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l Sustentabilidade é:
l um termo usado para definir ações e 

atividades humanas que visam suprir as 
necessidades atuais dos seres humanos, sem 
comprometer o futuro das próximas gerações
l Está diretamente relacionada ao 

desenvolvimento econômico e material sem 
agredir o meio ambiente, usando os recursos 
naturais de forma inteligente para que eles 
se mantenham no futuro
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Tripé da Sustentabilidade (Itautec, 2011).
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l “Segundo pesquisa realizada pela Symantec Corp®, a TI 
Verde tornou-se essencial e faz parte do planejamento 
das empresas. Os dados revelam que 45% dos 
executivos entrevistados adotam iniciativas em termos 
de TI Verde implementadas, principalmente para a 
redução do consumo energético e custos de 
resfriamento de equipamentos.”

l Sebrae 
(http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/ti-
verde-conceitos-e-
praticas,296bd9e532d44410VgnVCM1000003b74010aR
CRD)
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l Tecnologia e Organizações
l Utilização de recursos naturais que 
nunca tinham sido explorados
l o carvão mineral e combutíveis 
fósseis

l Modernização e Transformação
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l Tecnologia da Informação
l Um computador gera cerca de 1 
tonelada CO2 ao ano e seus 
componentes contém materiais 
tóxicos, o que resulta em grande 
problema ambiental ao se 
considerar o seu descarte
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l Tecnologia da Informação
l De acordo com a pesquisa realizada 
pela ACCETURE e WSP (2010) a 
tecnologia em nuvem pode contribuir 
significativamente para a redução do 
consumo geral de energia na 
computação empresarial e 
consequentemente emissão dos 
gazes do efeito estufa
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l Tecnologia da Informação
l Organizações com até 100 usuários 
ao adotarem essa tecnologia podem 
reduzir em até 90% a emissão de 
CO2
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l Tecnologia da Informação
l Entre os padrões de governança 
específicos para as empresas verdes 
há o Global Report Initiative (GRI) e 
International Organization for 
Standardization (ISO) com a norma 
14001 que orienta e especifica e 
ajuda no aprimoramento de um 
sistema de gestão ambiental



TI VERDE
TEMOS QUE FAZER NOSSA PARTE

FATORES



FATORES

l Energia
l + recursos tecnológicos
l + consumo de energia
l Métodos de produção agressivos

l Gerenciamento de Recursos
l Produção de tecnologia
l Esgotamento dos recursos naturais
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l A TI Verde engloba, entre outros, o 
cumprimento da legislação ambiental, 
diagnósticos dos aspectos e impactos 
ambientais de atividades relacionadas 
à área da Tecnologia da Informação, 
seguindo e desenvolvendo 
procedimentos e planos de ação com 
objetivos de eliminação ou diminuição 
da agressão ambiental.
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l Objetivo
l erradicar ou diminuir os danos 
causados pelos recursos de TI ao 
meio ambiente mantendo as suas 
vantagens
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Por que implantar a TI 
Verde?
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Principais razões para utilização de práticas Verdes. (DevMedia, 2016)

Algumas empresas que 
adotaram a TI Verde já 
demostram resultados 
significativos. Uma 
pesquisa realizada pela 
Sun Mycrositems com 
758 organizações 
australianas mostra as 
principais razões para as 
elas adotarem TI Verde, 
como mostra a figura.
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l As práticas de TI Verde podem ser divididas em 
três níveis:
l TI Verde de incrementação tática;

l preserva a infraestrutura atual de TI, 
incorporando políticas e medidas simples, 
para atingir objetivos pequenos. Essas 
medidas geralmente são de fácil implantação 
e sem muito custo. O retorno é quase 
imediato e pode ser observado, analisando a 
redução no consumo de energia elétrica
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l As práticas de TI Verde podem ser divididas em três 
níveis:
l TI Verde Estratégico;

l é realizada uma auditoria na infraestrutura de TI. 
Todos os equipamentos são analisados de 
maneira individual ou em grupos

l Comparam-se as tecnologias atuais com novas 
tecnologias
l remanejamento de recursos
l reutilização através de upgrade´s
l descarte desses equipamentos
l substituição por novas tecnologias
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l As práticas de TI Verde podem ser divididas em três 
níveis:
l Deep  IT (TI Verde “a fundo”) ou Abordagem Radical 

Verde
l essa abordagem agrega as medidas da abordagem 

estratégica, como a implementação de uma política de 
compensação de carbono por neutralizar a emissão de 
gases que geram o efeito estufa
l  incluindo o plantio de árvores
l a compra de créditos de carbono
l geração de energia limpa
l reutilização de recursos naturais como água das chuvas 

por meio de cisternas
l criação de programas de incentivo para que os 

funcionários, alunos e comunidade comprem essas ideias 
e as torne parte do seu dia a dia na medida do possível.
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l Foco da TI Verde
l Computação com o uso eficiente de energia
l Gerenciamento de energia
l Projetos de Data Centers Verdes
l Descarte responsável e reciclagem
l Produtos de TI com selos ecológicos
l Consciência Ecológica



EMPRESAS COM VISÃO AMBIENTAL

l AMBEV
l ITAUTEC
l ITWEB
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