efetivo desta consciência aparece de forma clara 

nas contas de água e energia e no consumo de papel. Uma ação que pode trazer resultados 

efetivos é conscientizar a comunidade sobre os custos envolvidos quando as ações não são 

sustentáveis. 

Cabe frisar que quando as ações sustentáveis são previstas desde a concepção, durante 

a execução e na finalização do processo, com certeza será vista como investimento uma vez 

que será possível perceber os ganhos obtidos com a redução de custos. Consegue-se aferir que: 

entender como ações sustentáveis interferem nos processos é fundamental para um bom 

esclarecimento da comunidade, o que, por sua vez, faz com que estas incorporem mais 

espontaneamente as boas práticas ambientais. 

Um ponto importante que a pesquisa procurou aferir é como as instituições chegam 

até as práticas de tecnologia da informação verde, tendo em vista que muitas delas já praticam 

várias ações sem saber que estas são categorizadas desta forma. O terceiro bloco de perguntas 

procurou entender como as instituições chegaram até estas práticas. O cumprimento de 
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normativos governamentais é importante, pois, mesmo sem conhecer as práticas sustentáveis 

as instituições sabem que precisam cumprir estes normativos. 

As instituições privadas tendem a copiar as práticas bem-sucedidas das co-irmãs, já as 

públicas o fazem raramente. Práticas que dão certo deveriam ser observadas e aperfeiçoadas ou 

adaptadas à realidade de cada instituição. Observar seu entorno e como ele está funcionando 

até para se adaptar é um passo importante para se obter sucesso nas atividades. 

Uma hipótese também para esta tendência é que os respondentes podem não querer 

admitir que copiam práticas de outras instituições, pois pode passar a impressão que o gestor 

não teria capacidade de desenvolver métodos próprios de gestão ou gerir seu setor ou instituição 

de forma independente, com ideias próprias. Uma recomendação importante para o manual é 

que as instituições devem desenvolver mecanismos de busca destas boas práticas em outras 

instituições sejam co-irmãs ou concorrentes. Aprender com os erros ou acertos de outras 

instituições é uma forma de reduzir custos. 

A pesquisa também revelou que é raro a influência acadêmica interna na adoção de 

práticas de TI Verde pela instituição. Sem dúvida uma recomendação que deve conter no 

manual é que as instituições devem desenvolver procedimentos de forma a ouvir a comunidade 

acadêmica, afinal as instituições prestam serviço para esta comunidade. Então ouvir críticas, 

analisar se são pertinentes e adotar ações decorrente delas pode trazer muitos benefícios para a 

IES, levando-as a corresponder aos anseios de seu público. 

A pesquisa também sinalizou que é de suma importância que o manual contenha uma 

recomendação para a IES desenvolver meios de monitorar as ações de seus funcionários e 

periodicamente dar um feedback a este funcionário procurando dar sugestões de melhorias 

sempre com o intuito de melhorar seu desempenho. 

Outro ponto extremamente importante quando se fala em TI verde é o descarte dos 

equipamentos eletroeletrônicos, a frequência de remoção é um indicativo importante e neste 

quesito observa-se uma divergência: instituições privadas demonstram uma tendência em 

remover equipamentos eletrônicos em desuso com maior frequência do que as públicas. Esta 

tendência pode ser explicada pela dificuldade das instituições públicas em executar o descarte 

de equipamentos em geral por conta de normativos e legislações relacionadas à proteção de 

patrimônio público. 

As IES devem desenvolver procedimentos para retirada de equipamentos que estão em 

desuso, isto é importante para que a instituições organizem o espaço de seus setores, 

melhorando o ambiente de trabalho. Uma ferramenta que pode ajudar muito as instituições é o 
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5S que é um programa de gestão de qualidade empresarial desenvolvido no Japão que visa 

aperfeiçoar aspectos como organização, limpeza e padronização. 

O destino do material descartado é uma questão que deve ser muito bem controlada 

pelas instituições, pois estes são os maiores causadores de impactos ambientais observados na 

indústria de eletroeletrônicos. O descarte inadequado pode ocasionar sérios danos e é onde se 

pode observar os maiores riscos. Até porque existem implicações legais envolvidas, a política 

nacional de resíduos sólidos prevê multas e interdições para quem descartar resíduos de forma 

imprópria. Conhecer a legislação é um ponto importante, pois ações acertadas dependem muitas 

vezes do conhecimento da lei.  

Ficou claro que em mais de 80% dos casos as instituições conseguem cumprir a lei na 

hora do descarte, elas em sua maior parte conseguem armazenar os equipamentos inservíveis 

em locais adequados e conseguem descartar ou por empresas especializadas ou por doação 

destes. As instituições privadas possuem resultados melhores no cumprimento da legislação 

com relação ao descarte. Inclusive estas monitoram as empresas receptoras para verificar o que 

é feito com o resíduo. Isso demonstra total consonância com a legislação, pois esta determina 

que o gerador é responsável pelo resíduo até sua destinação final ambientalmente adequada. 

Infelizmente as IES públicas ainda armazenam resíduos em locais inadequados e têm 

dificuldade em realizar o descarte. Relatos de profissionais de instituições informam que as 

dificuldades residem em normativos institucionais que, muitas vezes, com o objetivo de 

proteger o patrimônio público, dificultam o descarte e a doação dos equipamentos. Eles 

informaram que muitas vezes poderiam ser aproveitados partes dos equipamentos de 

informática como placas, HDs, entre outros, como peças sobressalentes, mas que o normativo 

não permite, e que muitos dos equipamentos ficam armazenados em locais inadequados se 

degradando até ficarem inúteis para qualquer tipo de uso. Essa foi a principal dificuldade 

observada nas instituições públicas com relação a TI Verde. 

Diante deste contexto deve-se recomendar as instituições que estas adotem 

procedimentos para o correto descarte dos resíduos eletroeletrônicos. Mas não apenas isso, elas 

também devem difundir entre seus funcionários procedimentos para que estes conheçam a 

legislação ambiental de descarte de resíduos. Treinar os funcionários é fundamental para que 

qualquer programa seja eficiente na empresa. Além disso as instituições devem ter 

procedimentos para armazenar adequadamente, buscar formas de reuso quando possível, buscar 

fornecedores para efetuar reciclagem, e por fim para destinação adequada. 

Com relação à política ambiental interna, os respondentes das instituições privadas 

entenderam que as políticas de suas instituições são muito boas, já os profissionais das 
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instituições públicas foram mais críticos e responderam que estas deveriam ser melhores. Já em 

relação à responsabilidade social os resultados em geral demonstram uma polarização: ou as 

instituições conhecem e aplicam a norma ou conhecem pouco. Neste quesito o manual deve 

recomendar as IES que procurem estabelecer, implantar, documentar, manter internamente uma 

política ambiental e de responsabilidade social e estas devem ser comunicadas à comunidade 

interna e externa à instituição. 

A expressa maioria dos profissionais participantes da pesquisa concordou que a TI 

Verde pode promover benefícios organizacionais para a instituição. Isto evidencia que só o 

simples fato de conhecer a ferramenta já mostra aos profissionais o que ela pode proporcionar 

em termos de ganhos ambientais para a instituição.  

Enfim, a análise dos resultados permitiu identificar os principais problemas, os pontos 

fracos, as lacunas em relação a adoção de práticas de TI Verde e, assim, selecionar e elencar as 

recomendações mais adequadas para compor o manual, acompanhadas de um passo a passo, 

como pode ser visto no produto final deste trabalho, disponibilizado no Apêndice 2. 

. Foram identificados 23 problemas, apesar do questionário possuir 37 questões, boa 

parte das questões apresentaram solução parecidas, o que permitiu a sua junção. Por exemplo 

os problemas relacionados em como a instituição busca conhecer novas tecnologias mais limpas 

e como proceder na compra destas tecnologias apresentaram algo grau de similaridade. Mas 

uma situação que ficou evidente foi a necessidade de um conjunto de ações para a solução de 

cada problema. Em todos os casos foi necessário construir esse conjugado de ações para a sua 

resolução. Assim sendo, para cada problema elencado, foram propostas no mínimo 04 ações 

com vistas a atingir a conformidade. No geral, foram propostas 123 ações para os problemas 

encontrados. 
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5. CONCLUSÕES 

A presente pesquisa teve como objetivo propor recomendações para implantação de 

práticas de TI Verde em instituições de ensino superior, a partir de uma análise comparativa 

entre IES públicas e privadas localizadas no Estado de Alagoas. Para alcançar este objetivo foi 

realizado um percurso que envolveu uma ampla revisão bibliográfica para um levantamento 

sobre as práticas de TI Verde mencionadas na literatura. 

Em seguida foi elaborado um questionário contendo 37 perguntas, que foi aplicado aos 

gestores de TI e administrativos de IES públicas e privadas selecionadas, com o intuito de 

identificar as práticas e as lacunas na adoção de TI Verde. Com a análise dos resultados foi 

possível comparar as práticas adotadas nas instituições públicas e privadas. Esse comparativo 

permitiu entender se as diferenças eram muito significativas a ponto de ser necessário 

recomendações específicas para públicas e privadas. No entanto, a pesquisa de campo 

possibilitou identificar que as IES em geral conhecem pouco a TI Verde e mesmo quando 

conhecem não aplicam vários de seus conceitos.  

Também foi revelado que as IES não conhecem a maioria dos programas de 

sustentabilidade e existe dificuldade em executá-los, seja por desconhecimento ou pela 

impressão de que estes programas sempre custam caro. E essa percepção de custo fica muito 

evidente na hora da instituição efetuar compras de equipamentos. Em geral, as IES adquirem 

produtos sem levar em consideração se estes possuem tecnologias mais limpas, se consomem 

menos energia, se são isentos de materiais perigosos, sendo este último o mais complicado, 

porque em muitos casos a presença de material perigoso pode inviabilizar o reuso e a 

reciclagem. 

Faltam estratégias para um uso mais consciente dos recursos tecnológicos disponíveis. 

As IES ainda não perceberam que, ao adquirir equipamentos com selos ambientais de 

qualidade, podem de uma única vez atender vários conceitos de sustentabilidade barateando o 

processo que se imagina caro. Outro ponto a se destacar é que as instituições não removem 

frequentemente os equipamentos que estão sem uso, estes terminam por ficar nos setores 

ocupando espaço e muitas vezes em um processo de depreciação que só traz prejuízos para a 

IES. 

É fundamental para a instituição sistematizar um procedimento de descarte destes 

equipamentos, pois em muitos casos foi observado o descumprimento da legislação ambiental 

vigente, o que pode acarretar em multas para a Instituição. A destinação adequada dos resíduos 
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foi um ponto que recebeu especial atenção, pois, foi observado que existem dificuldades das 

IES na hora de realizar a correta destinação de seus resíduos eletroeletrônicos. 

É imperioso que as IES entendam que seus fornecedores de serviços também devem 

estar atentos à questão ambiental, pois em caso de descumprimento de lei a contratante responde 

solidariamente pela infração. 

Ficou evidente também que as IES não costumam copiar as práticas bem-sucedidas de 

instituições co-irmãs ou concorrentes, o que é um erro, pois é muito menos dispendioso 

aprender com os erros ou acertos de quem está próximo. 

As instituições em geral não escutam a comunidade interna e nem a externa, por isso 

elas devem criar mecanismos para ouvi-las. Não ouvir sempre proporcionará maior resistência 

ao implantar seus programas porque a comunidade não se sente parte deles e isso prejudica 

qualquer projeto. A ausência de uma política ambiental interna e uma política de 

responsabilidade social são agravantes neste processo pois para melhorar seu desempenho do 

ponto de vista ambiental as instituições precisam ter um norteador e as políticas servem 

exatamente para ajudar a estabelecer objetivos e metas que podem levar as IES a um ponto de 

excelência nas questões ambientais. 

Como se observa foi possível identificar as lacunas em relação ao conhecimento e 

adoção de práticas de TI Verde por parte das IES participantes da pesquisa e ao se analisar as 

práticas confrontando com o que está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos e nas 

Normas ISO 14001 – Sistemas de gestão Ambiental e 16001 – Responsabilidade Social 

vislumbrou-se que sem um instrumento norteador o estudo traria o recorte do que ocorre, mas 

não poderia promover nenhum tipo de mudança positiva. 

Diante do panorama mapeado pela pesquisa de campo, percebeu-se a necessidade de 

elaborar orientações claras aos gestores acerca dos pontos mais vulneráveis. Assim sendo, 

conseguiu-se atingir o objetivo principal deste trabalho, que consistiu na elaboração de um 

manual de recomendações para instituições de ensino superior sobre a adoção de práticas de 

tecnologia da informação verde, contendo um passo a passo, onde para cada problema 

identificado existe uma série de recomendações para orientá-las e facilitar a implantação dos 

seus conceitos. Com isto se pretende que as instituições consigam promover em sua jornada um 

desenvolvimento com sustentabilidade aliado às melhores práticas ambientais existentes.  

5.1 Limitações da pesquisa 

Tendo em vista o número reduzido da amostra, poder-se-ia pensar em uma proposta 

metodológica voltada para um estudo de casos múltiplos, com entrevistas abertas. No entanto, 
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seria bem mais custoso analisar o conteúdo produzido através de falas, do que de forma tabulada 

em perguntas fechadas, uma vez que a lista de itens do questionário era bastante longa. Devido 

principalmente a este fator, a opção foi pelo survey, que a própria tabulação e análise descritiva 

já sinaliza para a comparação entre o desempenho das IES públicas e privadas em cada questão.  

Assim sendo, em que pese uma pesquisa quantitativa, o questionamento precisa ser 

ampliado para outras instituições, provavelmente de outros estados, para fins de generalização. 

Para o âmbito de Alagoas os resultados podem ser generalizados, uma vez que a amostra, em 

termos de instituições de ensino, pode ser considerada representativa. 

 

5.2 Sugestões para trabalhos futuros 

Para trabalhos futuros, sugere-se a aplicação do referido instrumento de coleta entre 

instituições de estados vizinhos, com o intuito de traçar um panorama do Nordeste. Para isso, 

seria necessário um recorte em relação às instituições privadas, em termos de número de 

campis, professores e estudantes, de forma a incluir apenas as mais expressivas que, 

consequentemente, são as que possuem parque tecnológico mais vasto. 

Uma outra sugestão de pesquisa seria a realização de um novo levantamento, em um 

período de tempo após a entrega do manual de recomendações para adoção de práticas de TI 

Verde, com as mesmas IES participantes da presente pesquisa, para aferir se houve melhoria 

nos resultados, ou seja, se o grau de conhecimento e o número de práticas sustentáveis foi 

ampliado nas instituições, o que comprovaria a efetividade das orientações constantes no 

manual. 

Além disso, poderia ser feito um estudo para a avaliação dos benefícios, em termos de 

custos e de consciência ambiental, advindos do cumprimento das orientações do manual. 

 

5.3 Impacto social que o trabalho trouxe para as IES 

A pesquisa foi desenvolvida em IES públicas e privadas e realizou um diagnóstico da 

situação atual em relação às práticas de TI Verde. A partir do diagnóstico, foi elaborado um 

manual com sugestões para adequação, para que os gestores possam se basear a fim de 

promover a melhoria de seus processos internos. 

O manual sugere a execução de um planejamento onde se promova ações mais 

sustentáveis proporcionando economicidade nos processos das unidades educacionais, que se 

traduzirá em um uso mais racional dos recursos. No âmbito do setor público, as orientações 

tornam-se importantes porque, em geral, estes recursos são escassos e a racionalidade no uso é 



78 
 

  

sempre uma recomendação dos órgãos de controle de gastos públicos. Já em relação ao setor 

privado, as recomendações proporcionam à empresa uma ação voltada para a sua 

sustentabilidade financeira. Em ambos os casos, as recomendações promovem ações em direção 

a preservação do meio ambiente. 
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APÊNDICE 1 

Questionário sobre práticas de TI Verde elaborado pelo autor e aplicado junto as IES públicas 

e privadas de Alagoas 

  



Pesquisa sobre as práticas de TI VERDE da instituição

Este questionário faz parte de uma pesquisa de Mestrado em Tecnologias Ambientais do IFAL sobre Práticas 
de Tecnologia da Informação Verde (TI Verde) em Instituições de Ensino. 

Pedimos sua preciosa colaboração no tocante ao preenchimento do questionário. Todas as informações 
obtidas terão uso exclusivo acadêmico e o sigilo total será garantido, conforme exige o Código Internacional de 
Ética em Pesquisas. As informações fornecidas serão consideradas apenas de forma agregada.

A instituição conhece ou aplica os conceitos de Tecnologia da Informação verde (TI verde)?

Assinale as práticas de TI verde que são utilizadas na instituição:

Quais são as formas utilizadas: ______________________________________________________________________

Conhece plenamente e aplica totalmente Conhece plenamente e aplica parcialmente

Conhece plenamente, mas não aplica Conhece pouco Desconhece

Assinale os programas ou sistemas de gestão sustentável conhecidos pela instituição:

ISO 16001 Produção mais limpa Redução de desperdícios Eficiência energéticaISO 14001

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO VERDE

PRÁTICAS DE TI VERDE

A instituição tem feito suas últimas aquisições tecnológicas levando em consideração a eficiência energética?

Sempre Quase sempre Muitas vezes Raramente Nunca

Monitora função repouso Compartilhamento de impressão Cloud Computing

Videoconferência Impressão frente e verso Nenhuma

A instituição busca novas formas de redução do consumo de energia dos produtos computacionais (computadores, 
servidores, datacenters)?

Sempre Quase sempre Muitas vezes Raramente Nunca

Ao efetuar compras, a instituição adota a prática de adquirir produtos computacionais isentos de materiais perigosos 
(ex: mercúrio, chumbo)?

Sempre Quase sempre Muitas vezes Raramente Nunca

Como você classifica o nível de conhecimento da instituição sobre as tecnologias computacionais mais limpas e 
eficientes existente no mercado?

Excelente Muito boa Regular Ruim Péssima

A instituição adquire equipamentos computacionais com algum selo verde de qualidade (ex: EnergyStar, ISO 14000)?

Sempre Quase sempre Muitas vezes Raramente Nunca

A instituição adota estratégias para o consumo consciente de recursos naturais (água, luz, papel)?

Sempre Quase sempre Muitas vezes Raramente Nunca

A instituição adota medidas para gerenciar o desempenho dos equipamentos computacionais?

Sempre Quase sempre Muitas vezes Raramente Nunca

A instituição adota medidas para gerenciar eletronicamente os documentos?

Sempre Quase sempre Muitas vezes Raramente Nunca

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2



Pesquisa sobre as práticas de TI VERDE da instituição

CÓPIA DE PRÁTICAS

A instituição adota práticas de TI verde por imposição de normativos governamentais?

Sempre Quase sempre Muitas vezes Raramente Nunca

A instituição copia práticas de TI Verde bem sucedidas de outras instituições co-irmãs?

Sempre Quase sempre Muitas vezes Raramente Nunca

A instituição copia práticas de TI Verde bem sucedidas de outras instituições concorrentes?

Sempre Quase sempre Muitas vezes Raramente Nunca

Quais são as práticas mais copiadas: _________________________________________________________________

A comunidade acadêmica interna exerce influência na adoção de práticas de TI Verde na instituição?

Sempre Quase sempre Muitas vezes Raramente Nunca

A instituição busca identificar casos de outras empresas que economizaram energia e dinheiro, através da utilização de 
tecnologias de informação verde?

Sempre Quase sempre Muitas vezes Raramente Nunca

As práticas de TI Verde adotadas por outras IES exercem influência nas suas atitudes como gestor?

Sempre Quase sempre Muitas vezes Raramente Nunca

AQUISIÇÃO/USO/DESCARTE

12

13

14

15

16

17

19 A instituição recorre a diferentes fontes para identificar tendências computacionais mais limpas e econômicas?

Sempre Quase sempre Muitas vezes Raramente Nunca

Quais são as principais fontes? 
Seminários Livros Reportagens Consultorias Fóruns

18 Com que frequência a empresa monitora as ações de TI de seus funcionários?

Sempre Quase sempre Muitas vezes Raramente Nunca

Quais ações que a instituição monitora?
Impressão de documentos Consumo de energia das diferentes tecnologias Custos com manutenção

Custos de aquisição / substituição de equipamentos Outros

20 Com que frequência a instituição realiza a remoção dos equipamentos computacionais que não estão em uso?

Sempre Quase sempre Muitas vezes Raramente Nunca

21 Ao realizar a remoção dos equipamentos a empresa:

Armazena em local apropriado Armazena em local inapropriado Descarta por empresas especializadas

Reciclagem Doação

A instituição tem conhecimento da legislação sobre descarte de resíduos eletroeletrônicos?

Conhece plenamente e aplica totalmente Conhece plenamente e aplica parcialmente

Conhece plenamente, mas não aplica Conhece pouco Desconhece

22

23 A instituição procura informar oficialmente aos funcionários sobre a reciclagem e o descarte de equipamentos 
computacionais com que frequência?

Sempre Quase sempre Muitas vezes Raramente Nunca

24 Ao realizar o descarte de produtos eletrônicos a empresa consegue atender ao disposto na legislação?

Sempre Quase sempre Muitas vezes Raramente Nunca

25 Ao descartar os equipamentos elétricos e eletrônicos a instituição verifica se a empresa receptora cumpre com o disposto
na legislação?

Sempre Quase sempre Muitas vezes Raramente Nunca



Pesquisa sobre as práticas de TI VERDE da instituição

LEGISLAÇÃO / NORMAS

Existe alguma norma interna da instituição que dificulta o cumprimento das normas ambientais vigentes?

Sempre Quase sempre Muitas vezes Raramente Nunca

26

Como você classifica as políticas ambientais da instituição?

Excelente Muito boa Regular Ruim Péssima

27

A instituição conhece a norma de responsabilidade social e aplica os seus conceitos?

Conhece plenamente e aplica totalmente Conhece plenamente e aplica parcialmente

Conhece plenamente, mas não aplica Conhece pouco Desconhece

28

A instituição procura parceiros comerciais que têm preocupações ambientais?

Sempre Quase sempre Muitas vezes Raramente Nunca

29

Como você classificaria as ações da instituição no que se refere ao desenvolvimento sustentável, inclusive a saúde e o bem 
estar da sociedade?

30

Excelente Muito boa Regular Ruim Péssima

Você concorda que a TI Verde promove benefícios organizacionais para a instituição?31

Sempre Quase sempre Muitas vezes Raramente Nunca

PERFIL DO RESPONDENTE

Gênero:

Masculino Feminino

32

Faixa etária:

18 a 30 anos 31 a 40 anos

33

41 a 54 anos 55 anos ou mais

Escolaridade:

Ensino Médio Ensino Superior

34

Especialização Mestrado Doutorado

Cargo que ocupa na instituição:

Diretor Coordenador

35

Gerente de TI Analista de sistemas Outros: ___________________

Tempo de trabalho na instituição:

Até 1 ano 1 a 5 anos

36

6 a 10 anos 11 a 15 anos 16 a 20 anos Mais de 20 anos

Todas as informações serão consideradas de forma agregadas com uso exclusivo acadêmico e o sigilo total.

Obrigado pela sua participação e colaboração na pesquisa de Mestrado em Tecnologias Ambientais do IFAL 
sobre Práticas de Tecnologia da Informação Verde (TI Verde) em Instituições de Ensino. 

Tipo da instituição:

Pública Privada

37
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