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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo compreender como as crenças ambientais de gestores de TI 

associadas às pressões institucionais influenciam na adoção da TI Verde nas organizações. 

Para tanto, foi utilizado como aporte teórico o modelo Crença-Ação-Resultado, que tem como 

base a Teoria da Ação que visa explicar como um micro fator pode influenciar em um 

ambiente macro. A abordagem da pesquisa foi qualitativa. Para atingir o objetivo da pesquisa 

foram realizadas dez entrevistas semiestruturadas junto com aplicação de um questionário 

composto pelas 37 principais práticas de TI Verde mais adotadas no Brasil. A técnica 

utilizada para a análise de dados qualitativos foi a análise de conteúdo temática ou categorial 

com auxílio do software NVivo
©

, já os dados gerados através das respostas do questionário 

foram analisados por meio dos cálculos das frequências das respostas. Dentre os resultados 

obtidos verificou-se uma maior influência dos macro fatores: pressão mimética e fatores 

organizacionais. Todavia os outros macro fatores pesquisados, influência de normas, leis e 

regulamentos e opinião da comunidade acadêmica, foram citados com menor frequência pelos 

entrevistados. No que tange os micro fatores, apenas três gestores relataram iniciativas 

próprias associadas a adoção da TI Verde dentro do ambiente de trabalho. No que se refere à 

adoção das práticas de TI Verde, sete dentre as dez IES pesquisadas demonstraram uma maior 

frequência de adoção entre as práticas parcialmente e totalmente adotadas. Por fim, quando 

questionados sobre os benefícios percebidos, os dez entrevistados citaram benefícios 

organizacionais e oito relataram a existência de benefícios sociais. Em síntese, no que tange à 

comparação dos casos, os resultados das influências macro e micro foram heterogêneas, pois 

cada universidade mostrou uma combinação diferente de fatores de influência. Com base nos 

resultados encontrados pode-se sugerir que os órgãos públicos invistam em medidas mais 

consistentes de regulamentação para adoção de práticas sustentáveis associadas à TI, bem 

como as IES podem investir em campanhas de conscientização da comunidade acadêmica a 

fim de gerar uma maior participação no que se refere ao tema. Além disso, esse estudo 

promove a divulgação das práticas de TI Verde mais adotadas nas IES pesquisadas, servindo 

de exemplo para outras instituições e outros tipos de organizações. 

 

Palavras-Chave: TI Verde; Crença-Ação-Resultado; Gestores de TI; Instituições de Ensino 

Superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This study aims to understand how environmental beliefs of IT managers associated to 

institutional pressures influence the adoption of Green IT in organizations. For that, was used 

Belief-Action-Result model as theoretical support, which is based on the Theory of Action 

that aims to explain how micro factors influence a macro environment. The research approach 

was qualitative. To achieve research’ objective was conducted 10 semi-structured interviews 

with application of a checklist of the 37 practices of Green IT more adopted in Brazil. The 

technique used to analyze qualitative data was the thematic or categorical content analysis 

supported by the software Nvivo
©

. The data collected by questionnary were analyzed 

calculating the frequency of the answers. Among the results, there was a greater influence of 

the macro factors mimetic pressure and organizational factors. However, the others macro 

factors investigated, influence of rules, laws and regulations and opinion of the academic 

community were cited less often by IT managers. Regarding the micro factors, only three 

managers reported own initiatives related to the adoption of Green IT in workplace. Related to 

the adoption of green IT practices, seven of the ten institutions investigated demonstrated a 

higher frequency adoption in partial and full adopted practices. Finally, when asked about the 

perceived benefits the ten interviewees cited organizational benefits, and eight reported the 

existence of social benefits. In summary, regarding the comparison of the cases, the results of 

macro and micro influences was heterogeneous, as each university showed a different 

combination of factors of influence. Based on these results, it is suggested that public 

institutions invest more in consistent actions to regulate the adoption of sustainable practices 

associated with IT. Educational institutions also can invest in campaigns to generate higher 

participation of the academic community in relation to the subject. This study promotes the 

divulgation of the Green IT practices most adopted by surveyed universities, setting an 

example for other institutions and other types of organizations. 

 

Key Words: Green IT; Belief-Action-Results; IT managers; Institutions of Higher Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O primeiro capítulo desta dissertação apresenta a contextualização e o problema da 

pesquisa, seguido dos objetivos geral e específicos, e por fim é descrita a justificativa teórica, 

prática e pessoal do estudo. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA 

 

Atualmente, a Tecnologia da Informação (TI) faz parte do cotidiano das pessoas e 

organizações. Para ambos a utilização da TI pode gerar diversos benefícios como acesso 

rápido e fácil a pessoas e informações, flexibilidade, informatização de processos 

organizacionais, maior produtividade, entre outros. Entretanto, essa rápida difusão da TI 

associada à obsolescência planejada pode gerar graves impactos ambientais e causar danos 

irreversíveis ao planeta (HARRIS, 2008; MURUGESAN, 2008; KUMAR; KANNEGALA, 

2012). 

Tomando consciência destes fatos e de diversas outras catástrofes ambientais, a 

sociedade e o governo junto com algumas entidades não-governamentais passaram a reclamar 

o direito de viver em um meio ambiente ecologicamente equilibrado (CHOU; CHOU, 2012). 

Este direito é garantido pela Constituição Federal Brasileira de 1988 - Art. 225 “Todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo 

e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988). 

Assim, desde que produtos eletrônicos se tornaram mais acessíveis e populares, a 

indústria de TI e as empresas enfrentam diversos tipos de pressões sociais para integração da 

tecnologia da informação com práticas sustentáveis. Este novo desafio afeta a concepção de 

produção e utilização dos diversos tipos de tecnologia (CHEN et al., 2011; LUNARDI; 

ALVES; SALES, 2013). Uma das soluções encontradas para responder estas pressões é a 

adoção de práticas de Tecnologia da Informação Verde (TI Verde)
1
 nas rotinas 

organizacionais. 

A TI Verde é apresentada como um conjunto de práticas ambientalmente responsáveis 

associadas à utilização da tecnologia da informação (MURUGESAN, 2008; HIRD, 2008). 

Tais práticas foram mapeadas nos estudos de Murugesan (2008) e Lunardi, Simões e Frio 

(2014), estas são: conscientização do pessoal; criação de políticas ambientais; gestão da 

                                                           
1Neste estudo, os termos TI Verde, SI Verde e TI/SI Verde citados ao longo do texto são 

considerados sinônimos. 
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energia elétrica; adoção de um data center verde; virtualização de servidores (adoção da 

computação em nuvem); descarte responsável, reutilização e reciclagem; conformidade com a 

regulamentação ambiental; construção de prédios verdes; contratação de fornecedores verdes 

e compra de produtos com selos verdes. 

Conforme Chou e Chou (2012), além de promover a sustentabilidade ambiental do 

planeta, as práticas citadas podem gerar benefícios específicos para as organizações, tais 

como: redução de gastos e melhoria da imagem da organização perante a sociedade. Iacobelli, 

Olson e Merhout (2010) corroboram a informação e afirmam que existem três razões 

principais pelas quais a TI/SI Verde deve ser implementada nas organizações, essas são: 

sustentabilidade, vantagens econômicas e benefícios globais. 

Assim sendo, entende-se que é possível e necessária a adoção da TI Verde por 

diversos tipos de empresa. A inclusão de tais práticas na rotina e nos processos 

organizacionais podem gerar vários benefícios para sociedade, meio ambiente e organizações. 

É importante destacar que as práticas de TI Verde não pretendem incentivar a diminuição da 

utilização da tecnologia da informação. Ao invés disso, os pesquisadores que abordam este 

tema têm em comum o objetivo de mostrar como a utilização de inovações tecnológicas pode 

ajudar as empresas a diminuir seu impacto ambiental, sem prejudicar o desempenho e a 

disponibilidade da TI (SHULZ; SILVA, 2012). 

Além dos benefícios citados, alguns estudos internacionais por meio do modelo da 

Crença-Ação-Resultado (Belief-Action-Outcome – BAO) proposto por Melville (2010) 

comprovam que a adoção de TI Verde pode ser influenciada por outros fatores, tais como: as 

crenças ambientais dos gestores de TI, estrutura organizacional, estrutura social, e pressões 

coercitiva e mimética (GHOLAMI et al., 2013; MOLLA, ABARESHI e COOPER, 2014). 

Deste modo, entende-se que as crenças pessoais dos gestores de TI associadas as pressões da 

estrutura social e organizacional também podem influenciar a adoção da TI Verde no ambiente 

organizacional. 

Após pesquisas bibliográficas em bases de dados nacionais e internacionais, foram 

identificados em âmbito nacional, apenas seis artigos científicos relacionados a TI Verde. 

Estes estudos buscavam em sua maioria mapear as ações de TI Verde adotadas em empresas 

brasileiras, bem como identificar os benefícios gerados pela adoção de tais práticas 

(PEREIRA, 2009; DIAS et al., 2013; LUNARDI; ALVES; SALLES, 2014; LUNARDI; 

SIMÕES; FRIO, 2014). Salles et al. (2013) analisou a adoção de práticas de TI Verde em 

organizações instaladas no Brasil a fim de identificar as motivações – econômica, legal, social 
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e ambiental – que influenciam as organizações em relação a adoção da TI Verde. Os 

resultados do referido estudo mostraram que as dimensões econômica e legal são as que mais 

motivam ou influenciam na adoção da TI Verde, sendo a influência das dimensões social e 

ambiental menor. 

Diante disso, nota-se a falta de um estudo em âmbito nacional que investigue a 

influência das crenças pessoais dos gestores de TI associadas as pressões coercitivas e 

miméticas na adoção da TI Verde. 

Este estudo tem como amostra os gestores de TI de Instituições de Ensino Superior 

(IES), a escolha justifica-se pelo fato de que do mesmo modo como ocorre em outros tipos 

organizações, as IES utilizam diariamente tecnologias da informação em suas diversas 

atividades, desde simples processos administrativos até nas pesquisas acadêmicas mais 

específicas e sofisticadas. Dessa forma, para atender à demanda de funcionários e alunos, as 

IES contam com um grande parque tecnológico onde podem ser implantadas as práticas da TI 

Verde (TAUCHEN; BRANDLIN, 2006; DIAS et al. 2012). 

Face ao exposto, este trabalho pretende responder com base no modelo de Crença-

Ação-Resultado (BAO), o seguinte problema de pesquisa: Como as crenças dos gestores de 

TI associadas a pressões institucionais podem influenciar na adoção da TI Verde?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.21. Objetivo geral 
 

Compreender como as crenças ambientais de gestores de TI associadas às pressões 

institucionais influenciam na adoção da TI Verde nas organizações. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

I. Identificar se as pressões institucionais (coercitiva e mimética) influenciam na adoção da TI 

Verde nas IES; 

II. Identificar se as crenças pessoais dos gestores de TI influenciam na adoção da TI Verde 

dentro do seu ambiente de trabalho; 

III. Levantar a frequência de adoção das principais práticas de TI Verde nas IES; 

IV. Descrever os benefícios percebidos gerados devido à adoção da TI Verde. 

 

Os objetivos geral e específicos descritos acima estão delimitados a amostra desta 

pesquisa que corresponde às Instituições de Ensino Superior localizadas no Brasil. 
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1.3 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

Diante da perspectiva da crescente conscientização ambiental da sociedade e 

organizações, este estudo justifica-se sob os pontos de vista teórico, prático e pessoal descritos 

a seguir. 

Embora o tema da sustentabilidade, atualmente, receba uma considerável atenção da 

indústria e da sociedade, a literatura acadêmica sobre a TI Verde ainda é relativamente 

escassa no campo da Administração (JENKIN; WEBSTER; MCSHANE, 2011; CAI; CHEN; 

BOSE, 2012; BOSE; LUO, 2012). Assim, sob o ponto de vista teórico esta pesquisa 

enriquecerá o campo de estudo da TI Verde, considerando que a maioria dos estudos 

encontrados na literatura foram realizados em diversos tipos de organizações, entretanto 

poucos tiveram como foco as IES. Este estudo ainda se justifica pela ausência de trabalhos 

nacionais que investiguem a influência da crença pessoal dos gestores de TI associadas as 

pressões coercitivas e miméticas, bem como pela escassez de pesquisas nacionais que utilizem 

o modelo da Crença-Ação-Resultado.  

Em termos de relevância prática, o estudo ajudará os gestores a reconhecerem as 

práticas de TI Verde adotadas dentro das IES e seus respectivos resultados. Além disso, a 

partir dos resultados desta pesquisa, será possível a elaboração de estratégias de 

aperfeiçoamento e implementação de práticas sustentáveis relacionadas à TI. Para as demais 

instituições de ensino e outros tipos de organizações, as práticas da TI Verde adotadas nas IES 

participantes desta pesquisa poderão servir de exemplo para implementação e 

aperfeiçoamento das suas práticas sustentáveis. 

Outra contribuição prática da presente pesquisa é o reconhecimento da influência da 

consciência ambiental dos gestores sobre as ações ambientais da empresa. Se comprovada 

esta relação, poderão ser planejados programas de conscientização do pessoal a fim de 

promover a melhor aceitação de práticas de TI Verde dentro das empresas. 

Por fim, o estudo se justifica pela relação da pesquisadora com o cenário da 

Tecnologia da Informação Verde, devido seu interesse e experiência com a temática desde a 

graduação e trabalhos anteriores. 
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 Este estudo está dividido em seis capítulos principais. A princípio é apresentada a 

introdução do trabalho composta por: contextualização e problema, objetivos e justificativa do 

trabalho. No segundo capítulo é apresentado o referencial teórico da pesquisa, com os 

principais estudos e autores que servirão de aporte teórico para realização da pesquisa. Em 

seguida o terceiro capítulo aborda a metodologia da pesquisa que descreve a caracterização da 

pesquisa, e especifica os procedimentos metodológicos para pesquisa bibliográfica, a 

abrangência da pesquisa, o instrumento e a coleta de dados, e a análise e tratamento de dados. 

O quarto capítulo mostra a análise separada dos dados comparando com os estudos 

apresentados no referencial teórico. O quinto capítulo mostra a discussão dos resultados, e é 

realizada a análise conjunta dos dados coletados. No sexto capítulo são expostas as 

considerações finais da pesquisa. Por fim são listadas as referências utilizadas para a escrita 

deste trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Este tópico apresenta a fundamentação teórica referente ao tema desenvolvido e está 

dividido em seis seções. A seção 2.1 discute sobre o desenvolvimento sustentável e 

organizações. A seguir a seção 2.2 aborda a conceituação e as principais características da 

TI/SI Verde. A seção seguinte 2.3 trata das práticas ambientalmente responsáveis integradas à 

tecnologia da informação. Logo depois, a seção 2.4 aborda a adoção da TI/SI Verde dentro 

das organizações.  Na seção 2.5é explicada integração do modelo Belief-Action-Outcome 

(BAO) com a TI/SI Verde. Na seção subsequente 2.6, são listados os estudos nacionais e 

internacionais sobre o tema. E por fim, na seção 2.7 são propostos o modelo e as proposições 

da presente pesquisa. 

 

2.1 DESENVOLVIMENTOS SUSTENTÁVEL, ORGANIZAÇÕES E TECNOLOGIA 
 

 No final da década de 1960 foram iniciados debates sobre os riscos da degradação 

ambiental, que foram intensificados no início dos anos 1970 com a realização da Conferência 

de Estocolmo e com uma reunião do Clube de Roma. Estes debates deram origem ao relatório 

Limites do Crescimento, que tinha como objetivo a discussão de problemas ambientais 

(BRÜSEKE, 2003), lançando o alerta de que, se todos os países seguissem os modelos de 

desenvolvimento do norte industrializado haveria uma sobrecarga dos ecossistemas, 

culminando em um colapso ambiental. Tais discussões geraram uma forte pressão dos grupos 

ambientalistas e dos governos a favor das causas de preservação ambiental, pois o modelo de 

desenvolvimento da acumulação contínua de riqueza teria seu prosseguimento ameaçado por 

falta de recursos ambientais e má distribuição dos ganhos oriundos (SILVA, 2005; LIMA, 

2003). 

 Diante dessa situação, tornou-se necessário um gerenciamento da reprodução 

econômica do capitalismo. Este gerenciamento busca a continuidade da oferta dos recursos 

naturais e diminuição da degradação ambiental, além disso implica em responder aos 

questionamentos sobre os limites do crescimento, que estavam diretamente ou indiretamente 

relacionados ao desenvolvimento (LIMA, 2003). 
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 Por causa desse contexto houve uma reorientação da ideia de desenvolvimento, que se 

deu no contexto da crise do capitalismo, em 1970 (LIMA, 2003). Como resultado de diversas 

discussões políticas sobre a preservação ambiental, em 1987, durante World Comission on 

Environment and Development (Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento) 

foi elaborado o relatório de Brundtland, que estabeleceu parâmetros e projetou um debate 

social sobre o desenvolvimento sustentável, que se define como um “desenvolvimento que 

satisfaz as necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras satisfazerem as suas necessidades e aspirações” (WCDE, 1987 apud BELL; MORSE, 

2003).  

Tolmasquim (2003) destaca a importância da gestão de recursos e produtividade para 

o desenvolvimento sustentável, o referido autor diz: “a noção de desenvolvimento sustentável 

implica, primeiro, a gestão e manutenção de um estoque de recursos e de fatores a uma 

produtividade ao menos constante, numa ótica de equidade entre as gerações e países”. Nunes 

e Bennet (2007) falam que este conceito se torna mais simples e prático de se entender “se 

referindo ao equilíbrio entre os objetivos econômicos, sociais e ambientais”. 

Ainda sobre o desenvolvimento sustentável, Aragão (2010) afirma que “a expressão 

desenvolvimento sustentável contém uma contradição em termos”. A fim de justificar sua 

afirmação, a referida autora fala que o desenvolvimento está associado à dinâmica ou 

movimento, enquanto sustentabilidade subentende uma situação permanente ou estática. Ou 

seja, é uma relação conflituosa pois enquanto o desenvolvimento econômico implica na 

melhoria das condições humanas utilizando recursos ambientais, a sustentabilidade visa a 

conservação do meio ambiente. 

Outra discussão que existe na literatura é sobre a utilização dos termos 

“desenvolvimento sustentável” e “sustentabilidade” como sinônimos. Markandya et al. (2002) 

comentam no Dicionário da Economia Sustentável que muitas vezes o termo sustentabilidade 

é utilizado de forma errônea como sinônimo de desenvolvimento sustentável. Os referidos 

autores falam que a sustentabilidade implica no bem-estar que pode ser mantido ao longo do 

tempo, já o desenvolvimento sustentável implica na melhoria de fatores ambientais e de 

qualidade de vida como educação, saúde e direitos humanos. 

 Sobre essa discussão das diferenças entre sustentabilidade e desenvolvimento 

sustentável, Silva (2005) comenta que não há uma dicotomia entre os termos. Ambos fazem 

parte de um processo em que a sustentabilidade está associada ao objetivo final, e o 

desenvolvimento sustentável é o meio para se chegar a este objetivo. Dessa forma, o referido 
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autor chega à conclusão que “ao ser discutido o desenvolvimento sustentável não se pode 

perder de vista a própria sustentabilidade, e o contrário também é verdadeiro” (SILVA, 2005, 

p.13). 

Como se pode depreender, o desenvolvimento sustentável surgiu como uma solução 

para os debates e discussões que giravam em torno da preservação ambiental. No entanto, 

segundo Aragão (2010), o próprio termo desenvolvimento sustentável une duas palavras de 

significados opostos, o que torna difícil alcançar o objetivo final que é a sustentabilidade. 

Seguindo as ideias de Tolmasquim (2003) e Nunes e Bennet (2007), concluímos que, apesar 

da difícil execução do alcance do objetivo proposto, a promoção do desenvolvimento 

sustentável é possível e necessária. Assim, além da conscientização de que os recursos 

naturais são finitos, é importante a realização de uma gestão eficiente e eficaz da utilização de 

recursos naturais, a fim de garantir que as necessidades das gerações atuais e futuras sejam 

satisfeitas, sem grandes prejuízos ao meio ambiente. 

Ainda sobre o conceito de desenvolvimento sustentável do Relatório de Brundtland, 

Lima (2003) faz o seguinte comentário: 

 

“Trata-se de um discurso politicamente pragmático, que enfatiza a dimensão 

econômica e tecnológica da sustentabilidade e entende que a economia de mercado é 

capaz de liderar o processo de transição para o desenvolvimento sustentável, através 

da introdução de ‘tecnologias limpas’, da contenção do crescimento populacional e 

do incentivo a processos de produção e consumo ecologicamente orientados.” 

(LIMA, 2003, p.108) 

 

A partir do comentário de Lima (2003), podemos perceber a importância do papel das 

empresas para o andamento do desenvolvimento sustentável. Cai, Chen e Bose (2012) 

ratificam a informação e afirmam que, atualmente, o desenvolvimento sustentável é uma 

necessidade amplamente reconhecida pela sociedade, governo e mundo empresarial. 

 Assim, com os debates e pressões intensificadas, a partir da década de 1980 vem se 

consolidando uma nova realidade sócio ambiental, que implica numa mudança de postura das 

empresas que descartam práticas reativas ao meio ambiente. Ou seja, a responsabilidade 

ambiental dentro das empresas passa a ser uma necessidade de sobrevivência (MAIMON, 

2003). 

 Para Donaire (2010), algumas empresas conseguem obter lucros e proteger o meio 

ambiente transformando as restrições e ameaças ambientais em oportunidades de negócios. 

Dentre estas oportunidades podemos citar: reciclagem de materiais, reaproveitamento de 

resíduos, redesenho do processo produtivo com utilização de tecnologias limpas, 
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desenvolvimento de novos produtos ambientalmente responsáveis, contratação de gestores de 

meio ambiente e outras. 

 Conforme Maimon (2003), existem três fatores responsáveis para a mudança do 

comportamento das empresas em relação à preservação ambiental, estes são: opinião pública 

que está mais sensível à questão ambiental, expansão do movimento ambientalista que está 

adquirindo uma considerável experiência técnica e organização política, e disponibilidade e 

difusão de novas tecnologias da informação que reduzem ou eliminam a poluição. 

 Dentre estes três fatores influenciadores, o foco deste trabalho se mantém nas 

inovações tecnológicas para a promoção da sustentabilidade ambiental. 

 

2.2TECNOLOGIA/SISTEMA DA INFORMAÇÃO VERDE (TI/SI VERDE) 

 

Ao longo dos anos houve uma grande disseminação e popularização do uso da TI 

(Tecnologia da Informação), e o número de pessoas e instituições que utilizam equipamentos 

eletrônicos continua aumentando muito rápido. Atualmente, a TI é uma ferramenta essencial 

para o sucesso de qualquer organização, pois oferece um conjunto de diversos benefícios 

como inovação, flexibilidade, informatização de processos, maior produtividade e 

conveniência de acesso rápido e fácil a pessoas e informações (HARRIS, 2008; 

MURUGESAN, 2008; KUMAR; KANNEGALA, 2012).  

Apesar dos diversos benefícios citados, a rápida disseminação da TI dentro das 

organizações ocasiona o aumento de problemas ambientais, pois a infraestrutura de TI 

consome quantidades significativas de energia elétrica, e contribui para a geração de gases e 

resíduos tóxicos (MURUGESAN, 2008). A constatação de que há consequências ambientais 

adversas causadas pela ação humana, nas mais variadas regiões do globo, faz com que a 

sociedade pressione o governo e as organizações a adotarem medidas ambientalmente corretas 

em todas as áreas da sociedade, entre elas a área da TI (SEIFFERT, 2009; BOSE; LUO, 

2011).  

 Tal fenômeno descrito acima tornou-se catalizador para o surgimento da Green IT/IS 

(TI/SI Verde), que tem como principal objetivo fazer com que as organizações adotem ações 

mais sustentáveis (IACOBELLI et al., 2010). Bose e Luo (2011) falam que a TI/SI Verde se 

refere à utilização de recursos de TI de forma eficiente em termos de consumo de energia 

elétrica e redução de custos. Estes conceitos são corroborados por Jenkin et al. (2011) que 

afirmam que Tecnologia e Sistema da Informação Verdes se referem às iniciativas e 
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programas que estão diretamente ou indiretamente ligados a sustentabilidade ambiental nas 

organizações. 

 Murugessan (2008) apresenta um conceito mais detalhado sobre TI Verde: 

 
TI Verde refere-se à parte sustentável da TI. É o estudo e prática de projeto, 

fabricação, uso e descarte de computadores, servidores e subsistemas associados – 

tais como monitores, impressoras, dispositivos de armazenamento e de rede e 

sistemas de comunicação – de forma eficiente e eficaz com o mínimo ou nenhum 

impacto sobre o meio ambiente. A TI Verde também se empenha em alcançar a 

viabilidade econômica e melhorar a utilização e o desempenho do sistema, enquanto 

respeita as responsabilidades éticas e sociais. 

 

 Outra definição dada por Hird (2008) fala que a TI Verde é um conjunto de ações 

estratégicas e táticas que tem como objetivos: reduzir o impacto ambiental causado pelo uso 

de computadores nas organizações, usar os serviços da TI para reduzir o impacto ambiental 

global, incentivar e apoiar um comportamento mais ambientalmente amigável por parte dos 

funcionários, clientes e fornecedores da organização, e por fim garantir a sustentabilidade dos 

recursos ambientais usados pela TI. 

Analisando os conceitos citados, é notável que a adoção da TI/SI Verde pode gerar 

benefícios para o meio ambiente através da melhoria da eficiência energética, redução das 

emissões de gases de efeito estufa, redução da utilização de materiais nocivos ao meio 

ambiente, e incentivo da reutilização e reciclagem (MURUGESAN, 2008; BOSE e LUO, 

2011; LUNARDI; SIMÕES; FRIO, 2014; CHEN et al., 2011). 

Apesar dos diversos benefícios apresentados acima, Gabriel (2008) apresenta uma 

visão crítica sobre a TI Verde pois acredita que na realidade, a TI Verde não existe. Como 

justificativa para essa afirmação, o autor afirma que a TI nunca será totalmente verde, pois 

qualquer equipamento precisa de recursos naturais para ser fabricado, pois são fabricados em 

locais muito distantes de onde serão consumidos o que implica no consumo de combustíveis 

fósseis, quando finalmente o produto chega ao consumidor final, haverá gastos de energia 

elétrica para a utilização do equipamento e, depois de um tempo, surgirá a necessidade do 

descarte. Dessa forma, mesmo adotando práticas sustentáveis, a utilização da TI não está livre 

de causar impactos ambientais. Assim, o referido autor afirma que a TI nunca será 

completamente verde, apenas podemos nos esforçar para deixá-la mais sustentável. 

A TI/SI Verde surge como uma solução para minimização dos impactos ambientais 

gerados pela utilização da TI pelos usuários finais ou organizações. Apesar de não conseguir 

ser totalmente verde, é possível se esforçar para tornar a fabricação e utilização da TI mais 

sustentável. Esta inovação, além de gerar benefícios referentes à preservação ambiental, 
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também gera vantagens para as empresas que adotam tais ações sustentáveis, como a redução 

de gastos e melhoria da imagem perante à sociedade. Para obter tais benefícios, é necessário 

seguir as práticas de TI Verde que serão especificadas na próxima seção. 

Embora alguns pesquisadores diferenciem TI Verde e SI Verde (IACOBELLI et al., 

2010), a maioria dos autores dessa área tratam os dois termos como sinônimos (JENKIN et 

al., 2011; MITHAS et al., 2010; LEI; NGAI, 2013; Chen et al., 2011). Por esta razão, esta 

pesquisa considera os termos TI Verde e SI Verde como sinônimos. 

 

2.3 PRÁTICAS DA TI/SI VERDE 

 

 A TI Verde influencia diversas áreas e atividades das organizações e inclui diversas 

práticas sustentáveis no dia-a-dia, tais como: redução de consumo de energia elétrica por 

computadores, gestão energética, desligar os sistemas quando eles não estiverem em uso, 

adoção de thin-clients, datacenters verdes, virtualização, descarte responsável, reciclagem e 

reutilização de lixo eletrônico, cumprimentos de regulamentos e normas ambientais, 

ferramentas de avaliação e métricas verdes, redução de riscos relacionados ao meio ambiente, 

uso de fontes renováveis de energia e verificação de selos ou rótulos verdes em produtos 

eletrônicos (MURUGESAN, 2008). 

Já as práticas de TI Verde citadas por Lunardi, Simões e Frio (2014) são: práticas de 

conscientização do pessoal, instalação de datacenter verde, descarte correto e reciclagem de 

produtos eletrônicos, optar por fontes alternativas de energia, hardwares ambientalmente 

amigáveis, sistemas de gestão de energia, e utilização da impressão de forma ambientalmente 

amigável. 

Para este trabalho, foram elencadas sete práticas de TI Verde, as quais são descritas 

nos tópicos a seguir. 

 

2.3.1 Conscientização e Políticas Ambientais 

 

A conscientização e a educação são elementos fundamentais para qualquer processo de 

transformações ou adaptações que possa ocorrer dentro de uma organização. Segundo Galvão 

e Ramos (2009), “a educação, em todos os níveis, é o catalisador da mudança”. Portanto, para 

que a empresa adote práticas ambientalmente amigáveis em relação à TI, é necessário que 

essa   passe por um processo de conscientização e educação. Para tanto, é preciso observar 

como são utilizados seus recursos tecnológicos e repensar de forma consciente as suas 

atividades, de modo que estas passem a seguir métodos ambientalmente responsáveis 
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(VELTE; VELTE; ELSENPETER, 2008). Chen et al. (2008) corroboram a informação e 

dizem que, apesar de uma crescente atenção aos problemas ambientais gerados pela utilização 

da TI, é necessário compreensão e conscientização sobre como a tecnologia pode auxiliar nas 

diversas atividades relacionadas à preservação ambiental.  

Outra forma de estimular a conscientização e ações sustentáveis dentro da organização 

é o desenvolvimento e divulgação de políticas ambientais. Estas devem estar aliadas à 

estratégia e às atividades organizacionais, de modo que sejam colocadas em prática nas 

atividades diárias da empresa (MURUGESAN; GANGADHARAN, 2012). Conforme 

Lustosa, Cánepa e Young (2010, p.207), “a política ambiental é necessária para induzir ou 

forçar os agentes econômicos a adotarem posturas e procedimentos menos agressivos ao meio 

ambiente, ou seja, reduzir a quantidade de poluentes lançados no ambiente e minimizar a 

depleção dos recursos naturais”. 

As informações são corroboradas por Chou (2013) que diz sobre empresas que tiveram 

sucesso na adoção da TI Verde quando determinaram dentro do local de trabalho 

regulamentos e políticas ambientais que deveriam ser seguidos por gestores e funcionários. 

Dessa forma, ao seguir tais normas, foi possível monitorar os processos de produção e a 

cadeia de suprimentos de forma regular, garantindo uma postura sustentável nas atividades 

organizacionais. 

Segundo Barbieri (2007) e Seiffert (2009) a criação de uma política ambiental deve ser 

uma ação em conjunto com a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), que é 

conceituado da seguinte forma: “é um conjunto de atividades administrativas e operacionais 

inter-relacionadas para abordar os problemas ambientais atuais ou para evitar o seu 

surgimento” (BARBIERI, 2007). Os elementos integrantes de um SGA são: política 

ambiental, estabelecimento de objetivos e metas, monitoramento e medição de eficácia, 

correção de problemas, análise, revisão e aperfeiçoamento do sistema. Todos os elementos 

citados quando utilizados em conjunto podem melhor o desempenho ambiental da 

organização (SEIFFERT, 2009). 

Além do conjunto de elementos citado acima, o SGA depende principalmente do 

comprometimento da alta direção com a efetivação das ações mencionadas. Este 

comprometimento ajudará na integração dos demais sujeitos no sistema, tais como: 

funcionários, fornecedores, prestadores de serviços e clientes (BARBIERI, 2007). A 

informação é corroborada por Galvão e Ramos (2009), as referidas autoras afirmam que o 
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alcance de metas de desempenho ambiental exige o envolvimento de todas as pessoas que 

interagem com a organização.  

Mesmo que a conscientização seja uma tarefa realizada aos poucos, as iniciativas que 

partem das empresas e pessoas podem atingir outras pessoas e grupos, de tal forma que a 

conscientização deve funcionar como uma reação em cadeia, isto é, aos poucos este processo 

atingirá um grande número de pessoas (GALVÃO; RAMOS, 2009). 

 

2.3.2 Eficiência energética 

 

 O consumo de energia elétrica sem nenhum tipo de controle ou economia representa 

um grande problema para as organizações (VELTE; VELTE; ELSENPETER, 2008). É 

interessante para as empresas que aconteça a promoção da eficiência energética dentro do 

ambiente de trabalho, pois além de reduzir custo, contribui para a sustentabilidade ambiental e 

proporciona uma boa imagem da empresa no mercado. Para tanto, é necessário que a empresa 

invista na conscientização, bem como no cumprimento de regulamentos governamentais 

relacionados à preservação ambiental (WATSON et al., 2010). 

 O consumo de energia pode ser reduzido através da adoção de simples práticas, tais 

como: habilitação de recursos de gerenciamento de energia (sem prejudicar o desempenho da 

máquina é possível a programação para transição de um estado de economia de energia 

quando não estiver sendo utilizada), desligar o sistema quando não estiver em uso, utilizar um 

protetor de tela com um fundo preto, pois este consome menos energia que os que exibem 

imagens em movimento; e utilização de thin-client (MURUGESAN; GANGADHARAN, 

2012; MALESHEFSKI, 2007). 

 Conforme Watson et al. (2010), as empresas Walmart e General Eletric são exemplos 

de empresas que estão adotando tais medidas de eficiência energética, a fim de obter uma 

imagem positiva em relação a outras empresas no mercado. Maleshefski (2007) também cita 

exemplos de empresas preocupadas com gerenciamento da energia, e afirma que a Dell, 

Apple e Microsoft ofertam computadores e notebooks que consomem pouca energia. 

 

2.3.3 Energias Renováveis 

  

 Uma das formas de reduzir as emissões de carbono é a utilização de fontes de energia 

ecologicamente amigáveis (MURUGESAN, 2008; LUNARDI; SIMÕES; FRIO, 2014). Para 

tanto, é necessário a adoção de energias renováveis, tais como: energia solar, energia eólica, 

energia hidráulica e a biomassa (IBM, 2007). Segundo D’Avignon (2010), “as fontes não 
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renováveis convencionais, especialmente os combustíveis fósseis como o carvão e o petróleo, 

devem ser encaradas como recursos para uma transição de modelos climaticamente obsoletos 

para aqueles que respeitem os ciclos da biosfera”.  

 Apesar do Brasil dispor de uma matriz elétrica majoritariamente renovável, os 

programas de energias alternativas ainda podem ser implantados de forma complementar. É 

necessário observar as limitações ambientais para a construção de hidroelétricas, as quais 

exigem a implantação de reservatórios cobrindo grandes áreas ambientais. Além disso, as 

fontes de energia renováveis passam a ser uma opção estratégica dos empreendedores em 

razão das mudanças climáticas (D’AVIGNON, 2010). 

 Em relação à TI Verde, as fontes de energia renováveis podem ser utilizadas para ligar 

ou recarregar equipamentos eletrônicos. Como exemplo, segundo dados da IBM (2007), 

“empresas que têm flexibilidade para realocar ou abrir novos datacenters estão como parte de 

sua estratégia ambiental corporativa até mesmo, procurando localizações que sejam ricas em 

recursos energéticos renováveis”. 

 

2.3.4 Infraestrutura verde (Prédios verdes) 

 

 Outra prática de TI Verde mencionada por Murugesan (2008) e Lunardi, Simões e Frio 

(2014) é a construção de prédios verdes. Segundo Aligleri, Aligleri e Kruglianskas (2009), 

atualmente, é possível notar um crescimento na construção de prédios verdes que é uma opção 

para as empresas que querem adotar uma postura mais sustentável. Estes tipos de construções 

geram os seguintes benefícios: aproveitamento da luz natural, uso racional de energia, espaços 

para armazenamento de lixo e materiais recicláveis, e utilização de fontes renováveis de 

energia (ALIGLERI; ALIGLERI; KRUGLIANSAS, 2009; TRIGUEIRO, 2005). Assim 

sendo, os prédios verdes são considerados uma prática de TI Verde pela redução do gasto de 

energia utilizada pelos equipamentos eletrônicos. 

 Um exemplo de adoção de prédios verdes é o que acontece na França, segundo 

matéria publicada no site da revista Exame, o país aprovou uma lei que obriga os novos 

edifícios comerciais a instalarem telhados ecológicos ou painéis de energia solar. Os telhados 

ecológicos ou verdes proporcionam um isolamento de ruído e de calor, reduzindo os gastos 

com energia elétrica destinada a refrigeração. E os painéis solares ajudam na geração de 

energia renovável, poupando a utilização de outras fontes de energias que podem prejudicar o 

meio ambiente (BARBOSA, 2015). 
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Outro exemplo de adoção de prédios verdes é da empresa Siemens, que é líder em 

edifícios verdes com eficiência energética nos Estados Unidos e na Europa. Segundo dados 

divulgados no site da própria empresa, estes projetos de edifícios verdes reduziram os custos 

com energia elétrica em cerca de 2 bilhões de euros, além da redução de CO2 em cerca de 1,2 

milhões de toneladas (SIEMENS, 2015). 

Uma forma de identificar os prédios verdes é a partir da certificação ambiental LEED 

(Leadership in Energy & Environmental Design – Liderança em Energia e Design 

Ambiental), que é um tipo de certificado específico para edifícios verdes que reconhece as 

melhores práticas e estratégias para construções alinhadas com a questão ambiental (USGBC, 

2015). 

 

2.3.5 Monitoramento de Impressões 

 

 Lunardi, Simões e Frio (2014) e Murugesan (2008) citam a utilização correta de 

impressoras e do material impresso como uma prática de TI Verde. Dessa forma, o 

monitoramento de impressões é uma maneira de conscientizar os funcionários quanto a 

economia de papel, e incentivar ações simples de economia tais como: impressão frente e 

verso, utilizar rascunhos, e dar preferência a documentos virtuais. 

 Assim o monitoramento de impressão pode resultar os seguintes benefícios: redução 

do uso de papel, lixo sólido e consumo de energia elétrica, e utilização de equipamentos com 

selos verdes (HP INVENT, 2007). 

 

2.3.6 Gestão do Lixo Eletrônico 

 

 O consumo de produtos como computadores, celulares, tablets e outros aparelhos 

eletrônicos está em constante crescimento. No entanto, devido aos avanços tecnológicos 

contínuos, esses produtos se tornam obsoletos rapidamente. Geralmente, cerca de dois em 

dois anos são lançados no mercado novos aparelhos com recursos aprimorados. Este 

fenômeno gera uma grande quantidade de lixo eletrônico (e-lixo ou e-waste) que contêm na 

sua composição substâncias tóxicas, com metais pesados que causam danos ao meio ambiente 

e a saúde humana (GALVÃO; RAMOS, 2009; KUMAR; KANEGALLA, 2012). Maleshefski 

(2007) elucida que tais produtos possuem em sua composição mais de 1000 substâncias 

químicas, entre elas o chumbo, o mercúrio e o cádmio que podem ser associados a doenças 

como câncer e problemas reprodutivos. 
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 Devido aos problemas citados, o lixo eletrônico deve ser destinado a um local 

adequado para que não cause danos ao meio ambiente e a saúde humana. Conforme as 

recomendações de Murugesan (2008), produtos eletrônicos não devem ser jogados em aterros 

sanitários. Estes devem ser devolvidos a sua empresa de origem, ou devem ser reciclados ou 

reutilizados de forma ambientalmente correta. De forma complementar, Murugesan e 

Gangadharan (2012) mostram como o ciclo de vida de um computador pode se tornar mais 

sustentável (Figura 1), recomendando ações como: doação, reutilização, reciclagem ou 

reprocessamento de materiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ciclo de vida sustentável de um computador 

 
Fonte: adaptado de Murugesan e Gangadharan (2012) 

 

 A remodelagem e a atualização de computadores e servidores são uma forma de 

reduzir o lixo eletrônico. É possível reformular um computador antigo em um quase novo 



31 
 

 
 

substituindo algumas de suas peças, ou seja, aderindo às novas especificações, sem precisar 

serem totalmente substituídos (MURUGESAN, 2008).  

Caso a reformulação não seja possível ou viável, outra forma de contribuir para a 

redução do desperdício e aumentar a vida útil dos aparelhos é a reutilização, que é 

ambientalmente mais amigável que a reciclagem (KUMAR; KANEGALLA, 2012). Galvão e 

Ramos (2009) falam que a reutilização é a melhor maneira de aumentar o tempo de uso do 

produto, e ainda contribuir para a inclusão digital. Assim, os aparelhos podem ser doados para 

outras pessoas, instituições, escolas e pessoas mais necessitadas. 

 Quando a reutilização não é possível, a próxima melhor opção é a reciclagem. Durante 

este processo, parte dos materiais do dispositivo original são reutilizados como matéria-prima 

para a fabricação de um novo dispositivo, causando menos desperdícios e diminuindo a 

geração de lixo eletrônico. Para promover a reciclagem das suas peças, alguns fabricantes 

investem em programas de recolhimento de equipamentos antigos via correios. Além disso, 

existem empresas que colocam, em locais públicos, lixeiras específicas para produtos 

eletrônicos como celulares, baterias, e outros dispositivos (KUMAR; KANEGALLA, 2012). 

Lunardi, Simões e Frio (2014) complementam a informação afirmando que além, dos 

benefícios ambientais, a reciclagem também gera a redução de custos bem como a melhoria 

da imagem institucional. 

 Apesar de ser uma boa opção para a diminuição do lixo eletrônico, a reciclagem pode 

gerar problemas como a exportação de lixo para países em desenvolvimento, pois os custos 

com a reciclagem são mais baratos nestes locais. Entretanto, estes países que recebem o lixo 

tecnológico não possuem um processo de reciclagem adequado. Em muitos casos, os 

trabalhadores envolvidos no processo de reciclagem realizam suas atividades de forma 

insalubre, removendo os componentes e metais dos equipamentos sem nenhuma proteção ou 

cuidado específico. Logo depois, estes trabalhadores simplesmente queimam o lixo, ou o 

despejam nos rios. Dessa forma, o lixo ainda continua sendo um problema para a saúde 

humana e o meio ambiente (KUMAR; KENGALLA, 2012). 

 

2.3.7 Cloud Computing, Virtualização e Data Center Verde 

 

 A computação em nuvem (cloud computing) também é considerada uma prática 

ambientalmente sustentável. Esta é conceituada por Mel e Grance (2011) como um modelo 

conveniente e onipresente de acesso à rede, que permite o compartilhamento de um pool de 

recursos computacionais configuráveis – redes, servidores, armazenamento, aplicações e 
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serviços – que podem ser rapidamente fornecidos e liberados com o mínimo de interação ou 

esforço com o provedor de serviços. Murugesan e Gagandharan (2012) apresentam um 

conceito mais simples sobre a computação em nuvem afirmando que esta é uma progressão 

natural da existência digital, pois permite o armazenamento e acesso sincronizado a diversos 

tipos de arquivos, de qualquer lugar e a qualquer hora. 

 Diversos autores apontam a virtualização – que segundo Vaquero et al. (2009) é a base 

para a computação em nuvem – como umas das principais práticas da TI Verde 

(MURUGESAN, 2008; MURUGESAN; GAGANDHARAN, 2012; KUMAR; KENGALLA, 

2012; LUNARDI; ALVES; SALES, 2014; LUNARDI; SIMÕES; FRIO, 2014; LUNARDI; 

FRIO; BRUM, 2011; VELTE; VELTE; ELSENPETER, 2008; BOSE; LUO, 2011; 

PEREIRA, 2009). Ainda sobre a virtualização, Murugesan (2008) fala que esta permite que 

um servidor físico hospede vários servidores virtuais em um número menor de servidores 

mais poderosos. Dessa forma, o Data Center se torna mais simples, economizando espaço e 

reduzindo os gastos com energia. A informação é corroborada por Pereira (2009), que afirma 

que a virtualização diminui o número de servidores utilizados na empresa, promovendo a 

diminuição de gastos com energia, economia de tempo e agilidade no processamento de 

informações. 

Diante dessas informações, a demanda pelo serviço da computação em nuvem se 

encontra em constante crescimento e, para atender as necessidades das empresas, os data 

centers são utilizados em larga escala (BOSE; LUO, 2011; MURUGESAN; 

GAGANDHARAN, 2012). Essa informação é comprovada, por dados publicados pelo IDC 

em 2014, é esperado que os serviços de computação em nuvem cresçam em 74,3% no Brasil, 

no período de três anos, gerando um faturamento de US$ 798 milhões no final de 2015 

(ITFORUM, 2014). 

Para promover a eficiência energética do Data center, Murugesan (2008) indica a 

adoção de projetos ecológicos que invistam na aquisição de equipamentos eficientes em 

termos de energia elétrica, melhora na gestão do fluxo de ar para redução da refrigeração, e 

adoção de softwares de gestão de energia. Além disso, Lunardi, Simões e Frio (2014) e Chou 

e Chou (2012) sugerem a instalação de Data centers Verdes que são especialmente projetados 

para promover a virtualização, redução de consumo de energia e diminuição das emissões de 

gases tóxicos. Veras (2011) ratifica as informações acima falando que “o Data center é um 

elemento chave da infraestrutura e onde acontece boa parte do consumo de energia do 
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ambiente de TI. Projetá-lo obedecendo aspectos de maior eficiência energética é o aspecto 

mais relevante do momento”. 

 Um exemplo de virtualização é o da Universidade de Vanderbilt, localizada no sudeste 

dos Estados Unidos. A instituição obteve sucesso ao adotar a virtualização, quando 

perceberam que os servidores físicos geravam custos de energia elétrica e refrigeração, e 

ainda eram responsáveis por impactos ambientais. Assim, a Universidade resolveu optar pela 

virtualização, e estima-se que serão economizados 20.575 watts por hora. O caso serviu de 

exemplo para as autoridades locais que fazem planos para virtualizar 80% dos seus servidores 

(VELTE; VELTE; ELSENPETER, 2008). 

Dessa forma, podemos concluir que os serviços de computação em nuvem são 

considerados como uma solução sustentável pois envolve a eficiência e eficácia energética, 

bem como a redução do consumo de hardwares por empresas e usuários finais 

(MURUGESAN; GAGANDHARAN, 2012).  

 

2.3.8 Fornecedores, Certificações e Selos Verdes 

 

 Outro item importante para adoção das práticas de TI Verde, segundo Phillips (2014), 

é a seleção de fornecedores que adotam práticas ambientais. Não adianta incorporar 

internamente práticas ambientalmente amigáveis, e depois trabalhar com fornecedores que 

não seguem os mesmos princípios ambientais da organização. Para fazer a escolha certa dos 

fornecedores é preciso verificar se estes seguem práticas como: reciclagem, baixa utilização 

de substâncias tóxicas, e fabricação de produtos de fácil desmontagem para facilitar o 

processo de reciclagem ou reformulação (VELTE; VELTE; ELSENPETER,2008). 

Dessa forma, além de internalizar práticas sustentáveis, a empresa que adota medidas 

sustentáveis estimula os seus fornecedores a consumir menos energia e utilizar recursos 

naturais renováveis (LUNARDI; SIMÕES; FRIO, 2014). Lunardi, Frio e Brum (2011) 

afirmam que essa preocupação tem atingido os principais fornecedores de tecnologia tais 

como: IBM, HP, Dell, Sun Systems e outros. Estas empresas têm se empenhando de forma 

contínua em projetos para melhoria do desempenho energético de seus projetos de tecnologia. 

Uma forma de saber se a empresa segue princípios ambientais é verificar se o seu 

produto possui selo verde. Estes selos são instrumentos importantes no processo de 

certificação ambiental de produtos que provocam menores impactos ambientais durante o seu 

ciclo de vida. Sua concessão só pode ser realizada por órgãos de certificação independentes 

(PEREIRA, 2009). Como complemento, Barbieri (2007) fala que os selos verdes orientam o 
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consumidor sobre sua escolha de compra e indicam se o produto à venda atende a pré-

requisitos ambientais como biodegrabilidade, retornabilidade, uso de material reciclável e 

eficiência energética. 

Outra forma de identificação de empresas que respeitam o meio ambiente, segundo 

Barbieri (2007) são as organizações da sociedade civil que se manifestam por meio de 

denúncias e veiculação de informações importantes sobre a postura de grandes corporações 

em relação às causas ambientais. Como exemplo, temos o Greenpeace que, além de utilizar a 

internet como veículo de divulgação de denúncias sobre impactos ambientais causados por 

atividades indevidas de organizações, também publica anualmente em seu site um Guia de 

Eletrônicos Verdes (Guide to Greener Eletronics). Esse guia avalia as principais empresas 

que comercializam produtos eletrônicos com base em seu desempenho e progresso, seguindo 

três critérios ambientais: energia e clima, produtos verdes e operações sustentáveis 

(GREENPEACE, 2012). Em 2012, o Greenpeace divulgou a 18ª edição do Guia de 

Eletrônicos Verdes (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Guia de eletrônicos verdes do Greenpeace 

 
Fonte: Greenpeace (2012) 

 

 Portanto, por meio de selos verdes e campanhas realizadas por organizações da 

sociedade civil, é possível identificar quais empresas estão preocupadas em seguir práticas 
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ambientalmente amigáveis. Assim, consumidores e empresas podem escolher os eletrônicos 

que pretendem comprar com base nas informações das campanhas e selos. 

 

Nesta seção, foram descritas diversas ações relacionadas com a TI e a sustentabilidade 

que podem ser aplicadas dentro das organizações. É notável que todas as práticas citadas nesta 

seção além de resultar na redução de impactos ambientais, também geram benefícios para as 

organizações, tais como economia de energia e insumos e melhoria da imagem organizacional 

perante à sociedade. O Quadro 1 apresenta de forma resumida as principais práticas de TI 

Verde na perspectiva de usuário final e organizações, bem como seus respectivos autores. 

 

Quadro 1. Práticas da TI Verde na perspectiva do usuário final e organizações. 
Práticas da TI Verde Autores (ano) 

Conscientização e Políticas Ambientais 

Galvão e Ramos (2009); Velte; Velte; Elsenpeter 

(2008); Chen et al. 2008; Murugesan; Gangadharan 

(2012); Lustosa; Cánepa; Young (2010); Galvão; 

Ramos (2009)  

Eficiência Energética 
Velte; Velte; Elsenpeter (2008); Watson et al. (2010); 

Murugesan; Gagandharan (2012); Malishfski (2007) 

Energias renováveis 
IBM (2007); Murugesan (2008); D’Avignon (2010); 

Lunardi; Simões; Frio (2014) 

Infraestrutura verde (prédios verdes) 

Trigueiro (2005); Murugesan (2008); Aligleri; 

Aligleri; Krugliansas (2009); Lunardi; Simões; Frio 

(2014); Barbosa (2015); Siemens (2015) 

Gestão do Lixo Eletrônico 

Galvão; Ramos (2009); Kumar; Kanegalla, (2012); 

Maleshfski (2007); Murugesan (2008); Lunardi, 

Simões; Frio (2014) 

Monitoramento de Impressões 
HP Invent (2007); Murugesan (2008); Lunardi; 

Simões; Frio (2014). 

Cloud Compunting, Virtualização e Datacenter 

Verde 

Mel; Grance (2011); Murugesan; Gagandhara (2012); 

Vaquero et al. (2009); Kumar; Kengalla (2012); 

Lunardi; Simões; Frio (2014); Lunardi et al. (2011); 

Lunardi; Alves; Salles (2014); Velte; Velte; 

Elsenpeter (2008); Bose; Luo (2011); Pereira (2009); 

Chou; Chou (2012); Murugesan (2008) 

Fornecedores, Certificações e Selos Verdes 

Phillips (2014); Velte; Velte; Eslsenpeter (2008); 

Lunardi; Simões; Frio (2014); Pereira (2009); 

Barbieri (2007) 

Fonte: elaboração própria (2014) 

  

2.4 MOTIVAÇÕES E ABORDAGENS PARA ADOÇÃO DA TI VERDE 

 

Como foi comentado nos tópicos anteriores, a TI é uma ferramenta indispensável para 

qualquer organização. Segundo Maleshfski (2007), “a tecnologia é essencial para as 

empresas, assim como o ar que respiramos”. Entretanto, devido à evidenciação e à 

preocupação da sociedade com os impactos ambientais gerados pelo uso da TI nas suas 

atividades, as empresas começam a tomar uma postura mais sustentável aderindo às práticas 

ambientalmente amigáveis, incluindo o uso da TI Verde. 
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Adotar a TI Verde é diferente de adotar qualquer outro tipo de TI, pois esta envolve a 

inclusão de questões éticas e de sustentabilidade no processo decisório da organização. 

Enquanto a adoção da TI é normalmente motivada pelos benefícios financeiros do seu uso, as 

práticas da TI Verde vão além desses interesses econômicos e leva em consideração a 

preservação ambiental do planeta, mesmo que os progressos financeiros não possam ser 

visíveis a curto prazo (LUNARDI; SIMÕES; FRIO, 2014). Iacobelli, Olson e Merhout (2010) 

complementam a informação afirmando que, além dos benefícios econômicos, a adoção da TI 

Verde também proporciona a vantagem competitiva no mercado. 

Na sua pesquisa, Lunardi, Simões e Frio (2014) identificaram que o principal 

motivador para a adoção das práticas sustentáveis relacionadas à TI dentro das empresas é o 

fator econômico, pois as práticas de TI Verde acarretam na redução de custos (energia, 

insumos, papel, água, transporte, manutenção ou descarte). Na mesma pesquisa, também 

foram identificados outros fatores de motivação, como a melhoria da imagem institucional, a 

economia de espaço físico, o respeito ao meio ambiente e a geração de renda. Murugesan e 

Gangadharan (2012) ratificam que as organizações são motivadas pelos benefícios que as 

práticas de TI Verde oferecem, bem como pelas mudanças climáticas, regulamentações 

governamentais e influência e pressão de outras organizações. A Figura 2 ilustra as 

motivações que levam a empresa a adotar a TI Verde. 

 
 
 
 

Figura 3. Motivações para adoção da TI Verde nas empresas. 
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Fonte: adaptado de Murugesan e Gangadharan (2012) 

 

 Dentre as motivações citadas, Cai, Chen e Bose (2012) concluíram que as leis e 

regulamentos são as principais forças motivadoras para adoção da TI Verde. Os referidos 

autores afirmam que, apesar de ser uma tarefa difícil, a formulação de regulamentos 

apropriados para diferentes regiões e países, especialmente quando há conflitos entre o 

desenvolvimento econômico a curto prazo e desenvolvimento sustentável a longo prazo, são 

formuladas e implementadas leis e normas que visam a sustentabilidade ambiental, e 

consequentemente, a adoção de práticas de TI Verde. 

Como qualquer processo de mudança organizacional, além das motivações extrínsecas 

e intrínsecas, a adoção da TI Verde exige a integração da inovação com as pessoas e o 

contexto da empresa. Para tanto, são necessários a aquisição e a disseminação de 

conhecimento relevante sobre a inovação, atrelada à mobilização das ações (MITHAS; 

KHUNTIA; ROY, 2010). Foram sugeridas por Murugesan (2008) três abordagens para 

implementação da TI Verde – abordagem incremental tática, abordagem estratégica e 

abordagem deep green –, a implementação destas abordagens dependem do tipo da empresa e 

seus objetivos. É possível optar por um desses enfoques ou pela combinação deles. 

 Na Abordagem Incremental Tática, a empresa conserva a infraestrutura já existente 

da TI e incorpora medidas sustentáveis simples relacionadas ao gerenciamento de energia 

elétrica, tais como: desligar equipamentos eletrônicos que não estão sendo utilizados, compra 

de lâmpadas compactas eficientes em termos energéticos, e a manutenção da temperatura do 
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ambiente ideal. Estas medidas são fáceis de implementar e não exigem grandes custos 

(MURUGESAN; GANGADHARAN, 2012). 

 Já na Abordagem Estratégica, a empresa realiza uma auditoria da infraestrutura de 

TI e seu uso a partir da perspectiva ambiental. Logo depois, é desenvolvido um plano que 

aborda práticas mais abrangentes da TI Verde e são implementadas novas iniciativas, que vão 

além do gerenciamento de energia presente na abordagem incremental. Essas novas ações 

podem ser: sistemas computacionais ambientalmente amigáveis, desenvolvimento e 

implementação de novas políticas de aquisição, utilização e/ou eliminação de recursos 

computacionais. Embora o principal foco da TI Verde seja a redução da pegada ambiental e 

dos custos, esta abordagem também considera outros fatores como criação e comercialização 

da marca e da imagem corporativa (MURUGESAN; GANGADHARAN, 2012). 

 A Abordagem Verde Radical abrange as medidas das abordagens tática e estratégica 

e adiciona novas ações sustentáveis. Esta abordagem sugere a implementação de uma política 

de compensação de carbono a fim de neutralizar as emissões de gases tóxicos. Para tanto, são 

realizadas campanhas para plantio de árvores, compra de créditos de carbono, e utilização de 

energia renováveis (eólica ou solar) (MURUGESAN; GANGADHARAN, 2012). 

Apesar das diversas formas e motivações para adoção de práticas ambientalmente 

amigáveis relacionadas à TI, os sistemas e tecnologias de informação ainda não são utilizados 

adequadamente em prol da gestão sustentável da empresa. No entanto, a partir da utilização 

correta dos sistemas e tecnologias, estes podem contribuir com novas práticas e processos 

oferecendo suporte para crenças, ações e resultados associados à sustentabilidade ambiental 

(MELVILLE, 2010). 

 A TI Verde pode ser considerada um fenômeno global em ascensão (HARRIS, 2008). 

Portanto, as organizações recebem diversos estímulos para adoção dessas práticas 

ambientalmente responsáveis aliadas à TI, tais como: conscientização da população, 

regulamentação governamental, pressão de outras organizações, além dos benefícios como 

redução de custos, melhoria da imagem institucional e preservação ambiental. Tais práticas 

podem ser implementadas por meio das abordagens: incremental tática, estratégica ou deep 

green. A escolha da abordagem ou da combinação delas dependerá do tipo de organização e 

do seu objetivo.  
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2.5 TI VERDE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

 

 As Instituições de Ensino Superior (IES) têm um papel fundamental na preparação de 

estudantes, no fornecimento de informações e conhecimentos e no desenvolvimento 

tecnológico. Esse tipo de instituição também pode e deve trabalhar na construção do 

desenvolvimento de uma sociedade mais sustentável. Para tanto, é necessário planejamento, 

treinamento, operações ou atividades que possam envolver toda comunidade acadêmica 

(professores, funcionários e alunos) e externa (TAUCHEN; BRANDLIN, 2006). 

 Existem duas correntes que defendem as ações de IES em prol do desenvolvimento 

sustentável. A primeira trata da questão educacional, as IES são responsáveis pela formação 

de profissionais que podem ser qualificados de modo que incluam nos seus ambientes de 

trabalho a preocupação com as questões ambientais. E a segunda corrente defende que, ao 

adotar posturas ambientalmente responsáveis, as IES servem de modelos e exemplos práticos 

para a sociedade e outros tipos de organizações (TAUCHEN; BRANDLIN, 2006). 

Em relação à sustentabilidade aliada a TI, é notável que dentro das IES são utilizadas 

tecnologias para a execução de simples processos administrativos até a condução de pesquisas 

acadêmicas, ou seja, é provável que neste tipo de instituição exista um grande número de 

equipamentos eletrônicos. Portanto, é possível a implementação das práticas da TI Verde 

dentro das IES. Conforme Dias et al. (2013), diversas práticas de TI Verde podem ser 

aplicadas no âmbito das IES como: conscientização de toda comunidade acadêmica e externa; 

criação de comitês de sustentabilidade e políticas ambientais, gestão da energia, estímulo do 

uso de documentos virtuais ao invés de impressos, descarte do lixo eletrônico em locais 

adequados, estímulo de ações como reciclagem e reutilização, contratação de fornecedores 

verdes, e verificação da presença de selos verdes na compra de produtos eletrônicos. 

 Um exemplo de IES brasileira que adota práticas da TI Verde é a USP (Universidade 

de São Paulo). Em uma entrevista para a Revista Vectorial, a professora Tereza Cristina 

Carvalho, vinculada à instituição, fala sobre as aquisições de TI Verde que acontecem por 

meio de um Selo Verde dado para todas as máquinas que são compradas pela instituição. 

Além disso, ela comenta sobre o descarte sustentável de lixo eletrônico que acontece através 

do CEDIR (Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática). A CEDIR encaminha o 

lixo eletrônico para empresas de reciclagem especializadas em materiais específicos (metal 

ferroso, metal não ferroso, plástico e outros) que possuem uma certificação fornecida pela 

Cetesb (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental) de São Paulo (VECTORIAL, 

2010). 
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 As IES, como qualquer outra organização, utilizam a TI em suas atividades diárias e, 

para tanto, contam com um grande parque tecnológico onde podem ser incluídas as práticas 

de TI Verde. Além disso, a adoção de tais práticas pelas IES, além de contribuir para a 

conscientização de futuros profissionais e preservação ambiental, pode servir de exemplo ou 

incentivo para outros tipos de organizações. 

 

2.6 CRENÇA-AÇÃO-RESULTADO (BAO) E TI/SI VERDE 
 

 Este trabalho usará como arcabouço teórico o modelo Crença-Ação-Resultado (BAO, 

Belief-Action-Outcome), proposto por Melville (2010). Tal modelo tem como objetivo 

investigar como as crenças sustentáveis podem influenciar nos processos e práticas 

sustentáveis das empresas e as suas possíveis consequências no desempenho das 

organizações. 

De acordo com os estudos de Melville (2010), existem três classes que influenciam 

fenômeno da sustentabilidade: o estado cognitivo do indivíduo sobre a sustentabilidade 

(crenças e oportunidades), as ações dos indivíduos e das organizações em relação aos 

processos e práticas que promovem a sustentabilidade, e os resultados do desempenho 

ambiental e financeiro da organização. Os três fenômenos citados acima compreendem as 

questões micro e macro organizacionais citadas no modelo micro-macro da Teoria da Ação 

proposta por Coleman (1986). 

Conforme Coleman (1986), o modelo micro-macro é chamado pelos sociólogos 

europeus como o problema da transformação. A fim de exemplificar tal modelo, o referido 

autor fala que este influencia na teoria do equilíbrio geral da economia, que mostra como as 

participações e preferências individuais podem influenciar em um cenário de mercado 

competitivo, equilibrando os preços e a distribuição das mercadorias. Isto é, a partir das suas 

preferências e participações, o indivíduo (nível micro) influencia o mercado competitivo 

(nível macro). O autor ainda cita outros exemplos, tais como: o processo através do qual as 

preferências individuais se tornam coletivas; o processo através do qual a insatisfação vira 

revolução; o processo através do qual o medo de alguns membros da multidão se torna em 

pânico em massa; o processo através do qual o desempenho de tarefas individuais em uma 

organização se torna em um produto social, e entre outros exemplos. 

 Desta forma, Melville (2010) utilizou o modelo Micro-Macro de Coleman (1986) para 

desenvolver o modelo de Crença-Ação-Resultado (BAO) que integra elementos do nível 

macro (sociedade, ambiente natural, organizações) com os elementos do nível micro 
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(indivíduos). Tal modelo permite a investigação de como a percepção individual sobre as 

inovações dos sistemas de informação podem influenciar no desenvolvimento sustentável. 

 A fim de ilustrar o BAO, Melville (2010) adicionou ao seu trabalho uma figura 

explicativa (Figura 4). Esta apresenta dois gráficos o primeiro mostra o modelo das relações 

sociais e individuais proposto por Coleman (1986) e adaptado por Melville (2010), e o 

segundo gráfico mostra um exemplo de relações macro e micro associado ao uso de sistemas 

e tecnologia da informação. Na Figura 4a, estão incluídos três tipos de relações: na Relação 1 

a variável estrutura social (macro-nível) influencia a variável dos estados psíquicos (micro-

nível) dos indivíduos, na Relação 2 os estados psíquicos (micro-nível) afetam o 

comportamento individual (micro-nível) e, por fim na Relação 3 o comportamento individual 

(micro-nível) afeta o comportamento do sistema social (macro nível) (MELVILLE, 2010).  

Na Figura 4b, o modelo genérico é adaptado para o determinismo tecnológico, que 

também ocorre em três fases: na Relação 1 o progresso tecnológico (macro-nível) promove a 

crença que os sistemas de informação podem resolver todos os problemas (micro-nível), na 

Relação 2 a crença citada anteriormente acarreta o uso desenfreado dos recursos naturais 

(micro nível) para produção e utilização das tecnologias e, por fim, na Relação 3, a ação 

referente à utilização dos recursos naturais gera o esgotamento, poluição e destruição do 

ambiente (macro-nível) (MELVILLE, 2010). 

 

Figura 4.Modelo das relações sociais e individuais proposto por Coleman e exemplo de 

sistemas de informação 

 
Fonte: Coleman (1986) adaptado por Melville (2010) 

 

 Com base neste Modelo do Determinismo Tecnológico (Figura 4b), Melville (2010) 

aprofundou seus estudos e propôs o modelo de Crença-Ação-Resultado (BAO) adaptado para 

o contexto dos Sistemas de Informação e Sustentabilidade (Figura 5). Como é mostrado na 

figura 5, foi adicionado a antecedente estrutura organizacional e, consequentemente, também 

foi acrescentado um novo resultado, o comportamento organizacional. Desta forma, as duas 
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variáveis estrutura organizacional e estrutura social (nível macro) afetam as crenças 

individuais sobre o meio ambiente (nível micro) que, por sua vez, influenciam nas ações 

sustentáveis do indivíduo (nível micro), que consequentemente influenciarão no 

comportamento do sistema social e no comportamento organizacional (nível macro). Também 

são incluídas as relações 4 e 5 que conectam as variáveis do nível macro, permitindo 

investigação das organizações como agentes homogêneos, sem a participação dos indivíduos 

(MELVILLE, 2010). 

 

Figura 5. Modelo Crença-Ação-Resultado adaptado para o contexto dos Sistemas de 

Informação e Sustentabilidade 

 
Fonte: Melville (2010) 

 

 Em suma, o modelo de Crença-Ação-Resultado (BAO) proposto por Melville (2010) 

propõe um modo de investigar de forma integrada os sistemas de informação e 

sustentabilidade diante das perspectivas do modelo macro e micro mencionado por Coleman 

(1986). Gholami et al. (2013) ratificam a informação falando que o BAO pode explicar como 

as crenças dos gerentes influenciam na ação organizacional, que eventualmente geram 

resultados nos desempenhos ambiental e financeiro da empresa. 

 A partir do modelo BAO proposto por Melville (2010), surgiram três pesquisas 

(MITHAS; KUNTHIA; ROY, 2010; GHOLAMI et al., 2013 e MOLLA; ABARESHI; 

COOPER, 2014) que utilizaram o referido modelo como base para criação de um novo 

modelo de pesquisa sobre TI/SI Verde. A presente pesquisa utilizará como base para criação 

de modelo de pesquisa o estudo realizado por Gholami et al. (2013). 
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 Observando os estudos de Melville (2010) e Cooleman (1986), descritos acima, 

Gholami et al. (2013) sugeriram um modelo de pesquisa que tem como objetivo investigar os 

fatores cognitivos que levam os gestores adotarem a TI Verde, bem como os resultados dessa 

adoção para a empresa. 

 O modelo de pesquisa proposto por Gholami et al. (2013) possui quatro constructos: 

pressão institucional, consideração de consequências futuras, adoção da TI/SI Verde e 

desempenho ambiental (GHOLAMI et al., 2013). 

A pressão institucional é originada da Teoria Institucional. Conforme DiMaggio e 

Powell (1983), essa teoria se concentra nos aspectos mais profundos e resilientes da estrutura 

social. Devido as suas características sociais e culturais, as empresas passam por um processo 

pelo qual suas estruturas (regras, normas e rotinas) se tornam condizentes e semelhantes com 

ambiente externo. Isso explica como as organizações se tornam isomórficas, adotando práticas 

homogêneas que são consideradas legítimas dentro do sistema social. 

A pressão institucional isomórfica ocorre de três maneiras: normativa, mimética e 

coercitiva (DIMAGGIO; POWELL, 1983). A pressão normativa acontece quando a 

organização é pressionada a agir de certa forma devido à cultura da sociedade local. A pressão 

coercitiva advém de autoridades reguladoras e parceiros da cadeia de abastecimento. Já a 

pressão mimética incide das empresas concorrentes, ou seja, à medida que outras 

organizações adotam a TI/SI Verde, os benefícios dessa implantação são percebidos pelas 

demais empresas do mercado (CHEN et al., 2008; CHEN et al., 2011; GHOLAMI et al., 

2013).  

No seu estudo, Gholami et al. (2013) optou por abordar apenas as pressões mimética e 

coercitiva, pois segundo Chen et al., (2011) há uma dificuldade empírica e teórica na 

diferenciação dos efeitos das pressões mimética e normativa. 

O constructo consideração de consequências futuras (CFC), incluído no modelo de 

pesquisa proposto por Gholami et al., (2013), tem como base os estudos de Srathman et al. 

(1994) e Joireman et al. (2008). Ambos estudos explicam que pessoas com baixo CFC 

valorizam os resultados imediatos do seu comportamento, já pessoas com um alto CFC 

estimam uma grande importância para as consequências futuras do seu comportamento. 

Segundo a pesquisa de Srathman et al. (1994), o constructo CFC é capaz de prever 

comportamentos individuais em relação ao meio ambiente e saúde. Ou seja, pessoas com alto 

índice de CFC se preocupam mais como as suas ações presentes podem influenciar na sua 

saúde pessoal e no meio ambiente em que vivem no futuro. Joireman et al. (2004) realizaram 
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uma pesquisa em uma grande cidade do Noroeste dos Estados Unidos fazendo uma relação 

entre a preferência do uso de transporte público ou carro pessoal para deslocamento até o 

trabalho e o CFC. Os resultados apontaram que as pessoas com um maior nível de CFC 

optavam pelo uso do transporte público no trajeto até o local de trabalho. O constructo 

também foi confirmado na pesquisa de Gholami et al. (2013), pois os gerentes com um CFC 

alto adotavam com mais facilidade as TI/SI Verde na empresa em que trabalham, pois 

demonstravam uma maior preocupação com as consequências futuras de suas ações. 

O constructo sobre adoção da TI/SI Verde foi baseado no estudo de Chen et al., (2011) 

e tem como objetivo a identificação de práticas ou ações relacionadas a TI/SI Verde dentro da 

organização (GHOLAMI et al., 2013). As práticas abordadas no modelo de pesquisa de 

Gholami et al., (2013) foram: adoção de TI/SI Verde para prevenção da poluição (redução de 

emissões de gases tóxicos, do desperdício de materiais, redução do uso de materiais tóxicos), 

adoção de TI/SI Verde para gerenciamento de produtos (aquisição e distribuição de materiais 

deforma ambientalmente responsável), e adoção de TI/SI Verde no cotidiano da empresa 

(ferramentas de colaboração on-line, trabalho em localidades flexíveis utilizando a internet, 

incentivo da menor utilização de papel). 

Por fim, o constructo do desempenho ambiental pretende explicar como a adoção da 

TI/SI Verde pode influenciar no desempenho ambiental e financeiro da empresa. Para 

determinar os itens deste constructo, Gholami et al. (2013) se basearam no modelo de 

pesquisa proposto por Melnyk et al. (2003). O desempenho foi medido através da percepção 

do gestor sob os seguintes benefícios: certificação ambiental, redução de resíduos, redução de 

emissões, reciclagem, melhoria na conformidade ambiental, melhoria na imagem corporativa, 

preservação do ambiente e compromisso social (GHOLAMI et al., 2013).  

O Quadro 2 abaixo resume todos os constructos relacionando com as respectivas 

pesquisas já realizadas sobre o tema e serviram como base para construção desse modelo. 

 

Quadro 2. Constructos, definições e autoria. 
Constructos Definição Autoria 

Consciência sobre 

consequências 

futuras 

Refere-se a preocupação do indivíduo como suas ações 

presentes influenciam nas consequências futuras. 

Strathman et al. (1994) 

e Joireman et al. (2004) 

Pressão 

institucional 

Refere-se a como as pressões institucionais levam uma empresa 

a ser sensível às questões ambientais. 

DiMaggio e Powell 

(1983); Chen et al. 

(2008) e Chen et al. 

(2011) 

Adoção da TI/SI 

Verde 

Refere-se a percepção do gestor sobre as práticas da TI/SI 

Verde adotadas pela empresa. 

Chen et al. (2011) 
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Desempenho 

ambiental 

Refere-se a sobre o aumento do desempenho ambiental da 

empresa relacionado a adoção de TI/SI Verde. 

Melnyk et al. (2003) 

Fonte: elaborado pela autora (2014) 

 

 A fim de ilustrar seu modelo de pesquisa, Gholami et al. (2013) propôs a Figura 5, 

logo abaixo. 

 

Figura 6. Modelo de adoção da TI/SI Verde e o impacto na performance ambiental e 

financeira da organização. 

 
Fonte: adaptado de Gholami et al. (2013). 

 

 O modelo de pesquisa de Gholami et al. (2013) apresentado nesta seção será utilizado 

de forma adaptada como base para a proposição do modelo da presente pesquisa. 

 

2.7 ESTUDOS SOBRE TI VERDE NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 Esta seção abordará estudos envolvendo o tema TI Verde, os fatores influenciadores 

na sua adoção, as práticas mais adotadas e os benefícios gerados. A primeira parte irá 

apresentar estudos internacionais e a segunda parte apresentará estudos realizados em âmbito 

nacional. Todos trabalhos relacionados neste tópico serão comparados com os resultados 

finais dessa pesquisa. 

  

2.7.1 Publicações internacionais 

 

 No artigo Green Information Technology, Energy Efficiency and Profits: Evidence 

from an Emerging Economy, Mithas, Khuntia e Roy (2010) investigaram os fatores que 

influenciam a implementação da TI Verde em organizações e as consequências da sua adoção 

em termos de conservação de energia. Com base no modelo BAO (Belief-Action-Outcome), 
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proposto por Melville (2010), foi gerado um questionário sobre o referido tema. Este foi 

respondido por 293 empresas na Índia. Os resultados mostraram que o comprometimento da 

alta direção tem um papel importante na percepção sobre a importância da TI Verde na 

organização, este também influencia positivamente nos gastos com a adoção de práticas da TI 

Verde. Por sua vez a adoção da TI Verde está relacionada com as reduções de gastos com 

energia elétrica. 

 Já Chen et al. (2011) estudaram como as pressões institucionais afetam a adoção da 

TI/SI Verde. Com base na Teoria Institucional, foi criado um modelo de pesquisa (Figura 7) 

que foi respondido por gestores de 75 organizações. Os resultados mostraram que as pressões 

mimética e coercitiva influenciam de forma significativa na adoção da TI/SI Verde. A 

pesquisa ainda mostra que as pressões miméticas são baseadas em resultados obtidos por 

outras organizações e as pressões coercitivas são baseadas no processo de imposição por 

regulamentos. 

 

Figura 7. Modelo de pesquisa baseado na Teoria Institucional 

 
Fonte: adaptado de Chen et al. (2011) 

 

Molla e Abareshi (2011) pesquisaram como a as motivações sustentáveis da 

organização influenciam na adoção da TI Verde. Com base na Teoria Motivacional, os 

autores elaboraram um questionário online, e conseguiram 176 respostas de empresas. Os 

resultados mostraram que a eco-eficiência e eco-eficácia são motivos que influenciam na 

adoção de tecnologias ambientalmente responsáveis, pois estas contribuem para a eficiência 

energética da organização, bem como para a redução da poluição.  
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Gholami et al. (2013) se basearam no modelo BAO (Belief-Action-Outcome) e 

propuseram um modelo que explica como a percepção dos gestores e a pressão institucional 

influenciam na adoção das práticas de TI Verde, bem como no desempenho ambiental e 

financeiro da organização. Assim, foram distribuídos na Malásia questionários para diversos 

tipos de organizações e obtidas respostas de 405 empresas. Os resultados sugerem que a 

pressão coercitiva e as considerações sobre as consequências futuras influenciam na adoção 

da TI. No entanto, a pressão mimética não influencia neste processo. Também foi verificado 

que os resultados para o desempenho ambiental da organização são gerados a longo prazo. 

 No artigo Theory of Reasoned Action application for Green Information Technology 

acceptance, os pesquisadores Mshira, Akman e Mshira (2014) investigaram o comportamento 

em relação à adoção da TI Verde por meio do Modelo quantitativo da Teoria da Ação 

Racional (TRA). Para tanto, foram aplicados questionários com os profissionais de TI de 

grandes empresas públicas e privadas. Os resultados mostraram que a intenção 

comportamental influencia positivamente no comportamento real, então os participantes da 

pesquisa com intenções positivas em relação às práticas de TI Verde estão realmente adotando 

estas práticas no âmbito profissional. Os resultados também indicam que fatores externos, 

como crenças, nível de conscientização e o setor da empresa a qual o funcionário pertence, 

têm impacto significativo na atitude do profissional em relação à TI Verde. Também foi 

constatado que os profissionais do setor público enfrentam maiores dificuldades para 

implementação da TI Verde no seu ambiente de trabalho, devido às disfunções da burocracia. 

 Molla, Abareshi e Cooper (2014) analisaram como as organizações e a disponibilidade 

de informação contribuem para a formação de crenças e atitudes dos profissionais de TI em 

relação às práticas de TI Verde. Para tanto, foi elaborado um modelo de pesquisa baseado na 

Teoria da Crença-Ação-Resultado (BAO) que foi respondido por 322 profissionais de TI. Os 

resultados mostraram que o campo organizacional e a disponibilidade da informação 

contribuem para a crença e atitude dos profissionais de TI em relação à TI Verde, e também 

os levam a praticar ações que aliam a TI com a sustentabilidade. 

Logo abaixo, o Quadro 3 apresenta de forma resumida os artigos internacionais 

encontrados nas pesquisas bibliográficas do presente trabalho, bem como especifica os 

autores, a abordagem metodológica e os resultados finais. 
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Quadro 3. Estudos internacionais 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 desempenha um papel importante na adoção da TI Verde 

na organização. Este comprometimento por parte dos gestores 

influencia nos investimentos de TI Verde dentro da organização, 

e consequentemente 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 na adoção da TI/SI Verde. A pesquisa ainda mostra 

que as pressões miméticas são baseadas em resultados e as 

pressões coercitivas são baseadas no processo de imposição. 

Molla e Abareshi 

(2011) 

Quantitativa O resultado mostra que a eco-eficiência e eco-eficácia são 

motivos para que influenciam na adoção de tecnologias 

ambientalmente responsáveis, 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/SI Verde, enquanto a pressão mimética não 

influencia. Também foi encontrado que há uma relação 

significante entre a adoção da TI/SI Verde, ações e considerações 

sobre consequências futuras. E a adoção da TI/SI Verde a longo 

prazo está positivamente relacionada com o desempenho 

ambiental da empresa. 

Mshira et al. (2014) Quantitativa A pesquisa mostra que profissionais de TI com intenções 

positivas em relação a TI verde, estão realmente adotando as 

práticas de TI Verde dentro do ambiente de trabalho. Os 

resultados também mostram que fatores como as crenças 

pessoais, e o nível de conscientização tem um impacto 

significativo na atitude em relação a adoção da TI Verde. No 

entanto, os profissionais de TI que trabalham no setor público 

enfrentam dificuldades para adoção da TI Verde no ambiente de 

trabalho, devido a problemas nos procedimentos burocráticos e 

limitação de recursos. 

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. 

Fonte: elaboração própria (2014) 

 

2.7.2 Publicações nacionais 

 

 Pereira (2009) realizou um estudo para compreender as contribuições da TI Verde para 

o desenvolvimento sustentável. Para tanto, o pesquisador realizou um estudo de caso com 

duas indústrias localizadas no estado do Rio Grande do Norte. Os resultados mostram que as 

empresas investigadas ajudam no desenvolvimento sustentável de forma elementar. As 



49 
 

 
 

práticas de TI Verde encontradas nas empresas pesquisadas foram racionalização de energia e 

insumos, certificações ambientais, esforços para gestão do lixo eletrônico e virtualização (thin 

clients). 

 Já Dias et al. (2012) descreveram as práticas de TI Verde em cinco universidades 

brasileiras. Por meio de entrevistas online, foi identificado que as universidades entrevistadas 

adotam as práticas de TI Verde apenas de forma incremental. Os resultados mostraram que as 

práticas encontradas nestas instituições foram: criação de políticas ambientais e comitês de 

sustentabilidade, ações de conscientização, construção de prédios verdes, descarte correto do 

lixo eletrônico, preocupação com a eficiência energética, adoção de energias renováveis, 

contratação de fornecedores verdes e verificação de selos verdes nas compras de produtos 

eletrônicos. Outro resultado foi a não identificação de práticas como adoção da computação 

em nuvem ou da virtualização. 

 Salles et al. (2013) analisaram a adoção da TI Verde nas organizações, examinando de 

forma específica as motivações da adoção, as práticas adotadas, os benefícios percebidos e as 

dificuldades encontradas. Para tanto, foram realizados três estudos de casos que indicaram 

que as dimensões econômica e legal são as que mais motivam na adoção de práticas de TI 

Verde, ou seja, as dimensões social e ambiental possuem menos peso na tomada de decisão. 

Também é revelado que os benefícios ambientais aparecem devido às mudanças provocadas 

em função dos aspectos econômicos da empresa. 

 Lunardi, Alves e Salles (2014), no artigo desenvolvimento de uma escala para avaliar 

o grau de utilização da tecnologia da informação verde pelas organizações, tiveram como 

objetivo desenvolver e validar um instrumento para avaliar o grau de utilização da TI Verde 

pelas organizações. Os resultados indicam que a TI Verde pode ser mensurada pelos seguintes 

constructos: efetividade das ações sustentáveis aplicadas à área de TI, grau de orientação 

ambiental e nível de consciência socioambiental da organização, monitoramento das ati-

vidades de TI, e grau de expertise ambiental na área de TI. A orientação ambiental e as ações 

de TI Verde aparecem como as dimensões desencadeadoras da adoção das práticas TI Verde 

nas organizações, entretanto, a consciência ambiental é a dimensão menos efetiva, indicando 

que as questões ambientais ainda não são prioridade para as empresas investigadas. 

 Lunardi, Simões e Frio (2014) identificaram e analisaram os principais benefícios e as 

práticas adotadas pelas organizações. Os dados foram obtidos a partir de 202 diferentes 

anúncios publicados sob a forma de artigos, cases, entrevistas, notícias e sites institucionais. 

A análise permitiu identificar as principais práticas e seus benefícios. Identificou-se que os 
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principais benefícios são a redução de custos, a redução de insumos, o menor consumo de 

energia, a melhoria da imagem institucional e a redução da emissão de gases. Dentre as 

práticas mais utilizadas, podem ser citadas a consolidação de servidores e desktops, o uso de 

equipamentos mais eficientes, a reciclagem de componentes e as campanhas de 

conscientização.  

Logo abaixo, o Quadro 4 apresenta de forma resumida os artigos nacionais 

encontrados nas pesquisas bibliográficas do presente trabalho, bem como especifica os 

autores, a abordagem metodológica e os resultados finais. 

 

Quadro 4.Estudos nacionais sobre TI Verde 
Autores/Ano Abordagem 

Metodológica 

Resultados 

Pereira (2009) Qualitativa Os resultados da pesquisa mostram que as práticas de TI Verde 

adotadas pelas duas empresas investigadas, que ajudam no 

desenvolvimento sustentável são: racionalização de energia e 

insumos, certificações ambientais, esforços para gestão do lixo 

eletrônico e virtualização (thin clients). 

Dias et al.(2013) Qualitativa Os resultados mostraram que as práticas de TI Verde encontradas 

nas IES pesquisadas foram: criação de políticas ambientais e 

comitês de sustentabilidade, ações de conscientização, construção 

de prédios verdes, descarte correto do lixo eletrônico, 

preocupação com a eficiência energética, adoção de energias 

renováveis, contratação de fornecedores verdes e verificação de 

selos verdes nas compras de produtos eletrônicos. Outro 

resultado foi a não identificação de práticas como adoção da 

computação em nuvem ou da virtualização. 

Salles et al. (2013) Qualitativa Verificou-se que as dimensões econômica e legal são as que mais 

influenciam ou motivam na adoção de práticas de TI Verde. As 

dimensões social e ambiental apresentaram menor importância 

no processo de adoção da TI Verde. E também foi percebido que 

os benefícios na dimensão ambiental aparecem como 

consequência das mudanças ocorridas em função de aspectos 

financeiros da organização. 

Lunardi; Alves; 

Salles (2014) 

Quantitativa Foi constatado que a TI Verde pode ser mensurada: pela 

efetividade das ações sustentáveis aplicadas à área de TI; pelo 

grau de orientação ambiental e pelo nível de consciência 

socioambiental da organização; pelo monitoramento das ati-

vidades de TI; e pelo grau de expertise ambiental na área de TI. 

Os itens que demonstraram maior efetividade na pesquisa, isto é 

que desencadearam a adoção da TI Verde foram a orientação 

ambiental e as ações de TI Verde. Já a consciência 

socioambiental é o item menos efetivo, indicando que esta 

dimensão não é prioridade nas organizações participantes da 

pesquisa. 

Lunardi, Simões; Frio 

(2014) 

Quantitativa e 

qualitativa 

Identificou como principais benefícios a redução de custos, a 

redução de insumos, o menor consumo de energia, a melhoria da 

imagem institucional, e a redução de emissão de gases. Dentre as 

práticas mais utilizadas, foram identificadas: a consolidação de 

servidores e desktops, o uso de equipamentos mais eficientes, a 

reciclagem de componentes e as campanhas de conscientização. 

Fonte: elaboração própria (2014) 
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 É notado que a maioria dos estudos internacionais possuem abordagem quantitativa e 

já utilizam com maior frequência o modelo da Crença-Ação-Resultado. Em âmbito nacional a 

maioria dos trabalhos tem abordagem qualitativa, no entanto o tema da TI Verde ainda não foi 

abordado da perspectiva do modelo Crença-Ação-Resultado.  

 

2.8 MODELO E PROPOSIÇÕES DA PESQUISA 
 

 Tendo em vista o objetivo geral da pesquisa, bem como a revisão da literatura 

referente à adoção das práticas de TI Verde, será utilizado como arcabouço teórico o modelo 

de pesquisa proposto por Gholami et al. (2013). A fim de adaptar o modelo de pesquisa para o 

âmbito nacional, bem como adequá-lo à metodologia da presente pesquisa, serão sugeridas 

algumas modificações. 

 Na presente pesquisa, serão mantidos os micro fatores que tratam da consideração 

sobre as consequências futuras (CFC). Estes explicam como as crenças ambientais e a 

preocupação com as consequências futuras dos gestores exercem influência sobre as ações e o 

desempenho organizacional. Também serão mantidas as categorias dos antecedentes da ação, 

os macro fatores, que explicarão como a pressão institucional (coercitiva e mimética) 

influencia na atitude dos gestores em relação à adoção das práticas de TI/SI Verde. As 

categorias citadas acima serão adaptadas ao método de coleta de dados escolhido para a 

condução do presente estudo. 

 O constructo da ação, proposto por Gholami et al. (2013), será adaptado para melhor 

aplicação no âmbito nacional e melhor condução do método de coleta de dados. Para tanto, 

será utilizado um conjunto de práticas de TI Verde (Quadro 5) identificado no estudo de 

Lunardi, Simões e Frio (2014). A pesquisa realizada pelos referidos autores objetivou a 

identificação e análise dos principais benefícios e práticas de TI Verde adotados pelas 

organizações instaladas no Brasil. Desta forma, foram realizadas pesquisas em sítios 

eletrônicos brasileiros onde foram buscados anúncios ou textos, onde eram citadas palavras-

chave referentes ao tema TI Verde. Foram encontradas 111 organizações instaladas no Brasil, 

que adotavam 37 práticas de TI Verde, que foram agrupadas nas seguintes categorias: práticas 

de conscientização, datacenter verde, descarte e reciclagem, fontes alternativas de energia, 

hardware, impressão e software (Quadro 5).  
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Quadro 5. Principais práticas de TI Verde adotadas pelas organizações. 
Principais Práticas de TI Verde 

Categorias Práticas 

Práticas de 

conscientização 

Campanhas de conscientização 

Fornecedores verdes 

Política de sustentabilidade 

Teletrabalho/vídeo conferência 

Prédio Verde 

Comitês de sustentabilidade 

Análise de eficiência energética 

Datacenter Verde Consolidação (virtualização) de servidores 

Consolidação (virtualização) de desktops 

Modernização do datacenter(Adaptação para data center verde) 

Terceirização de servidores (Adoção de serviços de computação em nuvem) 

Descarte e 

Reciclagem 

Reciclagem de peças, cartuchos e equipamentos 

Descarte correto 

Recolhimento de materiais 

Doação ou entrega de equipamentos 

Estímulo para os recicladores 

Leis de regulamentação 

Trade-in (incentivo à entrega do equipamento antigo na compra de um novo) 

Fontes Alternativas 

de Energia 

Uso de energias renováveis 

Aproveitamento do calor para outros fins 

Aproveitamento da água 

Hardware Equipamentos mais eficientes 

Substituição de monitores CRT por LCD 

Eliminação de componentes nocivos nos produtos 

Produtos novos com componentes reciclados 

Aumento do ciclo de vida dos produtos 

Impressão Terceirização de impressões 

Monitorar impressões 

Digitalização de documentos 

Impressão frente-e-verso 

Consolidação de impressoras 

Uso de papel reciclado 

Uso de multifuncionais 

Software Sistemas de gerenciamento de energia 

Aplicativos eficientes 

Sistemas de controle (emissão de gases, qualidade da água) 

Sistema para projetar produtos mais eficientes 

Fonte: adaptado de Lunardi; Simões; Frio (2014) 

 

 Por fim, a categoria do desempenho organizacional será substituída por benefícios 

percebidos, a fim de identificar, se do ponto de vista dos gestores, as práticas de TI/SI Verde 

influenciam nos resultados organizacionais. Com base nos estudos de Salles et al. (2013), 

Chou e Chou (2012), Bose e Luo (2012) e Lunardi, Simões e Frio (2014), também será 
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investigado se as crenças e as ações de TI Verde influenciam nos resultados financeiros da 

empresa. Cai, Chen e Bose (2012) afirmam que a redução de custos operacionais são os 

benefícios mais fáceis de identificar. A categoria também será adaptada ao método de coleta 

de dados escolhido para a condução da pesquisa. O Quadro 6 mostra a operacionalização das 

categorias e subcategorias da presente pesquisa. 

 

Quadro 6. Operacionalização das categorias. 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS DEFINIÇÃO APORTE 

TEÓRICO 

Macro Fatores Pressão mimética A pressão mimética se refere a influência 

das empresas concorrentes na adoção das 

práticas de TI/SI Verde. A medida que 

outras organizações adotam a TI/SI Verde e 

os benefícios dessa implantação são 

percebidos pelas demais empresas do 

mercado, que também passam a adotar as 

práticas ambientalmente amigáveis 

relacionadas a TI. 

DiMaggio e 

Powell (1983); 

Chen et al., 

(2008); Chen et 

al. (2011); 

Gholami et al. 

(2013) 

Pressão coercitiva A pressão coercitiva advém de autoridades 

reguladoras e parceiros da cadeia de 

abastecimento. 

Micro Fatores Considerações sobre 

Consequências 

Futuras (CFC) 

O CFC é capaz de prever comportamentos 

individuais em relação ao meio ambiente e 

saúde pessoal. Ou seja, pessoas com alto 

índice de CFC se preocupam mais como as 

suas ações presentes podem influenciar na 

sua saúde pessoal e no meio ambiente. 

Srathman et al. 

(1994); 

Joireman et al. 

(2008) Gholami 

et al. (2013) 

Ação Práticas de 

conscientização 

As práticas de conscientização de pessoal 

adotadas pela organização. 

Lunardi; 

Simões; Frio 

(2014) Datacenter verde Adoção de práticas sustentáveis no 

Datacenter da empresa 

Descarte e reciclagem Refere-se as práticas ambientalmente 

amigáveis em relação ao destino ou descarte 

do lixo eletrônico. 

Fontes alternativas de 

energia 

Adoção de fontes alternativas de energia, 

tais como energia eólica e solar. 

Hardware Refere-se a utilização de equipamentos mais 

eficientes e econômicos energeticamente, a 

eliminação de componentes nocivos nos 

produtos, o uso de componentes reciclados 

na confecção de produtos novos. 

Impressão Refere-se ao uso consciente de impressoras e 

multifuncionais a fim da redução do uso de 

papel. 

Software Os softwares podem tornar os programas 

computacionais mais eficientes, auxiliando 

no gerenciamento de consumo de energia. 

Benefícios 

percebidos 

Benefícios Ambiental 

e Financeiro, e 

Melhoria da Imagem 

Corporativa 

Explica se elementos como benefícios 

ambientais e financeiros, e a melhoria da 

imagem corporativa são influenciados pelas 

práticas de TI/SI Verde adotadas pela 

instituição. 

Melnyk et al. 

(2003); Cai; 

Chen; Bose 

(2012);Bose e 

Luo (2012); 

Chou e Chou 

(2012); Gholami 

et al. (2013); 
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Salles et al. 

(2013); Lunardi, 

Simões e Frio 

(2014) 

Fonte: elaboração própria, 2014. 

 

 De acordo com a revisão da literatura, acredita-se que o modelo proposto e suas 

adaptações sejam adequados para responder o problema desta pesquisa. A Figura 8 demonstra 

o modelo gráfico dessa pesquisa.  

 

Figura 8. Modelo de Pesquisa 

 
Fonte: adaptado de Gholami et al. (2013) e Lunardi, Simões e Frio (2014) 

 

O Quadro 7 mostra as proposições da pesquisa fundamentadas com base no modelo 

proposto por Gholami et al. (2013), nos resultados das pesquisas listadas na subseção 2.7, e 

nos objetivos da presente pesquisa. Sobre as proposições, Yin (2015) afirma que estas são 

importantes para ajudar o pesquisador a “seguir a direção certa”, e complementa que “os 

objetivos originais e o projeto para o estudo de caso devem ser baseados, presumidamente, 

nessas proposições que, por sua vez, refletem um conjunto de questões de pesquisa, revisões 

da literatura e novas hipóteses”. 

 

Quadro 7. Proposições da pesquisa. 
Objetivo da 

Pesquisa 

Proposições Aporte Teórico 

Compreender como 

as crenças ambientais 

de gestores de TI 

associadas às 

pressões 

institucionais 

influenciam na 

adoção da TI Verde 

P1 - A pressão institucional (coercitiva e 

mimética) influencia na adoção das práticas 

de TI Verde nas IES. 

DiMaggio e Powell (1983); Chen et 

al., (2008); Chen et al. (2011); 

Gholami et al. (2013) 
P2 - As crenças dos gestores de TI 

influenciam na adoção da TI/SI Verde nas 

IES. 

Srathman et al. (1994); Joireman et 

al. (2008) Gholami et al. (2013); 

Molla, Abareshi e Cooper (2014). 

P3 - A adoção da TI Verde gera benefícios 

organizacionais. 

Mithas; Kunthia; Roy (2010); 

Melnyk et al. (2003); Gholami et al. 
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nas organizações. (2013) 

Fonte: elaboração própria (2014) 

 
 
 

3 METODOLOGIA 
 

 Este tópico descreve os procedimentos metodológicos aplicados durante a realização 

desta pesquisa, de modo que os itens abaixo apresentam a sua caracterização quanto à 

natureza, aos fins, os meios, a abordagem, e a tipologia. Também é feita a descrição da 

população e amostra, instrumento de pesquisa e coleta de dados, e tratamento e análise de 

dados.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Este estudo é classificado, quanto à natureza, como uma pesquisa aplicada. Conforme 

Vergara (2000), a pesquisa aplicada, ao contrário da pesquisa básica, tem finalidade prática. 

Silva e Menezes (2001) confirmam a informação e falam que a pesquisa aplicada “objetiva 

gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigidos a problemas específicos”. 

A presente pesquisa tem como objetivo geral compreender como as crenças 

ambientais de gestores de TI associadas às pressões institucionais influenciam na adoção da 

TI Verde nas IES. Portanto, é classificada quanto aos fins como exploratória e descritiva, pois 

será realizada numa área onde há pouco conhecimento acumulado e sistematizado, e também 

descreverá as características de uma população e um local específicos. (VERGARA, 2000). 

Deslauriers e Kérisit (2010, p.128) corroboram o conceito e falam que uma pesquisa 

descritiva “por meio da precisão de detalhes, fornecerá informações contextuais que poderão 

servir de base para pesquisas explicativas mais desenvolvidas”. Quanto aos meios de 

investigação o estudo é caracterizado como uma pesquisa de campo, pois será realizada no 

local onde ocorre ou ocorreu o fenômeno, e consequentemente dispõe de elementos para 

explicar os fatos (VERGARA, 2000). 

 No que se refere à abordagem, será adotado o método qualitativo. Conforme Bardin 

(2004, p.42) “a pesquisa qualitativa dirige-se a análise de casos concretos em suas 

peculiaridades locais e temporais, partindo das expressões e atividades das pessoas em seus 

contextos locais”. Myers (2009) corrobora o conceito e afirma que os dados qualitativos 

ajudam a entender as pessoas, suas motivações e ações, e além disso o contexto no qual elas 

trabalham e vivem. Deslauriers e Kérisit (2010, p.127) complementam falando que a pesquisa 
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qualitativa “possibilita mostrar como as marcas da estrutura social se encontram nas situações 

mais circunscritas e mais particulares”.  

O método de investigação adotado neste trabalho é o estudo de caso, Creswell (2014, 

p.86) fala que este método “é uma abordagem qualitativa na qual o investigador explora um 

sistema limitado contemporâneo da vida real ou múltiplos sistemas delimitados ao longo do 

tempo, por meio da coleta de dados detalhada em profundidade envolvendo múltiplas fontes 

de informação e relata uma descrição do caso e temas do caso”. Diferentemente do autor 

citado Yin (2015, p.17) defende que o estudo de caso pode ter abordagem quantitativa e 

qualitativa e complementa afirmando que este método tem como objetivo “investigar um 

fenômeno contemporâneo em seu contexto no mundo real, especialmente quando as fronteiras 

entre o fenômeno e o contexto puderem não estar claramente evidentes”.  Dentre as variações 

dos estudos de caso, a presente pesquisa abordará o estudo de múltiplos casos, que permite a 

comparação entre os vários casos pesquisados, permitindo a identificação de semelhanças ou 

contrastes (YIN, 2015).  

 Este estudo ainda pode ser caracterizado como transversal, que é um tipo de pesquisa 

onde a coleta de dados acontece somente uma vez durante um determinado período de tempo. 

(RICHARDSON, 2012). A informação é confirmada por Malhotra (2006), o referido autor 

fala que o estudo transversal envolve coleta de informações que ocorre apenas uma vez 

durante o desenvolvimento da pesquisa. 

 

3.2. ABRAGÊNCIA DA PESQUISA 

 

 A população desta pesquisa é composta por gestores de TI de IES do Brasil. Segundo 

dados do Ministério da Educação do Brasil (MEC), atualmente existem 2637 IES ativas em 

todo território nacional, dentre elas estão 288 instituições públicas, 2367 instituições privadas 

e 22 instituições classificadas como especiais, pois se encontram em análise pela consultoria 

jurídica do MEC (e-MEC, 2015). 

Em relação à amostra da pesquisa, foi utilizada a estratégia da amostragem teórica. 

Essa estratégia não se baseia nas técnicas usuais da estatística, como amostragem aleatória ou 

estratificação. Desse modo, os indivíduos foram convidados para participar das entrevistas de 

acordo com seu nível esperado de novos insights e contribuições para os resultados da 

pesquisa (FLICK, 2009). Inicialmente, para convidar os entrevistados foram observadas as 

seguintes características: atuação como gestor de TI em uma IES potiguar e disponibilidade 

para participar da entrevista. 
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Dessa forma, de acordo com os critérios determinados foram encontradas no site do 

MEC 29 IES localizadas no estado do Rio Grande do Norte, dentre essas cinco são públicas e 

24 são privadas (e-MEC, 2015). Foi pesquisado nos sites das IES telefone e e-mails para 

entrar em contato com os possíveis entrevistados. Dessa forma, foram marcadas quatro 

entrevistas presenciais e duas entrevistas via Skype
©
. 

Durante o processo de coleta de dados houve dificuldades de acesso aos entrevistados, 

e como estratégia alternativa para conseguir mais casos para compor a amostra foi utilizada a 

técnica de amostragem “bola de neve”. Segundo, Flick (2009) a técnica de amostragem “bola 

de neve” consiste na indicação de possíveis entrevistados pelos indivíduos que já participaram 

da pesquisa. Assim foram repassados contatos de mais 12 possíveis entrevistados vinculados 

a IES dentro e fora do RN. Após, enviados e-mails e realizadas ligações para os contatos 

repassados, foram recebidas quatro respostas positivas e as entrevistas foram agendadas via 

Skype
©
 de acordo com a disponibilidade de cada gestor. 

A interrupção da coleta de dados aconteceu quando a pesquisadora percebeu a 

saturação teórica. Flick (2009) explica que a saturação teórica é um critério utilizado para o 

pesquisador avaliar o momento certo de interrupção da coleta de dados. Essa saturação teórica 

ocorre quando durante as entrevistas não são coletadas informações inéditas em relação aos 

dados já coletados.  

A saturação teórica deste trabalho foi percebida ao final da oitava entrevista, estavam 

ocorrendo repetições de resultados, bem como não estavam emergindo novos elementos nas 

falas dos entrevistados. Dessa forma, a fim de confirmar a saturação teórica foram realizadas 

mais duas entrevistas que já estavam agendadas. Ao final da décima entrevista, optou-se pela 

suspensão do processo de coleta de dados. 

Assim sendo, foi atingido o critério de confiabilidade e validade de construção do 

corpus da pesquisa. Segundo Paiva Júnior, Leão e Mello (2011) esse critério é alcançado 

quando o pesquisador tenta maximizar a variedade de representações desconhecidas, e ao 

mesmo tempo leva em consideração a saturação teórica das respostas dos pesquisados.  

 

3.3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

Para pesquisa e escolha dos artigos científicos utilizados como referências nesta 

pesquisa foram realizadas pesquisas bibliográficas em bases de dados nacionais e 

internacionais. A seguir serão especificados os procedimentos para pesquisa bibliográfica para 

cada tópico do referencial teórico.  
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Para construir o tópico “desenvolvimento sustentável, organizações e tecnologia” 

foram seguidos os seguintes procedimentos: a princípio foram utilizadas quatro bases de 

dados Science Direct, Portal Capes, Emerald, e Google Scholar. No processo de busca foram 

utilizadas as seguintes palavras-chave: “desenvolvimento sustentável”, “sustentabilidade”, 

“gestão ambiental”, “organizações e meio ambiente”. 

Para desenvolvimento dos tópicos “tecnologia/sistema da informação verde (TI/SI 

Verde)”, “práticas da TI/SI Verde”, “motivações e abordagens para adoção da TI Verde”, “TI 

Verde nas Instituições de Ensino Superior” e “Estudos sobre TI verde nas organizações”. 

Foram realizadas pesquisas nas seguintes bases de dados: Science Direct, Portal Capes, 

Emerald, e Google Scholar, com as seguintes palavras-chave: “Green IT”, “Green IS”, “TI 

Verde”, “Green Information Technology”, “Green Information System” “Tecnologia da 

Informação Verde”. 

Para construção do tópico “Crença-Ação-Resultado (BAO) e TI/SI Verde” e “modelo 

e proposições da pesquisa” Foram realizadas pesquisas nas seguintes bases de dados: Science 

Direct, Portal Capes, Emerald, e Google Scholar, com as seguintes palavras-chave: “Belief-

Action-Outcome”, “BAO”, “Crença-Ação-Resultado”, “Teoria da Ação”, “Considerations of 

Future Consequences”, “CFC”, “Considerações sobre Consequências Futuras”, “CCF”, 

“Pressão Institucional”, “Benefícios + TI Verde”, “Benefits + Green IT”. 

  Em seguida, a partir dos resultados das buscas foi realizada a leitura dos resumos dos 

artigos encontrados, que permitiu a seleção de artigos que abordavam os seguintes temas: 

desenvolvimento sustentável, organizações e meio ambiente, práticas de TI Verde, ações 

gerenciais relacionadas à TI Verde, Considerações sobre Consequências Futuras (CFC), 

Pressão Institucional e benefícios organizacionais percebidos associados à adoção da TI 

Verde. A figura 10 mostra o procedimento metodológico adotado para seleção destes artigos. 

 

Figura 10. Procedimento metodológico de pesquisa bibliográfica. 
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Fonte: Elaboração própria (2014) 

 

3.4. INSTRUMENTO DE PESQUISA E COLETA DE DADOS 

 

 Os dados qualitativos foram coletados por meio de entrevistas. Esta técnica tem como 

objetivo principal “conhecer o significado que o entrevistado dá ao fenômeno e eventos de 

sua vida cotidiana, utilizando seus próprios termos” (MARCONI; LAKATOS, 2011). O tipo 

de entrevista utilizada foi a semiestruturada, onde o entrevistador tem liberdade para 

desenvolver o roteiro de perguntas pré-definido na direção que julgar adequada, de modo que 

seja possível explorar de forma ampla as perguntas (DIEHL; TATIM, 2004). Kvale (2011) 

corrobora a informação falando que uma entrevista semiestruturada deve conter uma 

sequência de tópicos para serem abordados, bem como perguntas previamente elaboradas. 

Apesar de ter um roteiro pré-definido, Flick (2009) afirma que durante a entrevista 

semiestruturada podem surgir perguntas gerativas, que auxiliam no esclarecimento das 

respostas dadas pelos indivíduos pesquisados. 

 Devido às dificuldades de acesso aos entrevistados, além das entrevistas realizadas 

pessoalmente, houve a necessidade de realização de entrevistas online. Estes tipos de 

entrevistas são recomendados quando a pesquisa abrange uma amostra espalhada por uma 

grande área. Assim, por meio do software Skype
©

 foram realizadas seis entrevistas por 

chamada de voz de forma síncrona, ou seja, a pesquisadora e o entrevistado estavam online ao 

mesmo tempo e as perguntas e respostas foram trocadas sem nenhuma interrupção de tempo 

(FLICK, 2009). Segundo Damasceno et al. (2014) as entrevistas online têm como vantagens o 

maior alcance no aspecto geográfico e proporciona o maior anonimato dos entrevistados. 
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 Para um primeiro contato com a IES e o gestor de TI, foi enviado um e-mail 

(Apêndice A) de apresentação da pesquisa. Este esclareceu o objetivo da pesquisa e o método 

para coleta de dados, bem como solicitou a colaboração do gestor de TI vinculado à 

instituição para o desenvolvimento do estudo. Após o recebimento da resposta com a 

aceitação dos gestores de TI, foi marcada data, horário e local onde as entrevistas foram 

realizadas respeitando a disponibilidade de cada um dos entrevistados. 

 No início da coleta de dados, a fim de preservar a privacidade dos entrevistados, foram 

seguidas as seguintes recomendações éticas escritas por Flick (2009) e Creswell (2010): 

informar ao entrevistado o propósito da pesquisa, solicitar a permissão para gravação das 

falas, solicitar a assinatura do entrevistado em um termo de consentimento, entregar um termo 

de confidencialidade assinado pela pesquisadora. Estes documentos protocolares (Apêndice 

B) contêm a identificação da pesquisadora e da instituição de ensino a qual ela participa, o 

propósito da pesquisa, a garantia que os dados serão utilizados apenas para fins acadêmicos, e 

a garantia de anonimato dos entrevistados. 

Conforme as recomendações de Flick (2009) e Creswell (2010), após a autorização 

dos entrevistados, foram utilizados como medida de segurança dois gravadores para registro 

das falas. 

 O roteiro da entrevista (Apêndice C) está dividido em seis blocos com um total de 10 

perguntas e um questionário. Estas foram elaboradas com base no modelo de pesquisa 

proposto por Gholami et al. (2013). No primeiro bloco foi realizada a explicação da pesquisa, 

bem como o esclarecimento dos procedimentos metodológicos. O segundo bloco é composto 

por perguntas sobre micro fatores. No terceiro bloco é apresentado um questionário contendo 

as práticas de TI Verde frequentemente adotadas por organizações brasileiras. O quarto bloco 

abrange perguntas sobre macro fatores. O quinto bloco aborda perguntas sobre os benefícios 

percebidos. Por fim, no último bloco são realizadas perguntas sobre o perfil dos entrevistados. 

No que tange aos dados coletados através do questionário apresentado no terceiro 

bloco da entrevista. O questionário é composto por 37 práticas divididas em sete categorias de 

acordo com as suas especialidades. Para identificar o nível de adoção, foi utilizada uma escala 

de três pontos, com as opções: não adotado, adotado parcialmente e adotado. 

A utilização da entrevista e do questionário para a coleta de dados, bem como a 

investigação de múltiplos casos permite o atendimento do critério de confiabilidade e validade 

da triangulação. Paiva Júnior, Leão e Mello (2011) falam que a triangulação ajuda a compor 

“um quadro mais evidente do fenômeno por meio da convergência”.  
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Com o propósito de validação e aperfeiçoamento do instrumento de pesquisa do ponto 

de vista da redação e estímulo para respostas, primeiramente, o roteiro de entrevistas foi 

apresentado para pesquisadores do grupo de pesquisa e logo depois foram realizadas duas 

entrevistas piloto. Sobre a entrevista piloto, Godoy (2005) fala que este é um importante 

critério de qualidade e que deve ser atendido nas pesquisas qualitativas “ainda para garantir a 

qualidade é importante a existência de um teste piloto ou de contatos preliminares com o 

campo que permitam ao investigador certificar-se de que suas questões de pesquisa fazem 

sentido na realidade social e não se constituem num problema artificial”. 

A primeira entrevista piloto foi feita com um gestor de TI de uma instituição pública 

localizada no RN, a partir dessa entrevista foram realizadas alterações em algumas perguntas 

do roteiro a fim de melhorar a compreensão e o diálogo entre entrevistadora e entrevistado. A 

fim de confirmar que estas alterações resultariam melhorias na condução da entrevista, foi 

realizada uma outra entrevista piloto com o gestor de TI de uma empresa privada localizada 

no RN.  

Após os testes mencionados no parágrafo anterior, foram marcadas as entrevistas com 

os indivíduos que compõem amostra da pesquisa. Inicialmente foram realizadas entrevistas 

presenciais com gestores de TI vinculados à IES localizadas em Natal/RN. E depois foram 

realizadas entrevistas online por chamada de voz via Skype
©
. 

As entrevistas ocorreram no período de 02 de março a 20 de março de 2015 com 

duração mínima de 20 minutos e duração máxima de 45 minutos. O quadro 8 mostra os 

nomes fictícios dos entrevistados, o canal utilizado para cada entrevista, a data, a duração e a 

quantidade de páginas transcritas. 

 

Quadro 8. Entrevistas realizadas. 

Nomes fictícios Canal utilizado Data de realização 
Duração de 

tempo 

Quantidade de 

páginas 

transcritas 

Allan Entrevista presencial 04/03/2015 31 minutos 7 páginas 

André Skype 11/03/2015 32 minutos 7 páginas 

Ariano Entrevista presencial 05/03/2015 45 minutos 11 páginas 

Caio Entrevista presencial 02/03/2015 41 minutos 10 páginas 

Carlos Skype 13/03/2015 22 minutos 6 páginas 

Gustavo Skype 19/03/2015 35 minutos 8 páginas 

Joana Skype 12/03/2015 26 minutos 8 páginas 

Nathan Skype 03/03/2015 41 minutos 10 páginas 

Paulo Skype 20/03/2015 44 minutos 9 páginas 

William Entrevista presencial 03/03/2015 20 minutos 6 páginas 

Total - - 337 minutos 82 páginas 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
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Ao término da coleta de dados, conforme recomendado por Flick (2009), todas as 

gravações foram transcritas e as respostas do questionário foram tabuladas para posterior 

análise de dados. Para transcrição das entrevistas foram seguidas as convenções sugeridas por 

Flick (2009) que demonstram regras claras sobre como transcrever enunciados, intervalos, 

finais de frase, expressões paralinguísticas, palavras e frases interrompidas, mudanças no tom 

de voz (alto ou baixo). Ao seguir regras de transcrição pré-definidas, foi atendido um dos 

critérios de confiabilidade da pesquisa (FLICK, 2009). 

 

3.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E TRATAMENTO DE DADOS 

 

Para análise dos dados coletados foi utilizada a Análise de Conteúdo com a 

apropriação da técnica de análise categorial ou temática. Conforme Bardin (2004), “a análise 

de conteúdo aparece como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das mensagens”. Em relação 

à análise categorial ou temática, a referida autora afirma que esta análise consiste na 

segmentação do texto em diversas unidades e categorias conforme reagrupamentos 

analógicos. 

 Segundo Bardin (2004), a análise de conteúdo possui três etapas, estas são: a pré-

análise que consiste na escolha dos documentos que serão submetidos a análise, na 

formulação de hipóteses e objetivos, e na formulação de indicadores que fundamentem a 

interpretação final; a exploração do material que versa nas operações de codificação e 

categorização realizadas obedecendo regras previamente formuladas; e o tratamento dos 

resultados referente à inferência e a interpretação. 

Para auxiliar no processo de análise de conteúdo descrito acima, foi utilizado um 

software de apoio à análise de dados qualitativos, o NVivo
©

. Este software faz parte de um 

grupo de programas computacionais que auxiliam a análise qualitativa, conhecido como 

CAQDAS (Computer-Assisted Qualitatives Data Analysis Software). Conforme Saldaña 

(2009), o uso de um software CAQDAS é altamente recomendado para o desenvolvimento de 

pesquisas qualitativas.  

A utilização de softwares CAQDAS gera uma série de benefícios como: consistência 

nos resultados, velocidade, flexibilidade, e transparência no processo de análise 

(BANDEIRA-DE-MELLO, 2006). Segundo Mozzato e Grybovski (2011), o NVivo
©

 

potencializa a interpretação dos resultados da pesquisa e aumenta a profundidade das análises. 
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Além disso, permite a formação de redes gráficas de toda teoria e de cada constructo, 

facilitando a visualização da organização de códigos. 

A análise dos dados foi iniciada a partir de uma leitura flutuante ou superficial de todo 

o texto gerado a partir do processo de transcrição. Segundo Bardin (2004) e Richardson 

(2012), este é o primeiro contato do pesquisador com o texto, onde serão criadas as primeiras 

impressões e orientações. Assim, de forma gradativa a leitura se tornará mais precisa com a 

associação do texto a hipóteses e teorias adaptadas sobre o material. 

 Após esse contato inicial se iniciou a fase exploração do material. Nesta etapa foi 

realizada a codificação dos dados brutos do texto, que logo após foram agregados e 

sistematizados, permitindo a descrição das características pertinentes do conteúdo (BARDIN, 

2004). O processo de codificação foi a primeira fase para transformar as transcrições em 

interpretações analíticas. Seguindo as recomendações de Charmaz (2009) e Richardson (2012) 

os dados foram agrupados para formar unidade que permitissem uma representação do 

conteúdo. Gibbs (2009, p.62) afirma que “os códigos formam um foco para pensar no texto e 

suas interpretações”. 

 Conforme Charmaz (2009) e Saldaña (2009), o processo de codificação é composto 

por duas fases: codificação inicial e codificação focalizada. 

A fase de codificação inicial foi realizada linha a linha, em que foi realizado um 

estudo rigoroso dos fragmentos dos dados (CHARMAZ, 2009). Conforme Gibbs (2009), a 

codificação linha a linha consiste em ler todo o documento gerado através da transcrição e a 

partir dele codificar cada linha do texto. Durante este processo, o pesquisador deve se manter 

aberto a todas as direções teóricas indicadas pelos dados colhidos (CHARMAZ, 2009). 

Para este primeiro ciclo de codificação, foram seguidas as recomendações de Saldaña 

(2009) e foram utilizados três tipos de códigos: descritivo, In Vivo, e por atributo. O código 

descritivo resume o tópico central da fala, o código InVivo é representado por uma palavra ou 

expressão utilizada pelo próprio entrevistado, e o código por atributo que é utilizado para 

classificar os entrevistados de acordo com suas características, tais como: sexo, idade, 

formação, cidade e estado onde mora. 

Dessa forma, seguindo as referidas orientações foi realizado o primeiro ciclo de 

codificação. O conteúdo das entrevistas dos dez entrevistados foi codificado e foram gerados 

227 códigos provisórios. Estes códigos são nomeados pelo NVivo
©

 como nós, o manual do 

software define esses nós como “recipientes para codificação, eles permitem a reunião de 
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materiais relacionados em um lugar onde possam ser procurados padrões e ideias emergentes” 

(QSR INTERNATIONAL, 2014).  

 A segunda fase da codificação, denominada de codificação focalizada, consistiu no 

refinamento e reorganização dos códigos em hierarquia (GIBBS, 2009). Nesta etapa foram 

desenvolvidas as categorias que mais se destacam entre os dados, de forma que serão 

selecionados apenas os códigos iniciais mais relevantes para o estudo, seguindo as 

recomendações de Charmaz (2009). Saldaña (2009, p.155) corrobora informação e fala que a 

“codificação focalizada categoriza os dados codificados com base na similaridade temática ou 

conceitual”. 

Conforme recomendado por Gibbs (2009), durante todo o processo de codificação foi 

criado um arquivo com memorandos que permitiu a posterior observação da natureza dos 

códigos, bem como o processo de raciocínio desenvolvido por trás deles.  

A associação dos códigos com a teoria se iniciou nesta segunda fase da codificação e 

prosseguiu até o fim das etapas analíticas. Como a codificação é considerada um processo 

emergente, é aconselhado que após esta etapa haja a comparação dos códigos com os dados 

colhidos (CHARMAZ, 2009). 

 A etapa da criação de códigos foi seguida da classificação e agregação dos mesmos 

para a escolha das categorias (BARDIN, 2004). Charmaz (2009) afirma que a boa escolha dos 

códigos permite uma melhor compreensão da análise para posterior categorização dos dados 

de forma incisiva e completa. Nesta pesquisa, as categorias estavam pré-estabelecidas de 

acordo com o modelo de pesquisa apresentado na seção 2.7.  

 Assim, após a realização da codificação focalizada, restaram quatro categorias, oito 

subcategorias, 70 códigos e subcódigos. A lista final de códigos pode ser visualizada no 

Apêndice D. Seguindo orientações de Charmaz (2009), neste segundo processo de codificação 

houve a comparação dos códigos gerados com a teoria, o que permitiu que os códigos fossem 

agrupados em suas respectivas categorias e subcategorias.  

 A Tabela 1 abaixo mostra o número de referências e fontes agregados a cada categoria 

e subcategoria. As fontes representam o número de entrevistas transcritas, e as referências 

mostram a quantidade de trechos codificados. 

 

Tabela 1. Categorias, subcategorias, fontes e referências 
Categorias/Subcategorias Fontes Referências 

Entrevistados 10 10 

Macro Fatores 10 132 
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Pressão coercitiva 10 67 

Pressão mimética 10 35 

Fatores organizacionais 9 30 

Micro Fatores 10 86 

Ações diante de problemas futuros 10 47 

Ações diante de resultados a longo prazo 10 39 

Benefícios Percebidos 10 49 

Benefícios institucionais 10 33 

Benefícios sociais 8 16 

                          Fonte: pesquisa de dados (2015). 

  

 Para fins de corroboração da Análise de Conteúdo, foram utilizadas ferramentas do 

NVivo
©

 tais como: modelos esquemáticos, mapas de árvore e nuvens de palavras. Os modelos 

esquemáticos permitem a ilustração das relações entre categorias, subcategorias e códigos 

(QSR INTERNATIONAL, 2014) – ver figura 12 p.70 como exemplo. Dessa forma, a fim de 

facilitar a compreensão da análise no início da análise de cada categoria foi apresentado um 

modelo esquemático, as categorias são representadas por círculos, as subcategorias por 

octógonos, e os códigos por quadrados. 

Os mapas de árvore mostram através de cores e formas os códigos com maior 

quantidade de referência. Assim os códigos com maior número de referências são 

representados por quadrados maiores e com a cor verde escuro, e quanto mais próximo da cor 

vermelha menor será o número de referências do código (QSR INTERNATIONAL, 2014) – 

ver figura 13 p.73 como exemplo. 

As nuvens de palavras apresentam as palavras que tiveram maior frequência nas falas 

dos entrevistados, com destaque para as palavras mais repetidas (QSR INTERNATIONAL, 

2014) – ver figura 16 p. 80 como exemplo. Para esta pesquisa as nuvens de palavras 

apresentaram as 30 palavras mais frequentes sobre o tema abordado, também foi aplicado um 

filtro que bloqueava o aparecimento de palavras com menos de três letras. As palavras com 

mais de três letras que não apresentavam relevância para análise, como, por exemplo gírias e 

preposições, foram excluídas da nuvem. 

 Ao final, para facilitar a discussão dos resultados, foi elaborada uma tabela que 

sintetiza todos os resultados encontrados, a qual proporciona a realização da análise 

comparativa (Quadro 12, p.98). Conforme Gibbs (2009, p.104), “as tabelas qualitativas são 

uma forma conveniente de mostrar texto proveniente de todo o conjunto de dados, de uma 

forma que facilita uma comparação sistemática”. Para esta pesquisa será utilizada a 
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comparação caso a caso que permitirá a pesquisadora procurar semelhanças e diferenças entre 

os casos, comparando os dados expostos nas tabelas (GIBBS, 2009). 

 A Figura 11 abaixo resume todo o processo de análise qualitativa descrito neste tópico. 

 

Figura 11. Processo de análise de dados qualitativos. 

 

Fonte: elaboração própria (2015). 

 

 Ao final de todo o processo de codificação e categorização, foi possível realizar a 

inferência e interpretação das informações coletadas.  

No que tange aos dados qualitativos, a presente pesquisa tentou atender o critério da 

confiabilidade. Flick (2009) diz que para atingir este critério é necessário o atendimento de 

dois aspectos: explicação da gênese dos dados, e o detalhamento dos procedimentos 

metodológicos.  

No que se refere ao detalhamento na escrita dos procedimentos metodológicos, 

segundo Flick (2009, p.344), “a confiabilidade de todo o processo será maior na medida do 

detalhamento da documentação do processo de pesquisa como um todo”. O critério é 

corroborado por Godoy (2005) e Paiva Júnior, Leão e Mello (2011) que afirmam que uma 

descrição rica, clara e detalhada ajuda no atendimento do critério de confiabilidade, para 

“gerar condições para que outros pesquisadores possam reconstruir o que foi realizado em 

cenários de pesquisa diferentes” (PAIVA JÚNIOR; LEÃO; MELLO, 2011). 

Outra forma de atender aos critérios de confiabilidade é guardar os dados coletados em 

local seguro. Além de atender as recomendações éticas propostas por Flick (2009), também 

foram seguidas as sugestões de Godoy (2005). A referida autora fala que os dados devem 

estar armazenados e organizados em locais seguros e disponíveis para novas consultas, pois 

“guardar os dados originais possibilita a sua utilização em auditorias e avaliações, assim como 
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o compartilhamento de informações brutas com outros pesquisadores que porventura possam 

apresentar interpretações diferentes e /ou complementares”. 

 A fim de garantir a confiabilidade, a possibilidade de replicação da pesquisa, bem 

como deixar o material disponível para novas interpretações, durante a escrita do presente 

trabalho houve a preocupação de uma escrita rica, clara e detalhada da gênese dos dados e dos 

procedimentos metodológicos. Os dados coletados durante a pesquisa também foram 

armazenados de forma organizada em local seguro a fim de garantir a segurança dos 

entrevistados, bem como disponibilidade para novas interpretações ou correções. 

  

Para análise dos dados coletados com o questionário foi calculada a frequência das 

respostas dos gestores de acordo com a escala de adoção apresentada no questionário: (1) não 

adotado, (2) adotado parcialmente e (3) adotado. 

 Conforme as recomendações de Creswell (2010) os resultados gerados nessa fase da 

análise serviram para complementar e apoiar os resultados obtidos na análise predominante 

qualitativa. O Quadro 9 abaixo mostra os objetivos específicos e as técnicas de análise 

utilizadas para alcança-los. 

Quadro 9. Objetivos específicos e técnicas de análise utilizadas 
Objetivos Específicos Técnica de Análise 

Relatar a influência das pressões institucionais (coercitiva e mimética) 

em relação a adoção da TI Verde na IES; 
Análise de conteúdo  

Verificar a influência das crenças dos gestores de TI sobre 

consequências futuras sobre a adoção da TI Verde na IES; 
Análise de conteúdo 

Identificar a frequência de adoção das práticas de TI Verde nas IES; Cálculo de frequência 

Relatar os benefícios organizacionais percebidos pela adoção da TI 

Verde. 
Análise de conteúdo 

Fonte: pesquisa de dados (2015). 

 

Como forma de sintetizar os procedimentos metodológicos da presente pesquisa foi 

criado o Quadro 10, que apresenta a caracterização da pesquisa e as fontes consultadas. 

   

Quadro 10. Caracterização da pesquisa 
Caracterização da Pesquisa 

Quanto à natureza Pesquisa aplicada (VERGARA, 2000; SILVA; 

MENEZES, 2001) 

Quanto aos fins Exploratória e descritiva (VERGARA, 2000; 

DESLAURIERS; KÉRISIT, 2010) 

Quanto aos meios Pesquisa de campo (VERGARA, 2000) 

Quanto a abordagem Qualitativa (MYERS, 2009; DESLAURIERS; 

KÉRISIT, 2010; BARDIN, 2004) 

Quanto ao tempo Estudo transversal (RICHARDSON, 2012; 

MALHOTRA, 2006) 

Método de investigação Estudo de caso (CRESWELL, 2014; YIN, 2015) 

Abrangência da pesquisa Amostragem teoria (FLICK, 2009) 
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Instrumento de pesquisa e coleta de dados Entrevista semi estruturada (DIEHL; TATIM, 2004; 

FLICK, 2009; KVALE, 2009; CRESWELL, 2010, 

MARCONI; LAKATOS, 2011) 

Análise e tratamento de dados qualitativos Análise de conteúdo (BARDIN, 2004; CHARMAZ, 

2009; GIBBS, 2009; SALDAÑA, 2009 

RICHARDSON, 2012) 

Análise e tratamento de dados quantitativos Frequência das respostas (CRESWELL, 2010) 

Fonte: Elaboração própria (2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 A análise de dados foi realizada com base na codificação e categorização das 

informações coletadas durante as entrevistas, e na análise estatística dos dados gerados pela 

aplicação do questionário. Assim serão abordados os seguintes aspectos: caracterização dos 

indivíduos, influência dos macro e micro fatores, práticas de TI Verde adotadas nas IES, e 

benefícios percebidos para sociedade e organização.  

Apesar do procedimento de análise de dados desta pesquisa ter acontecido em duas 

etapas, qualitativa e estatística descritiva, os resultados desta seção serão apresentados 

seguindo a ordem do modelo da pesquisa apresentado na seção 2.7. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS INDIVÍDUOS 

 

 Os participantes desta pesquisa são gestores de TI vinculados a Instituições de Ensino 

Superior do Brasil privadas e públicas. O quadro 11 mostra características pessoais dos 10 

entrevistados, tais como: nomes fictícios, sexo, idade, formação, tipo de instituição, cargo 

ocupado, tempo de trabalho na instituição e cidade/estado. 

 

Quadro 11. Caracterização da amostra 
Nome 

fictício 

Sexo Idade Formação Tipo de 

instituição 

Cargo ocupado Tempo de 

trabalho 

Cidade 

/Estado 
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Allan Masc. 42 

anos 

Graduação e Mestrado em 

Engenharia Elétrica 

Pública Diretor de TI 18 anos Natal 

/RN 

André Masc. 39 

anos 

Graduação em ciência da 

computação e mestrado em 

sistemas e computação 

Pública Diretor de 

Informatização 

4 anos Mossoró

/RN 

Ariano Masc. 43 

anos 

Graduação e Mestrado em 

Ciências da Computação 

Pública Superintendente 

de Informática 

21 anos Natal 

/RN 

Caio Masc. 42 

anos 

Especialização em redes de 

computadores 

Privada Gerente de 

informática 

17 anos Natal 

/RN 

Carlos Masc. 50 

anos 

Graduação e Mestrado em 

Engenharia Elétrica e 

Doutorado em Ciências da 

Computação 

Pública Diretor de TI 23 anos Goiânia 

/GO 

Gustavo Masc. 53 

anos 

Graduação em engenharia 

eletrônica, mestrado e 

doutorado em ciências da 

computação 

Pública Superintendente 

de TI 

36 anos Rio de 

Janeiro 

/RJ 

Joana Fem. 56 

anos 

Graduação em engenharia 

elétrica e especialização em 

gestão de TI 

Pública Diretora do 

centro de 

processamento 

de dados 

33 anos Porto 

Alegre 

/RS 

Nathan Masc. 31 

anos 

Graduação em ciências da 

computação e mestrado em 

administração 

Pública Superintendente 

de TI 

9 anos Mossoró

/RN 

Paulo Masc. 30 

anos 

Graduação em ciências da 

computação e mestrado em 

informática 

Pública Diretor de TI 2 anos João 

Pessoa 

/PB 

William Masc. 34 

anos 

Graduação em engenharia de 

sistemas e em gestão de 

tecnologia da informação 

Privada Gestor de TI 4 anos Natal 

/RN 

Fonte: dados da pesquisa (2015). 

 

 De acordo com os termos de consentimento e de confidencialidade assinados, 

respectivamente, pelos entrevistados e pesquisadora, foram dados nomes fictícios aos 

participantes da pesquisa a fim de manter o anonimato. Como apresentado no quadro 11 a 

amostra é composta por nove homens, e apenas uma mulher. Estudos realizados 

anteriormente no Brasil sobre o perfil dos gestores de TI, obtiveram resultado semelhantes, 

geralmente a maioria dos profissionais de TI são homens. Mendonça, Sousa Neto e Guerra 

(2011) realizaram uma pesquisa sobre o perfil dos gestores de TI em Natal/RN e segundo os 

dados colhidos 93,1% da amostra eram homens e apenas 6,9% eram mulheres. Outra pesquisa 

realizada por Duca et al. (2007) teve como o objetivo de traçar o perfil dos gestores de TI no 

estado de São Paulo e apresentou a totalidade da sua amostra representada por homens. 

 Os entrevistados têm entre 30 a 56 anos, e a maioria se encontra na faixa entre 41 a 45 

anos. Em relação à escolaridade, nove possuem pós-graduação e um possui apenas graduação. 

A formação predominante é em cursos de Engenharia Elétrica e Ciências da Computação; 

estes dados são corroborados pela pesquisa de Mendonça, Sousa Neto e Guerra (2011) onde a 

maioria dos gestores de TI afirmaram possuir pós-graduação.  
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Devido à técnica de coleta de dados escolhida pela pesquisadora, a maioria dos 

entrevistados estavam localizados na região Nordeste do país, sendo um vinculado a uma 

instituição pública do estado da Paraíba, e seis do estado do Rio Grande do Norte. Dentre 

estes quatro estão vinculados a instituições públicas e dois vinculados a instituições privadas. 

Os outros três entrevistados estavam vinculados a instituições públicas nas regiões Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. 

Ainda com relação aos entrevistados, após a codificação e categorização de todas 

entrevistas, foi gerada tabela 2 contendo a quantidade total de nós codificados para cada fonte 

e a quantidade de referências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Quantidade de codificações de fontes 

Entrevistados 
Número de nós 

codificados 

Número de referências 

de codificação 

Allan 36 113 

André 33 120 

Ariano 35 106 

Caio 29 73 

Carlos 29 58 

Gustavo 41 113 

Joana 30 81 

Nathan 32 97 

Paulo 36 126 

William 29 77 

          Fonte: pesquisa de dados (2015). 

 

4.2 MACRO FATORES 

 

 Os macro fatores foram inseridos no modelo desta pesquisa pois, segundo a Teoria da 

Ação proposta por Coleman (1986), fatores do ambiente macro podem influenciar 

preferências individuais que consequentemente exercem influência na sociedade como um 

todo. Melville (2010) corrobora a informação que as estruturas social e organizacional (nível 

macro) podem exercer influência nas crenças e comportamentos individuais que 

possivelmente influenciam no comportamento da sociedade e da organização. Dessa forma, 

seguindo o modelo de pesquisa de Gholami et al. (2013), foram realizadas perguntas acerca 

de pressões coercitivas e mimética, que representam influências da estrutura social. 
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Durante o processo de análise de conteúdo da categoria Macro Fatores, foram geradas 

duas subcategorias: pressão coercitiva e pressão mimética. Além disso, durante a codificação 

foi identificado outro macro fator explicado pelo estudo de Melville (2010) que afirma que 

além das pressões da estrutura social, o indivíduo também é influenciado pela estrutura 

organizacional (ver Figura 5, p.41). Assim, foi adicionada uma nova subcategoria nomeada de 

“fatores organizacionais”. Após o processo de categorização e codificação, foi gerada uma 

representação esquemática da categoria dos macro fatores, que pode ser visualizada na figura 

12. Nesta figura a categoria é representada por um círculo, as subcategorias por octógonos e 

os códigos por quadrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Representação esquemática da categoria macro fator 

  
Fonte: dados da pesquisa (2015) 

 

4.2.1 Pressão Coercitiva 

 

a) Regulamentos, normas e leis 
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Seguindo o modelo de Gholami et al. (2013) e os estudos de Chen et al. (2011), no 

processo de análise da subcategoria pressão coercitiva, foram gerados dois códigos: a 

influência de regulamentos, normas e leis e a influência da opinião da comunidade acadêmica. 

Quando questionados sobre a influência de regulamentos, normas e leis, os dez 

entrevistados não possuíam conhecimento sobre nenhuma lei obrigatória para adoção de 

práticas sustentáveis associadas a TI dentro das IES. No entanto seis entrevistados – Allan, 

Ariano, Gustavo, Joana, Nathan e Paulo – afirmaram ter conhecimento sobre instruções 

normativas propostas pelo Ministério do Planejamento, mas essas funcionavam apenas como 

sugestão, isto é, sem nenhum tipo de obrigatoriedade.  

 

Não, que eu saiba não. A nível de governo federal existe algumas iniciativas, de 

alguns órgãos de controle, mas que seja uma lei que todo mundo tem que seguir não 

conheço. (Ariano) 

 

Se tem eu desconheço, não sei te dizer. Eu imagino que não. (Paulo) 

 

Não sei. Regulamento ou lei... eu acho que não... que nos obrigue a usar acho que 

não, acho que não influencia não. (William) 

 

Apesar de não existir obrigatoriedade na adoção das instruções normativas, quatro 

entrevistados – Allan, Gustavo, Joana, e Nathan – afirmaram que a instituição e o trabalho 

deles como gestores de TI eram influenciados por Instruções Normativas do governo federal. 

Nathan relata na sua fala a influência dessas instruções normativas. 

 

Essas normas influenciam porque elas já foram criadas baseadas em boas 

práticas... então não necessariamente elas foram impostas assim de qualquer forma. 

Como se baseiam em melhores práticas, isso facilita nosso trabalho como gestor... 

A intenção é que as outras instituições elas têm que se adequar também essa 

norma... é uma norma que traz benefícios como um todo para a instituição em 

vários aspectos. (Nathan) 

 

Allan e Gustavo comentaram como as instruções normativas influenciavam no 

processo de compra de produtos eletrônicos verdes. 

 

Isso vai mudar todo o fluxo de aquisição de TI, a gente vai ter que começar a fazer 

uma aquisição mais... muito mais planejada, com muito mais passos, com muito 

mais documentos, comprovando que aquilo que a gente tá querendo adquirir é pra 

atender alguma necessidade. Então, vai mudar todo o fluxo, inclusive isso a gente 

ainda não adotou porque, como ela é muito complexa, a gente ainda não conseguiu 

se planejar pra começar a adotar. (Allan) 

 

Nas aquisições que eu tenho que fazer, eu tenho que procurar escolher 

equipamentos que tenham selos de energia, eu tenho que adquirir esses 

equipamentos também, e tenho que ter também cuidado na hora de fazer o descarte 

dos suprimentos, ne? Pra entregar adequadamente, fazer o descarte adequado de 

suprimentos utilizados, como toner de impressora. (Gustavo) 
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 O entrevistado Nathan comentou sobre o Plano de Logística Sustentável. Segundo o 

relato desse gestor, bem como as instruções normativas, este plano também funciona apenas 

como uma sugestão. Apesar disso, na instituição em que Nathan trabalha este plano já está 

sendo aplicado. 

 

Na realidade, a princípio não tá como lei, tá como uma prática de sustentabilidade 

que nós temos que ter, que é o plano de logística sustentável... o governo federal 

estava sugerindo um plano de logística sustentável, então nós aproveitamos o 

momento e implantamos a questão da TI Verde também. (Nathan) 

 

 Sobre os outros seis entrevistados, dois gestores de TI vinculados a instituições 

públicas, Ariano e Paulo, afirmaram conhecer as instruções normativas, no entanto não se 

sentem influenciados ou percebem alguma influência dentro da IES relacionada a essas 

normas. Outros dois entrevistados também vinculados a instituições públicas, André e Carlos, 

não tinham conhecimento sobre leis ou instruções normativas. Por fim, Caio e William, 

gestores de TI vinculados a IES privadas também afirmaram não ter conhecimento ou sofrer 

influência de regulamentos, normas e leis associados a práticas sustentáveis. 

Ainda sobre a influência de regulamentos, normas e leis dois gestores de TI vinculados 

a instituições públicas, Joana e Paulo, relataram dificuldades em adotar práticas sustentáveis 

associadas à TI devido ao excesso de regulamentos e normas presentes nas instituições 

públicas. 

 
Só complica. Porque na verdade essas coisas têm muita coisa que é difícil... São 

normas que sai da cabeça de alguém e sem estar muito claro isso... A gente tenta 

fazer... A gente tem várias práticas aí de tentar melhorar as coisas, e essas normas 

na verdade, não se sei chegam a ajudar. Não alterou em nada do que a gente faz 

aqui. (Joana) 

 

Nós temos essa grande dificuldade é muito difícil você conseguir fazer tudo de 

forma ecologicamente correta, você estando no governo, ne? É até um pouco 

complicado, ne? O governo fala tanto de economia, mas você se esbarra em 

várias leis que de certa forma inibem você a tratar desse assunto de forma mais... 

até de forma mais simples, ne? Nos órgãos públicos. (Paulo) 

 

 Esta informação confirma os resultados da pesquisa de Mshira et al. (2014), que 

afirmam que ao tentar adotar práticas sustentáveis no ambiente de trabalhos os profissionais 

de TI do setor público enfrentam dificuldades devido a problemas burocráticos e limitações de 

recursos financeiros. 

 Durante as entrevistas, quatro entrevistados vinculados a instituições públicas - Allan, 

Gustavo, Joana e Paulo – relataram que não podem adotar a terceirização de servidores, 

devido a um decreto que foi imposto após o governo brasileiro receber denúncias sobre a 
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espionagem americana, em 2013. Assim, para salvar seus dados, as IES públicas precisam 

construir seus próprios datacenters. 

 

Até porque isso é uma coisa complicada para o governo hoje ele ainda não sabe 

como fazer isso, e agora aconteceu aquela história das espionagens e tal ficou mais 

complicado. (Allan) 

 

Não, na verdade, depois daquela divulgação do Edward Snowden que teve sobre 

aquele problema que e-mail que os Estados Unidos estavam bisbilhotando os e-

mails da presidência, e tal. E aí nós como somos órgãos federais, ne? Saiu um 

decreto lá há cerca de um ano e meio atrás dizendo que tudo, ne? Tudo deve ser 

armazenado nos nossos datacenters a gente não pode terceirizar... a gente não pode 

terceirizar nem e-mail, nem outros serviços que envolvam informação aqui da 

instituição. Então, toda e qualquer informação ela deve ser armazenada nos 

datacenters aqui da própria instituição. Aí o fato que nós não podemos fazer essa 

terceirização, essa adoção de serviços na nuvem. (Paulo) 

 

 Apesar da proibição da terceirização de servidores que é uma prática de TI verde, a 

obrigatoriedade da construção de um datacenter dentro das instituições surge como uma 

oportunidade de modernização do datacenter com adoção de práticas sustentáveis. Allan e 

Ariano que são vinculados a instituições públicas afirmaram que após o decreto do governo 

federal, o datacenter da IES onde trabalham foi modernizado e durante este processo foram 

levadas em consideração as questões ambientais. Desse modo, Allan e Ariano afirmaram que 

as IES a que estão vinculados adotam um datacenter verde. 

 De forma geral, a maior parte dos entrevistados não se mostraram influenciados por 

leis de regulamentação sobre adoção de práticas sustentáveis associadas à TI. Uma pequena 

parte da amostra afirmou adotar instruções normativas, entretanto, estas não possuíam 

nenhum tipo de obrigatoriedade. O resultado dessa parte da pesquisa não é corroborado com 

os estudos de Chen et al. (2011), Cai, Chen e Bose (2012), Salles et al. (2013) e Gholami et 

al. (2013) que afirmavam que as organizações eram influenciadas por regulamentos, normas e 

leis. Este resultado deve se possivelmente ao fato da falta da regulamentação de leis sobre o 

tema no Brasil, bem como pela não obrigatoriedade das instruções normativas sugeridas pelo 

Ministério do Planejamento e pelo Tribunal de Contas da União. 

 Como forma de ilustrar os resultados, foi gerado pelo NVivo10
©

 um mapa de árvore 

exibido a figura 13. Esta ferramenta permite fazer uma análise pela quantidade de itens 

codificados. Os códigos representados por quadros maiores com a cor mais perto do verde 

apresentam uma maior quantidade de referências codificadas e os códigos com menor 

quantidade de referências são representados por quadros menores com cor mais perto do 

vermelho.  
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Figura 13. Mapa de árvore da influência de normas, regulamentos e leis 

 
Fonte: pesquisa de dados (2015) 

 

O resultado descrito neste tópico pode ser visualizado na figura 13 onde evidencia-se 

que o código de “IES não influenciada por regulamentos normas ou leis” apresentou o maior 

número de itens, e, portanto, é representado pelo maior quadro da figura. E os códigos 

referentes a “influência das instruções normativas” são representados por quadros menores. 

 

 

 

 

 

b) Opinião da comunidade acadêmica 

  

Sobre a influência da opinião da comunidade acadêmica, quando questionados sobre 

esse tipo de influência na instituição e no trabalho deles como gestores de TI, apenas três 

entrevistados – Allan, Nathan e Paulo – relataram haver esse tipo de influência nas IES. 

 
Sim, sim, sempre. Nós estamos aqui não é pra dizer como vai ser é pra escutar as 

pessoas e tentar fazer a coisa da melhor forma possível. Então, claro. Aqui 

sempre... é dessa forma mesmo. Não apenas dos alunos, mas também dos próprios 

professores e servidores técnicos-administrativos. (Paulo) 

 

 Sobre a opinião da comunidade acadêmica o gestor de TI Nathan relata que ele e os 

outros funcionários que trabalham no setor de TI, se sentem mais motivados quando recebem 

elogios da comunidade a respeito de ações sustentáveis. 

 

Mas quando aqueles que percebem que aqui se utiliza algo sustentável, ne? Eles de 

certa formam eles elogiam. Nós temos vários canais de comunicação interna aqui, 

seja por e-mail ou grupo de discussão, seja por newsletter, chats também, eventos 

que nós participamos aqui dentro da instituição. A própria comunidade ela elogia 

quando percebe que algo está sendo feito. Que até então nenhum tinha percebido e 

acaba vendo aquilo, então isso de certa forma influencia... é tanto que quando 

existe algo desse tipo nós queremos realmente dar publicidade, mostrar e 

comunicar as pessoas que aquilo existe porque isso incentiva o pessoal que trabalha 

na área de TI a manter. (Nathan) 
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 Também foram relatadas situações em que a comunidade acadêmica interviu para 

adoção de energias renováveis nos prédios dos campis, como pode ser notado nas falas de 

Allan e Paulo. 

  

A comunidade que em geral aprovou e achou que aquilo era uma ação importante 

da instituição, que trazia benefícios com relação ao meio ambiente. Então, eles 

próprios opinaram sobre isso e viram que a instituição se tornou melhor com isso. 

(Allan) 

 

Então houve em um dos campis aqui do xxxxx, na cidade de xxxxx. Onde os próprios 

alunos do curso de edificações, eles de certa formam pressionaram pra que toda 

iluminação lá do ambiente fosse trocada por uma iluminação que fosse renovável, 

com fontes de energia renovável por isso eu citei aquele exemplo dos pôsteres que 

foram todos substituídos por pôsteres com energia solar. Então durante o dia capta 

a luz do sol e a noite fica lá a luz ligada a noite toda. Isso foi só um exemplo, que eu 

trouxe aí decorado. (Paulo) 

 

 Em relação aos outros entrevistados, a maioria deles, sete gestores de TI – André, 

Ariano, Caio, Carlos, Gustavo, Joana e William – afirmaram que não conheciam ou 

perceberam situações em que a opinião da comunidade acadêmica influenciou na adoção de 

práticas sustentáveis associadas à TI. Algumas respostas de André, Carlos e William quando 

foram questionados sobre esse tópico estão apresentadas a seguir. 

 

Não. Não porque esses momentos eles até agora eu desconheço da existência, como 

eu sou professor. E sou professor de computação é assim em momento algum houve 

manifestações ou intenções que tivessem essa conotação ambiental voltada a TI, 

pelo menos nos ambientes que eu frequento de sala de aula, em momento algum, 

entendeu? (André) 

 

Não. Nossas decisões são meramente técnicas, isso aí... não existe pressão ou algum 

tipo de cobrança com relação a isso. (Carlos) 

 

Na verdade, a gente tá tentando preparar o aluno para sair daqui com essa visão, 

raramente ele traz essa visão pra gente. (William) 

 

 Assim sendo, percebemos que, de forma geral, a maioria dos entrevistados afirmaram 

que as IES não sofrem influência da opinião da comunidade acadêmica, bem como eles, em 

seus cargos de gestores de TI, também não são atingidos por esse tipo de influência. Essas 

informações contrariam os resultados das pesquisas de Chen et al. (2011) e Gholami et al. 

(2013), que afirmam que as pressões coercitivas têm influência na adoção de práticas de TI 

Verde. No entanto, estes resultados são corroborados com as conclusões do trabalho de Salles 

et al. (2013) que também foi realizado em âmbito nacional e afirma que as dimensões sociais, 

dentre elas a opinião da sociedade apresenta pouca importância no processo de adoção da TI 

Verde. 
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 A fim de ilustrar e corroborar os resultados descritos acima foi gerado o mapa de 

árvore apresentado na figura 14 

 

Figura 14. Mapa de árvore da influência da comunidade acadêmica 

 
Fonte: dados de pesquisa (2015) 

 

O mapa de árvore acima mostra a maior quantidade de itens no código “não surgiu 

opinião da comunidade acadêmica”, e apresenta quadros menores em relação a influência 

positiva da comunidade acadêmica. 

 

4.2.2 Pressão Mimética 

 

Seguindo o modelo de Gholami et al. (2013), os entrevistados foram questionados 

sobre a influência de outras instituições no processo de adoção da TI verde, 

consequentemente durante a etapa da análise, foi criada uma subcategoria nomeada de pressão 

mimética que gerou seis códigos sobre esse assunto. 

Quando questionados sobre a influência mimética na instituição e no trabalho do 

gestor de TI seis entrevistados – Ariano, Caio, Gustavo, Joana, Nathan e William – deram 

respostas positivas sobre esse tipo de influência, como pode ser visto nas falas de Caio, 

Gabriel e William. 

 

Com certeza o que é de inovação, o que é de boa prática em todos os sentidos... 

toda inovação tecnológica, seja pra economizar energia, seja pra reduzir o tempo, 

seja qualquer inovação é sempre bem vida pra gente aqui, ne? É sempre bem-vinda. 

Com certeza. (Caio) 

 

Sempre tem exemplos de sucesso, ne? Cases de sucesso que você pode usar, 

inclusive, internamente para te ajudar na argumentação. (Gustavo) 

 

A gente sempre lê, a gente... boa prática é sempre bom imitar, então a gente sempre 

procura estar conversando, saber o que estão fazendo, também perguntam pra mim 

o que a gente tá fazendo, como a gente tá fazendo, o que a gente tá fazendo. 

(William) 

 

 Os entrevistados também citaram exemplos de como outras instituições influenciavam 

na adoção de práticas de TI verde, como podemos ver na fala de Nathan. 
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Geralmente essas práticas quando nós vemos algo sendo adotado por elas, é porque 

ou nós estamos passando por aquele mesmo problema que elas estão passando ou 

foi algo que nós ainda não pensamos ainda, mas que resolve algum problema que 

nós temos atual, ne? Geralmente, quando envolve a questão ambiental, essas 

universidades, principalmente as mais antigas, elas estão um pouco mais à frente da 

gente. Nós somos uma instituição nova então geralmente olhamos as grandes, as 

grandes universidades o que elas estão fazendo lá e nós vamos procurar saber. 

(Nathan) 

 

Dentre os exemplos citados o mais frequente foi da Universidade de São Paulo (USP). 

Segundo a entrevista concedida pela Professora Tereza Cristina Carvalho para a Revista 

Vectorial, a universidade se destaca pela adoção de selo verde e pela implementação de um 

centro de descarte correto de lixo eletrônico (VECTORIAL, 2010). Dessa forma, os 

entrevistados Ariano, Gustavo e Joana afirmaram tentar copiar o exemplo da instituição, 

como é relatado nas falas abaixo.  

 

A USP tá preservando ambiente e eu quero trazer essa mesma coisa pra cá, essa 

mesma preocupação e iniciativa pra cá, pra preservar nosso meio ambiente 

também... eu tô participando de uma comi... de uma reunião dessa comissão de 

sustentabilidade na infraestrutura, e eu citei esse caso da USP, citei qual 

dificuldade nossa, hoje em dia, que era justamente institucionalizar, criar um 

conjunto de normas, pra gente fazer o devido descarte de maneira correta. E aí tem 

que seguir a USP, tem que ter um espaço físico que acomode todo o meu lixo 

eletrônico, tem que ter pessoal pra tá separando esses componentes... então assim, 

de certa forma essa iniciativa da USP tem influenciado, não só a gente eu diria, mas 

outras instituições também, a seguir o mesmo modelo. (Ariano) 

 

E tá sendo agora trabalhado um espaço físico para tentar criar um centro de 

resíduos, de reciclagem de resíduos dentro da universidade. Um projeto inicial 

ainda que tá começando. (Joana) 

 

Em relação aos outros quatro gestores – Allan, André, Carlos e Paulo – estes 

afirmaram que a IES em que trabalhavam não sofria influência de ações realizadas por outras 

instituições. 

Face ao exposto, o resultado dessa subcategoria demonstrou que a maioria das IES e 

gestores de TI eram influenciados por ações de outras instituições. Este resultado não está de 

acordo os resultados da pesquisa de Gholami et al. (2013) que afirma que a pressão mimética 

não tem influência sobre a adoção das práticas de TI Verde. No entanto, os mesmos resultados 

corroboram os estudos de Salles et al. (2013) e Chen et al. (2011) ambos afirmam que ao 

observar os bons resultados conseguidos pelos concorrentes, as instituições demonstram 

maior motivação para adoção de práticas verdes. 

 Para confirmar as informações apresentadas, foi gerado o mapa de árvore com base 

nos itens codificados dentro dessa subcategoria. Este pode ser observado na figura 15 abaixo.  
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Figura 15. Mapa de árvore da influência da pressão mimética 

 
Fonte: dados da pesquisa (2015) 

 

Como podemos observar na figura acima os códigos de influência da IES e do gestor 

de TI por práticas de outras instituições foram representados pelos maiores quadros das 

figuras, o que demonstra maior quantidade de referências associadas ao tema. E o código “não 

conhece práticas de TI Verde adotadas por outras IES” foi representado por um quadro 

menor, o que demonstra uma menor quantidade referências associadas ao tema. 

 

4.2.3 Fatores Organizacionais 

 

 Apesar de não serem contemplados no modelo de Gholami et al. (2013) como um 

macro fator influenciador na adoção da TI Verde os fatores organizacionais emergiram nas 

falas da maioria dos entrevistados. Este corrobora com as conclusões do estudo de Melville 

(2010) que, explica que além de pressões da estrutura social, o indivíduo e a organização 

também sofrem influência da estrutura organizacional. Dessa forma, esse novo fator foi 

adicionado ao modelo da presente pesquisa. 

 Assim sendo, na categoria Macro Fatores foi adicionada a subcategoria fatores 

organizacionais que contém sete códigos advindos das falas de nove entrevistados, estes são: 

Allan, Ariano, André, Carlos, Gustavo, Joana, Nathan, Paulo e William. Os fatores mais 

citados foi a necessidade de modernização dos equipamentos e datacenters, bem como a 

economia de energia que os equipamentos verdes geralmente proporcionam. Isso pode ser 

percebido na fala de Allan.   

 

Normalmente o principal objetivo da TI era ter equipamentos modernos para que os 

servidores, ou alunos tivessem a disposição equipamentos de ponta para trabalhar e 

para estudar... então a gente fez o projeto para modernizar o datacenter com dois 

grandes objetivos um era ter um ambiente mais seguro aonde as informações da 

instituição estivessem de maneira segura e organizada e a outra era ter realmente 

eficiência energética nesse caso.  (Allan) 

  

Outros fatores organizacionais que levaram a adoção de práticas de TI Verde foram 

exigências da alta administração, e campanhas de conscientização realizadas no campus. Nos 
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relatos abaixo, Paulo comenta sobre a influência positiva da alta administração, já Gustavo 

relatou influência negativa. 

 

Não, que eu saiba esse é o mais forte, é a maior pressão porque a instituição é de 

educação. E ao meu ver e até o pensamento do reitor também, é mais como uma 

obrigação a própria instituição tratar esse assunto dessa forma. (Paulo) 

 

Bom o que eu investi... eu investi nessa questão da reciclagem de equipamentos de 

TI, ne? De montar um centro de reciclagem aqui. Até porque tem uma legislação 

que obriga a gente a tratar o lixo sólido, ne? Mas eu não consegui apoio da 

administração superior para poder implementar. (Gustavo) 

 

Joana falou sobre a influência das campanhas de conscientização realizadas dentro da 

instituição. 

 

A universidade como um todo tem um trabalho já há vários anos de gestão 

ambiental, tem uma secretária de gestão ambiental, tem que fez capacitações pra ter 

agentes ambientais em outras unidades e todos os órgãos da universidade. Então 

existe todo um trabalho ai de conscientização, que uma universidade... qualquer 

instituição deveria ter, e uma universidade mais ainda, ne? Então acho que isso que 

leva a tentar melhorar as práticas. (Joana) 

 

 A informação de que a alta administração influencia na adoção da TI Verde é 

corroborada pelos resultados da pesquisa de Mithas, Kunthia e Roy (2010) que afirma que o 

comprometimento da alta direção desempenha um papel importante na adoção da TI Verde. 

Em relação à influência das campanhas de conscientização, este resultado não é confirmado 

pela pesquisa de Lunardi, Alves e Salles (2014), que afirma que o grau de consciência 

ambiental da organização exerce pouca influência na adoção da TI Verde dentro das 

organizações. Todavia, é confirmado pelo estudo de Molla, Abareshi e Cooper (2014), que 

fala que os profissionais são influenciados na adoção da TI Verde através da disponibilização 

de informações sobre o assunto. 

 Outro fator motivador exposto por dois entrevistados – Ariano e Joana – é que eles 

acham que por ser uma instituição de ensino, esta tem o dever de adotar práticas sustentáveis, 

a fim de servir de exemplo para alunos e outras organizações. 

 

Bom, primeiro que é um problema global essa questão do uso dos recursos naturais, 

e eu acho que inclusive por ser uma universidade, um centro de pesquisa, a gente 

tem que dá o exemplo, não faz o menor sentido a gente tá aqui e não tá preocupado 

com essas questões ambientais e com o consumo de recursos naturais, então assim a 

gente tá envolvido com professores, pesquisadores dessa área, que de certa forma, 

assim, pela conscientização que a gente tem por tá em um ambiente acadêmico. 

(Ariano) 

 

Então existe todo um trabalho ai de conscientização, que uma universidade... 

qualquer instituição deveria ter, e uma universidade mais ainda, ne? (Joana) 
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Este resultado é corroborado por Tauchen e Brandlin (2006) que falam que por ser 

uma instituição de ensino, as universidades podem e devem trabalhar em prol de um ambiente 

mais sustentável. 

Outro fator organizacional citado por três dos entrevistados – André, Carlos e Gustavo 

– foi o fato da necessidade organizacional coincidir com a TI Verde, ou seja, a princípio não 

existia a intenção de adoção de práticas verdes associadas a TI, mas ao tentar suprir uma 

necessidade organizacional essas práticas sustentáveis foram adotadas. 

 

A TI verde ela tá vindo por uma consequência não por uma... não por uma 

motivação inicial, é um sintoma aqui, e não a causa maior que nos motivou, tá 

certo? Que eu acho que isso termina sendo um pouco mais genuíno, ne? (André) 

 

Pois é essas coisas todas são feitas, mas não exatamente com a preocupação verde, 

porque é a forma mais eficiente de fazer as coisas. (Carlos) 

 

 Dessa forma, os resultados desse tópico são apoiados pelos resultados do estudo de 

Melville (2010), este fala que além das pressões da estrutura social as IES e os gestores 

também são influenciados pela estrutura organizacional. 

 A fim de confirmar os resultados apresentados acima foi gerada uma nuvem de 

palavras através do Nvivo10
©

 (Figura 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Nuvem de palavras das pressões organizacionais 
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Fonte: pesquisa de dados (2015)  

 

Na nuvem de palavras acima são apresentadas palavras mais frequentes nas falas 

codificadas sobre os fatores organizacionais. É possível notar o maior destaque para as 

palavras instituição, energia, equipamentos e datacenter, estas palavras possivelmente se 

encontram em destaque pois a maioria dos gestores falaram sofrer pressão da instituição para 

adotar equipamentos e datacenters mais modernos com redução do consumo de energia. 

 

4.3 MICRO FATORES 

 

Os micro fatores foram inseridos no modelo de pesquisa pois, segundo a Teoria da 

Ação proposta por Coleman (1986), preferências individuais podem influenciar escolhas 

coletivas. Melville (2010) corrobora a informação e afirma que as crenças individuais acerca 

de problemas ambientais podem influenciar as ações das organizações e da sociedade. Dessa 

forma, seguindo o modelo de pesquisa de Gholami et al. (2013), foram realizadas duas 

perguntas com base no modelo de pesquisa do CFC proposto por Srathman et al. (1994), que 

mostra que pessoas que demonstram preocupação com consequências futuras, geralmente 

estão mais dispostas a se preocupar com saúde, segurança, e problemas ambientais.  

Assim, no processo de codificação e categorização, foi gerada a categoria Micro 

Fatores representada em forma de círculo e, consequentemente, com base no CFC, foram 

geradas duas subcategorias: “ações diante de problemas futuros” e “ações diante de projetos a 

longo prazo”.  
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Para melhor visualização do processo de categorização e codificação foi gerada uma 

representação esquemática da categoria dos micro fatores, apresentada na figura 17. Nesta 

figura a categoria é representada por um círculo, as subcategorias são representadas por 

octógonos, e seus respectivos códigos são representados em forma de quadrados.  

 

Figura 17. Representação esquemática dos Micro Fatores. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2015). 

 

4.3.1 Ações diante de projetos com resultados a longo prazo 

 

 De acordo com a figura 17 quando questionados sobre ações diante de projetos a longo 

prazo, os entrevistados demonstraram duas posturas distintas: a disposição a trabalhar com 

projetos a longo prazo e a dificuldade de lidar com projetos a longo prazo. 

 Dessa forma, oito entrevistados se demonstraram dispostos a trabalhar projetos a longo 

prazo, estes foram: Allan, Ariano, Caio, Carlos, Gustavo, Joana, Paulo e William. Eles 

tiveram suas falas codificadas em cinco códigos: “conscientização acerca de resultados a 

longo prazo”, “exemplos de projeto a longo prazo”, “fazendo planos futuros”, “motivação 

para investir em projetos a longo prazo”, e “resultados a longo prazo não causam 

desmotivação”. 

 No processo de análise, foram identificados seis entrevistados que demonstraram nas 

suas falas motivação para investir em projetos a longo prazo, como foi identificado nas falas 

de Gustavo e Joana, respectivamente. 

 
A motivação é que você consegue colher lá na frente os frutos disso, ne?  Mesmo 

que não seja uma coisa imediata. Você planejar hoje, você consegue amanhã ter 

algum benefício desse planejamento. (Gustavo) 
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Porque a gente não pode trabalhar só a curto prazo senão nós estamos perdidos, se 

a gente só enxergar um palmo na frente do nariz, onde é que fica o futuro, o 

planejamento e essas coisas todas? (Joana) 

 

 Alguns entrevistados citaram exemplos de como decidem tomar ações a longo ou a 

curto prazo. Na sua fala, William demonstra preferência por resultados a longo prazo que 

gerem mais benefícios, do que resultados a curto prazo que gerem soluções apenas 

temporárias. 

 

Então, depende do contexto porque as vezes o resultado é muito mais positivo a 

longo prazo do que a curto prazo. A curto prazo você pode ter as vezes uma solução 

paliativa que não vai te dar tanto resultado. Temos que avaliar um resultado a 

longo prazo realmente traz muito mais valor e agrega muito mais valor para o 

empresário ou para a situação do que pra uma ação de curto prazo. (William) 

 

Também foi citado na fala dos entrevistados que o próprio setor de Tecnologia da 

Informação trabalha com atividades que geram resultados a longo prazo, e por isso eles já 

estavam habituados a trabalhar com esses tipos de atividades. Isso pode ser percebido nas 

falas de Allan e Paulo que demonstraram já ter trabalhado com projetos a longo prazo no 

ambiente de trabalho. 

 

A gente tem aqui dentro da Diretoria de TI, a gente tem consciência de algumas 

ações que a gente faz que elas só vão gerar resultados a longo prazo, dependendo 

do tipo de projeto a gente já faz pensando nisso, já faz um projeto pensando que a 

gente só vai ter o resultado daqui a 4 ou 5 anos. (Allan) 

 

Olha, na verdade eu particularmente eu lido muito tranquilamente, porque todas as 

nossas ações aqui da TI elas são a médio e longo prazo. (Paulo) 

 

 Alguns entrevistados também citaram exemplos de como trabalharam com projetos 

com resultados a longo prazo dentro do ambiente de trabalho. Nas falas de Carlos e Joana há 

exemplos sobre a mudança na cultura organizacional. 

 

Por exemplo, mudança cultural nós estamos, por exemplo fazendo uma mudança na 

estrutura interna do nosso órgão de TI aqui, então a gente vai tomando ações no 

sentido de mudar a cultura do comportamento dos servidores, então você vai 

tomando ações, executando ações, tomando atitudes, que não tem efeito imediato, 

mas a gente espera que tenha efeito com um prazo mais longo. (Carlos) 

 

Que a gente chama aqueles trabalhos de formiguinha, por exemplo, a gente colocou 

aqui todo trabalho de divulgação e motivação pra que as pessoas se preocupem 

com a questão de segurança nos computadores... isso aí levou anos até que as 

pessoas ficassem conscientizadas na questão do uso, por exemplo, coisa assim que é 

importante usar antivírus, que é importante usar o Windows. Nós trabalhamos esses 

conceitos anos dentro da universidade, até que isso fosse uma prática mais comum. 

(Joana) 
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 Outros entrevistados como Allan e Ariano também falaram como trabalharam com 

projetos de resultados a longo prazo, usando como exemplo a modernização do Datacenter. 

 
Vou dar um exemplo assim de um projeto grande nosso que já tá sendo realizado há 

mais de cinco anos. A gente tem desenvolvido um sistema que há uns oito anos 

atrás, a instituição não tinha praticamente sistemas informatizados, tinha sistemas 

muito antigos e a gente começou um projeto de desenvolver um sistema grande, um 

sistema moderno e tal. Naquela época a gente não tinha recursos pra isso, então a 

gente planejou e esse projeto está sendo executado há mais de seis anos, agora que 

realmente tá começando a colher os frutos, mas foi um projeto que a gente começou 

sabendo que ia ser assim, e fez porque sabia que ia dar resultado para a instituição. 

(Allan) 

 

Então, a gente viu que a longo prazo ia ser um problema, a questão do consumo de 

energia da própria superintendência de informática que ia chegar no limite, por 

exemplo, da minha casa de força, do meu gerador de energia de tudo. Esse era um 

problema que tava se apresentando, em decorrência inclusive dessa política 

sustentabilidade, de trabalhar com computação em nuvem e tal. E aí eu disse não, 

vamos precisar melhorar nosso datacenter, criar uma infraestrutura realmente 

eficiente no consumo de energia, senão a gente vai ter um problema sério, foi o que 

eu pensei. Então, a gente conseguiu elaborar um projeto e isso durou anos, ne? 

Acho que a gente começou com essa ideia em 2012 e estamos em 2015, três anos até 

o momento. (Ariano) 

 

 Ainda em relação a projetos a longo prazo, apenas dois entrevistados relataram 

dificuldade de lidar com esse tipo de projeto, estes foram: André e Nathan. As falas desses 

entrevistados foram alocadas na subcategoria dificuldade em lidar com projetos a longo prazo, 

que possui dois códigos: prefere lidar com projetos a curto prazo e motivação para trabalhar 

com resultados a curto prazo. 

Na fala abaixo André relata que tem dificuldade para trabalhar com resultados a longo 

prazo. 

 

Agora falando um pouco de mim mesmo, é, eu tenho dificuldade de fazer planos 

muito distantes, que não sejam um pouco mais próximos. Isso é uma questão 

pessoal mesmo, ne? Sim, mas é isso. Em resumo, eu tenho uma certa dificuldade em 

fazer esse tipo de planejamento. (André) 

 

Os dois entrevistados, André e Nathan, afirmam que preferem dar prioridade para 

ações com resultados imediatos. Conforme identificado nas falas abaixo. 

 

Dificilmente eu tenho uma reação de imediato com relação a isso. Muitas vezes 

aquele aviso precisa tomar uma proporção bem maior para que eu tenha uma 

reação de imediato, pra tomar alguma atitude de imediato..., mas a princípio na 

realidade a primeira reação ainda é esperar. (Nathan) 

 

Então, eu prefiro imaginar coisas muito mais próximas do que tentar fazer um 

vislumbre muito, muito, muito grande, no fundo no fundo é a prática do dividir pra 

conquistar, eu tento que enxergar as coisas divididas em etapas mais próximas, e aí 

olhar pra essa coisa mais próxima. Se eu for olhar para um horizonte distante sem 

ter nada próximo a que me apegar, eu tenho extrema dificuldade. (André) 
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 Sobre a motivação para trabalhar com resultados a curto prazo, os dois entrevistados 

demonstraram razões diferentes. Nathan afirma que prefere adiar ações com resultados a 

longo prazo e priorizar resultados imediatos. 

 
É de não dar muita prioridade.... A primeira reação é protelar, né? Deixa um pouco 

mais pra frente visto que o resultado não é de imediato, principalmente pelo fato da 

gente trabalhar aqui com muita coisa em cima da hora. Então geralmente as coisas 

futuras a gente vai deixando mais pra frente. (Nathan) 

 

 Já André afirmou ser motivado a adotar ações com resultados imediatos, pois pensa 

que trabalhando a longo prazo corre o risco de precisar refazer todo o planejamento. 

 

É a dificuldade em enxergar... as interveniências que podem ser acometidas ao 

longo do processo, que assim você tem que refazer o que você planejou várias 

vezes... E de achar que mudanças virão, e essas mudanças farão que com que haja 

mudanças no planejamento, já que eu tô enxergando algo tão distante... então, é 

muito mais pelo retrabalho, por essa ideia de que eu teria que refazer tudo de novo, 

por interveniências que porventura viriam nisso tudo. (André) 

  

 A fim de ilustrar os resultados expostos, foi gerado o mapa de árvore apresentado na 

figura 18.  

 

Figura 18. Mapa de árvore de ações diante de resultados a longo prazo. 

 
Fonte: pesquisa de dados (2015). 

 

 O mapa de árvore acima mostra um maior número de códigos na subcategoria 

disposição para trabalhar com projetos a longo prazo, já a subcategoria “dificuldade lidar com 

projetos a longo prazo” foi representada por um quadro menor demonstrando um número 

pequeno de códigos. 

 

4.3.2 Ações diante de problemas futuros 

 

 Outra subcategoria dos Micro Fatores foi nomeada de ações diante de problemas 

futuros, esta possui oito códigos: iniciativa própria, exemplos de problemas futuros, 

investigar antes de agir, motivação para resolver problemas futuros, preocupação com 
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problemas futuros, tenta evitar problemas futuros, tenta resolver problemas com o coletivo, e 

se preocupa com questões ambientais. 

 Os oito entrevistados que no tópico anterior se demonstraram dispostos a trabalhar 

com resultados a longo prazo foram os mesmos que demonstraram preocupação com 

problemas futuros, motivação para resolvê-los e evitá-los, investigaram os possíveis 

problemas futuros, e falaram sobre exemplos de como agiram diante de avisos sobre 

problemas futuros. 

 Dessa forma, três dos entrevistados Caio, Joana e Paulo relataram que, diante de 

problemas futuros, eles preferem, a princípio pesquisar sobre o problema para depois agir ou 

tomar decisões. Como é possível observar na fala de Joana. 

 

Primeiro, eu gosto de analisar pra ver se não são alarmes falsos, porque nós 

estamos no mundo de muito alarmistas, e a gente nunca sabe o que é verdade e o 

que é mentira. Porque tem muita gente que fala sobre questões sem conhecer as 

questões, ne? Então se o assunto me interessa eu procuro dar uma olhada, procurar 

outras fontes, tentar entender o que é, pra poder ter uma posição. (Joana) 

 

 Outros três entrevistados Allan, Carlos e Paulo falaram sobre as suas motivações para 

resolver problemas futuros. Abaixo a fala de Paulo explicando porque ele se preocupa com 

possíveis problemas que possam ocorrer na instituição que ele trabalha. 

 

E é pra isso que eu fui colocado aqui. É um cargo que envolve, falando da 

instituição envolve mais de 2500 servidores... E que de certa forma, de certa 

maneira caso aja algum problema, ne? São mais de 2500 pessoas que serão 

impactadas então eu sempre fui muito preocupado, não apenas comigo, mas com o 

ambiente que eu estou, ne? Sou atento. (Paulo) 

 

 Os dois entrevistados, André e Nathan, que no tópico anterior demonstraram 

dificuldade de trabalhar com resultados a longo prazo, quando questionados sobre as suas 

ações diante de problemas futuros, responderam que tentam resolver o problema de forma 

coletiva. Isso pode ser observado na fala de André. 

 
Então, esse tipo de abordagem, é a abordagem que pra mim é a mais sensata. É 

você tirar a problemática individual e passar a ser uma questão coletiva e que todos 

de fato compreendam o problema na essência dele, e tentem colaborar pra resolver. 

Ponto. Então, o indivíduo social que tá em um cargo público e que precisa se expor 

dessa maneira, se isso.... Isso serve pra outros exemplos do cotidiano, ne? Aquela 

história de que a problema apareceu você sabia e não falou pra ninguém, ou não 

debateu, ou não deu oportunidade de debater, ou seja o contrário disso, ne? Eu 

avisei a todo mundo a gente teve a oportunidade de debater e nada foi feito, e aí tá 

o problema como eu havia, ou havia se discutido acerca dele. (André) 

 

Os entrevistados não foram questionados sobre a preocupação com questões 

ambientais, no entanto, corroborando as pesquisas de Strathman et al. (1994), Joireman et al. 
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(2004) e Gholami et al. (2013), quatro dos oito entrevistados que demonstraram disposição a 

trabalhar com resultados a longo prazo e preocupação com problemas futuros, também 

demonstraram nas suas falas interesse e preocupação nas questões ambientais na vida pessoal 

e no ambiente de trabalho. Estes foram: Ariano, Caio, Gustavo e Joana. Essa preocupação 

pode ser ilustrada nas falas de Ariano e Caio. 

 
Acho que a preocupação maior com a sustentabilidade, eu às vezes fico 

impressionado com a quantidade de computador que a universidade compra 

anualmente, e eu fico me perguntando onde o pessoal tá enfiando tanta máquina... 

então, foi mais uma coisa pessoal mesmo, assim de, poxa, a gente precisa se 

preocupar com isso. (Ariano) 

 

Então, por exemplo, hoje a gente tá vendo aí que a água tá em escassez, ne? E 

futuramente tende a gente ficar com alguns anos a mais de seca. A gente tá vendo a 

situações... A minha preocupação hoje é essa... A questão de economia de energia, 

na hora que você tá escovando os dentes.... Tudo isso aí eu faço, eu tô fazendo 

agora... eu tô substituindo a lâmpada comum por lâmpada de led... (Caio) 

 

Apesar de não questionados diretamente sobre iniciativas próprias, três entrevistados – 

Ariano, Caio e Gustavo – relataram ações de iniciativa pessoal para adoção de práticas verdes 

associadas a TI Verde. As iniciativas relatadas podem ser observadas nas falas transcritas a 

seguir. 

 

A gente viu que a gente tem que tomar iniciativa, que não podia ficar esperando o 

próprio governo federal baixar uma medida obrigando a gente adotar ações 

sustentáveis. A gente sai lá na frente, a gente viu que era um problema que tínhamos 

capacidade de enfrentar, estudamos as soluções no mercado, vimos que era possível 

praticar, implementa-las e aí fomos implementando. (Ariano) 

 

Olha.... Digamos que em falando de instituição ééé.... O que motiva (pensando) 

porque na verdade não teve um consenso, não foram as pessoas, não foi o diretor 

foi a gente mesmo, o setor de TI que resolveu fazer isso, entendeu? (Caio) 

 

Bom o que eu investi... eu investi nessa questão da reciclagem de equipamentos de 

TI, ne? De montar um centro de reciclagem aqui. (Gustavo) 

 

 Ao final da codificação foi gerado o mapa de árvore (figura 19) da subcategoria “ações 

diante de problemas futuros”. Assim, os seguintes códigos: “iniciativa própria”, “investiga 

antes de agir”, “motivação para resolver problemas”, “preocupação com problemas futuros”, 

“tenta resolver problemas futuros”, e “se preocupa com questões ambientais” foram 

representados por quadros maiores que mostram maior número de referências associadas aos 

códigos. Já o código “tenta resolver problemas com a coletividade”, foi representado por um 

quadro menor, demonstrado o menor número de referências associadas ao código.  
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Figura 19. Mapa de árvore de ações diante de problemas futuros 

 
Fonte: pesquisa de dados (2015). 

 

 Assim sendo, é esperado que os oito entrevistados – Allan, Ariano, Caio, Carlos, 

Gustavo, Joana, Paulo e William – que demonstraram preocupação com consequências 

futuras, se mostrem preocupados com questões ambientais. Entretanto, de acordo os 

resultados dessa pesquisa apenas três entrevistados – Ariano, Caio e Gustavo – tomaram 

iniciativas dentro da instituição associadas a questões ambientais. Dentre esses três, Gustavo 

relatou que, apesar de tomar a iniciativa, ele não recebeu apoio da alta administração tornando 

a sua ação inviável. Joana e Paulo que se demonstraram dispostos a trabalhar com problemas 

futuros também expuseram dificuldades em adotar práticas sustentáveis devido a disfunções 

da burocracia. 

 

4.4 PRÁTICAS DE TI VERDE 
 

 Para identificar as práticas de TI Verde adotadas nas IES pesquisadas, foi solicitado 

que os gestores de TI respondessem um questionário composto por 37 práticas de TI Verde 

divididas em sete categorias mapeadas por Lunardi, Simões e Frio (2014) (quadro 5, p.49).  

As respostas dadas pelos gestores foram tabuladas (Apêndice E) e a partir dessa tabulação 

foram calculadas com ajuda do software SPSS
©

 a frequência de adoção das práticas de TI 

Verde de cada uma das IES onde os gestores entrevistados trabalham. 

 Considerando que a escala adotada é representada por: (1) não adotado, (2) adotado 

parcialmente, e (3) totalmente adotado. As frequências das respostas de cada um dos 

entrevistados podem ser observadas nas tabelas do Apêndice F. Com base nas referidas 

tabelas foi elaborada a tabela 3, que apresenta de forma sintetizada as frequências da adoção 
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das práticas de TI Verde de cada uma das IES dos entrevistados, bem como o porcentual 

dessas frequências. 

 

 

Tabela 3. Frequências da adoção das práticas de TI Verde 

Entrevistados 
Não adotado Parcialmente adotado Totalmente Adotado 

Frequência Porcentual Frequência Porcentual Frequência Porcentual 

Allan 17 45,90% 9 24,30% 11 29,70% 

André 12 32,40% 14 37,80% 11 29,70% 

Ariano 12 32,40% 8 21,60% 17 45,90% 

Caio 13 35,10% 13 35,10% 11 29,70% 

Carlos 14 37,80% 3 8,10% 20 54,10% 

Gustavo 22 59,50% 11 29,70% 4 10,80% 

Joana 9 24,30% 26 70,30% 2 5,40% 

Nathan 11 29,70% 7 18,90% 19 51,40% 

Paulo 13 35,10% 20 54,10% 4 10,80% 

William 4 10,80% 15 40,50% 18 48,60% 

Fonte: pesquisa de dados (2015). 

 

 Com base nos resultados expostos na tabela 3 podemos observar que há uma maior 

frequência na adoção das práticas de TI Verde nas IES em que estão vinculados Ariano, 

Carlos, Nathan e William. Já nas IES dos entrevistados André, Joana e Paulo há uma 

predominância da frequência parcial na adoção da TI Verde. E nas IES em que estão 

vinculados Allan, Caio e Gustavo foi apresentada menor frequência na adoção da TI Verde. 

 Mais adiante, no capítulo 5, serão expostas as discussões dos resultados. Dessa forma, 

os resultados apresentados na presente seção serão relacionados com os resultados dos dados 

qualitativos sobre a influência dos fatores sociais e organizacionais. 

 

4.5 BENEFÍCIOS PERCEBIDOS 

 

 Seguindo o modelo de pesquisa de Gholami et al. (2013) e os estudos de Melnyk et al. 

(2003), Cai; Chen; Bose (2012), Bose e Luo (2012), Chou e Chou (2012), Salles et al. (2013), 

e Lunardi, Simões e Frio (2014), durante as entrevistas foram realizadas perguntas acerca de 

benefícios ambientais, financeiros e melhoria de imagem organizacional. Durante a entrevista, 

emergiram nas falas dos entrevistados mais três benefícios: maior eficiência do trabalho, 

doação de equipamentos para outras instituições e contribuição para aprendizagem dos 

alunos. 

Os dois últimos benefícios citados estavam relacionados à sociedade, assim, seguindo 

o modelo de Melville (2010) que afirma que as ações institucionais geram resultados para as 

estruturas organizacional e social dentro da categoria benefícios percebidos, que antes não 

estava dividida (Figura 8, p.53), foram geradas duas subcategorias nomeadas de “benefícios 
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sociais” e “benefícios institucionais”. Estas foram adicionadas ao novo modelo da pesquisa. 

Ao final do processo de codificação, foi gerada uma representação esquemática referente à 

categoria benefícios percebidos, conforme pode ser observado na figura 21. Nesta figura a 

categoria é representada por um círculo, as subcategorias são representadas por octógonos  e 

os códigos são representados por quadrados. 

 

Figura 21. Representação esquemática dos benefícios percebidos.  

 
Fonte: dados da pesquisa (2015) 

 

4.5.1 Benefícios institucionais 
 

 Em relação aos benefícios institucionais, os dez entrevistados afirmaram perceber 

benefícios financeiros relacionados a adoção das práticas de TI Verde. De acordo com as falas 

deles, geralmente a adoção de tecnologias verdes gera economia de energia, além das práticas 

de reutilização e reciclagem que podem diminuir os custos com aquisição de TI, bem como 

gerar benefícios sociais com doações de computadores para instituições carentes. Nas falas 

abaixo, Ariano e Nathan narram fatos sobre a economia de custos gerada devido a adoção de 

TI Verde. 

 

Eu acredito que sim, porque você otimiza o uso do recurso computacional que é um 

recurso caro. De certa forma, quando você faz um reaproveitamento daquilo que 

você já adquiriu que você já investiu, você acaba economizando consideravelmente, 

não só na aquisição... outro aspecto importante, por exemplo, o consumo da energia 

elétrica, então os equipamentos mais modernos consomem menos energia, foi o 

caso dos monitores CRT para LCD. Óbvio que a gente teve um investimento alto 

para comprar monitores..., mas a economia que a gente teve com o consumo de 

energia foi considerável... quando você investe mesmo em TI Verde, é um 

investimento, mas que tem retorno. (Ariano) 
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Principalmente quando a gente substitui muito a questão dos equipamentos, a 

questão da videoconferência, a gente percebe que o custo de transporte já diminui. 

(Nathan) 

 

 Este resultado está de acordo com a pesquisa de Cai, Chen e Bose (2012) que afirma 

que a redução de custos é o benefício gerado pela TI Verde mais fácil de identificar. Este 

resultado também é corroborado pelas pesquisas de Pereira (2009), Salles et al. (2013), Chou 

e Chou (2012), Bose e Luo (2012) e Lunardi, Simões e Frio (2014). 

 Outro benefício citado por seis entrevistados – Allan, André, Ariano, Caio, Carlos e 

Gustavo – foi a melhoria da eficiência no trabalho resultante da adoção de tecnologias verdes. 

Conforme, pode ser observado nas falas de André e Gustavo. 

 

Alguns sistemas que foram criados aqui... o que antes a gente fazia no papel, tipo 

reserva de laboratório, essas coisas... a gente eliminou tudo isso. Então a gente 

sentiu... a gente sente hoje uma comodidade em relação a isso aí. (André) 

 

A virtualização de servidores tem vantagens não só verdes, como para na hora de 

você organizar o seu sistema, oferece a virtualização de servidores, e oferece outras 

facilidades, ne? Além de economia pura e simples de energia, ne? Ela racionaliza 

uma série de outros recursos, no final ela dá uma série de flexibilidades. Então ela 

oferece uma grande vantagem a virtualização de servidores, esse foi o motivo que 

levou a ser adotada. (Gustavo) 

 

 Esse resultado corrobora com a pesquisa de Pereira (2009) também realizada no 

Brasil, esta afirma que a virtualização além de benefícios ambientais também é responsável 

pela redução de custos, economia de tempo e agilidade no processamento de informações. A 

informação é complementada por Bose e Luo (2011) e Murugesan e Gagandharan (2012) que 

afirmam que o serviço de computação em nuvem se encontra em constante crescimento, pois 

este atende de forma eficiente as demandas organizacionais. 

 Outro benefício percebido foi a melhoria da imagem da instituição perante as 

comunidades externas e interna. Este benefício foi citado apenas por três entrevistados: 

Ariano, Nathan e Paulo. 

 

Então, qualquer coisa que nós fazemos relacionada a meio ambiente, nós ganhamos 

prestigio aqui dentro da instituição. Então, isso também de certa forma isso facilita, 

ne? A questão de aplica esse tipo de ação de sustentabilidade. (Nathan) 

 

E a própria universidade dá o exemplo para o mercado. Muitas coisas que a gente 

desenvolve aqui na universidade é seguido. É criado um modelo para o mercado 

seguir atrás. Então, às vezes o próprio mercado nos cobra isso “E aí? Como é que 

vocês tão resolvendo esse problema aqui na universidade? ” Inclusive teve até uma 

colega minha da época da graduação que ela me perguntou “Ariano o que vocês 

fazem com seus computadores velhos? Porque eu tô com um monte de computador 

velho aqui na minha empresa e eu não sei o que eu faço. ” E eu falei pra ela das 

nossas iniciativas e ela achou bem interessante, então isso eu acho que é comum, as 

pessoas lá na sociedade, ne? Como é que a universidade tá resolvendo essa questão 
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da TI, ne? O lixo eletrônico, o descarte, tudo isso a universidade serve de modelo 

para sociedade. (Ariano) 

 

 Este resultado é confirmado pelos estudos de Lunardi; Simões e Frio (2014), Chou e 

Chou (2012), Murugesan e Gangadharan (2012) e Gholami et al. (2013). Os referidos autores 

afirmam em suas pesquisas que um dos benefícios gerados pela adoção da TI Verde é a 

promoção da imagem corporativa. Além disso, Tauchen e Brandlin (2006) acreditam que as 

IES devem adotar posturas ambientalmente responsáveis, pois devido ao seu dever de 

disseminação do conhecimento estas devem servir de exemplos práticos par toda sociedade e 

outros tipos de organização. 

 Face ao exposto, a fim de corroborar os resultados dessa subcategoria foi gerado esse 

mapa de árvore (figura 22).  

 

Figura 22. Mapa de árvore dos benefícios organizacionais 

 
Fonte: pesquisa de dados (2015)  
 

 Ao analisar a figura 22 é possível perceber que o benefício institucional mais 

percebido pelos entrevistados é o financeiro. Também foram citados com menos frequência a 

melhoria na imagem organizacional e o aumento na eficiência do trabalho.  

 

4.5.2 Benefícios sociais 
 

Em relação aos benefícios sociais foram gerados três códigos: “doações de 

equipamentos para outras instituições”, “contribuição na aprendizagem dos alunos” e 

“benefícios ambientais”. Assim, considerando os dez entrevistados, apenas dois gestores – 

Carlos e Joana – não relataram nas suas falas benefícios sociais. 

O benefício social mais citado foi a doação de equipamentos eletrônicos para outras 

instituições. Este benefício foi citado por metade dos entrevistados – Allan, André, Caio, 

Nathan e Paulo – que afirmaram que as instituições onde trabalham fazem doações de 

computadores usados para outras instituições que necessitam desse material. Normalmente, os 

computadores doados, apesar de não serem novos ainda estão em condições de atender à 

necessidade das instituições para quais são doados. 
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Doação ou entrega de equipamentos acontece até com equipamentos que já estão 

em serviço ou não servem mais para o nosso uso, são feitos alguns processos de 

doações para instituições carentes, ONGs. (Allan) 

 

Doação também a gente faz. Às vezes a gente vai fazer uma doação, a gente pega 

um ou dois ou três computadores pra formar um, ne? Apenas pra deixar 

funcionando, coloca memória suficiente, coloca sistema operacional básico pra ele 

não ficar tão lento. E faz de vez em quando uma doação. (Caio) 

 

Mas às vezes tem um computador aqui que nós... que pra gente não serve, mas pras 

associações, pra algumas escolas ele funciona perfeitamente então nós temos esse 

processo de doação. (Nathan) 

 

 Este resultado está de acordo com os estudos de Murugesan e Gangadharan (2012), 

Kumar e Kanegalla (2012), e Galvão e Ramos (2009) que falam que a reutilização/doação é a 

melhor maneira de aumentar o ciclo de vida do computador, além de contribuir para a 

inclusão digital. 

Em relação aos benefícios ambientais, estes foram citados por quatro entrevistados – 

Allan, André, Gustavo e Paulo. Dentre os benefícios ambientais eles falaram da redução do 

consumo de insumos e diminuição da poluição, como pode ser observado nas falas de Allan e 

Gustavo. 

 

Inclusive, resultados do tipo... relacionados a economia de recursos de meio 

ambiente, porque a gente tá começando agora numa fase de da gente começar a 

trabalhar nele com processos digitais pra evitar gasto de papel esse tipo de coisa e 

tem um bocado de coisas ligadas a esse projeto. (Allan) 

 

O lixo sendo corretamente descartado você vai ter menos poluição, ne? Resultante 

da contaminação de lençol freático e de terreno também por metais pesados essas 

coisas todas. Então certamente tão... E é um benefício grande com relação a isso. 

(Gustavo) 

 

 Os resultados apresentados acima corroboram as pesquisas de Pereira (2009), Lunardi, 

Simões e Frio (2014), Molla e Abareshi (2011) e Gholami et al. (2013) que afirmam que a 

adoção de práticas de TI Verde podem contribuir para redução da poluição, bem como 

aplicadas a longo prazo podem contribuir para o desenvolvimento sustentável do planeta.  

 Outro benefício social citado por Ariano, Paulo e William foi a contribuição para 

aprendizagem dos alunos. Com a instalação de tecnologias ambientalmente amigáveis dentro 

da instituição são realizadas aula ou palestras a respeito do assunto, bem como a prática do 

descarte do lixo eletrônico de forma correta pode gerar material de estudo ou trabalho para os 

alunos. 

 

E aí tem que seguir a USP, tem que ter um espaço físico que acomode todo o meu 

lixo eletrônico, tem que ter pessoal pra estar separando esses componentes, e aí o 

pessoal concordou e até sugeriu, por exemplo, usar alguns alunos que entendam 

dessa parte de eletrônico, a fazer um estágio, a ter uma experiência nisso. Inclusive 
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até sugeriram na época de que os alunos poderiam até receber o valor que era de 

venda dos equipamentos no mercado, até para incentivar os alunos mesmo a 

participar desse projeto, dessa logística de descarte correto. (Ariano) 

 

Acho que o benefício maior é você poder de certa forma junto com os alunos 

mostrar o que pode ser conseguido com práticas verdes. Acho que esse é o maior o 

maior benefício no caso aqui para a instituição, ne? (...). Eles podem tá utilizando 

esse lixo eletrônico de forma didática, então nós promovemos aqui competições de 

robótica, os próprios alunos constroem robôs e muitas vezes com esses 

equipamentos que foram para o descarte então eu acho que que esse é um grande 

benefício. (Paulo) 

 

Na verdade, todas essas práticas que a gente aplica aqui, elas servem até de case 

para os alunos, por exemplo, eu faço várias palestras para o curso de redes, curso 

de gestão de TI, falando como a gente aplica TI aqui, a infraestrutura, TI Verde, 

servidores, virtualização. Então, a gente leva o conhecimento que a gente aplica 

para o nosso aluno. (William) 

 

 Este resultado vai de acordo com o estudo de Tauchen e Brandlin (2006) que 

defendem que as IES devem adotar ações em prol do desenvolvimento sustentável, pois estas 

são responsáveis pela formação de profissionais que devem chegar no mercado de trabalho 

conscientizados dos problemas ambientais. 

 Ao final dessa codificação, foi gerado um mapa de árvore (Figura 23) que confirmou 

os resultados descritos acima. O benefício social mais evidente foi a adoção de equipamentos 

para outras instituições, seguido dos benefícios ambientais e contribuição para aprendizagem 

e formação dos alunos. 

 

Figura 23. Mapa de árvore de benefícios sociais. 

 
Fonte: pesquisa de dados (2015) 

 

 Com base na categoria benefícios percebidos foi gerada uma nuvem de palavras 

(Figura 24) pelo software NVivo10
©

.  
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Figura 24. Nuvem de palavras de benefícios percebidos 

 
 

Fonte: pesquisa de dados (2015) 

 

 A figura acima mostra com maior destaque as seguintes palavras: economia, descarte, 

reciclagem, virtualização e sistemas, que foram citadas pelos entrevistados nas suas falas 

sobre os benefícios percebidos nas estruturas institucional e social gerados pela adoção da TI 

Verde. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Esta seção tem como objetivo discutir e relacionar os resultados encontrados nas 

análises expostas na seção anterior, bem como comparar os resultados da presente pesquisa 

com outros estudos já realizados sobre o tema. 

A princípio, para atingir o primeiro objetivo específico, identificar se as pressões 

institucionais (coercitiva e mimética) influenciam na adoção da TI Verde nas IES, foram 

adicionadas ao roteiro de entrevistas perguntas sobre a influência de três fatores da pressão 

institucional: normas, leis e regulamentos, opinião da comunidade acadêmica, e ações e 

resultados de outras IES. No entanto, durante a entrevista quando questionados sobre a 

motivação para adoção de práticas de TI Verde os entrevistados citaram outro macro fator 

nomeado de fatores organizacionais. Este novo fator é explicado pela pesquisa de Melville 

(2010) que afirma que o indivíduo sofre influência de dois tipos de estruturas: social e 

organizacional. Este novo fator foi adicionado como uma nova subcategoria dentro dos macro 

fatores, modificando o modelo de pesquisa original (figura 8, p.53) que passou a ser 

representado pela figura 26 (p.100), apresentada ao final desta seção. 

Os resultados referentes aos macro fatores mostraram que os dez gestores 

entrevistados não conheciam normas, regulamentos, ou leis específicas sobre adoção da TI 

Verde em IES, no entanto quatro dos entrevistados afirmaram tentar seguir recomendações de 

instruções normativas dadas às instituições federais, que abordavam ações sustentáveis 

associadas à aquisição de tecnologias. A influência da opinião da comunidade acadêmica 

também se mostrou pequena, apenas três entrevistados relataram situações em que a opinião 

da comunidade interna influenciou na adoção de práticas sustentáveis associadas a TI.  

Ainda sobre os resultados dos questionamentos sobre a categoria dos macro fatores, as 

subcategorias que demonstraram maior influência sobre adoção de práticas de TI Verde nas 

IES foram a pressão mimética e fatores organizacionais. Durante as entrevistas, seis gestores 

afirmaram pesquisar em outras IES práticas sustentáveis que pudessem ser replicadas no seu 

ambiente de trabalho. E em relação às pressões organizacionais, nove entrevistados relataram 

que fatores, como: necessidade de modernização do parque tecnológico, campanhas de 

conscientização, economia de energia elétrica e influência da alta administração, que 

influenciaram na adoção da TI Verde nas IES onde trabalham. 

Assim sendo, a primeira proposição (P1), a pressão institucional (coercitiva e 

mimética) influencia na adoção das práticas de TI Verde, foi confirmada parcialmente. 
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No que tange o segundo objetivo específico da pesquisa, quando os gestores de TI 

foram questionados sobre projetos e problemas com consequências a longo prazo, apenas dois 

entrevistados demonstraram dificuldade em lidar com esse tipo de situação. Sendo assim, oito 

entrevistados se demonstraram dispostos a trabalhar com resultados e problemas a longo 

prazo, e dentre estes três relataram tomar iniciativas associadas a questões ambientais dentro 

do ambiente de trabalho. Considerando as pesquisas de Srathman et al. (1994) e Joireman et 

al. (2008), que falam que pessoas que demonstram preocupação com consequências futuras, 

normalmente estão mais dispostas a se preocupar com saúde, segurança, e problemas 

ambientais. Assim sendo, é esperado que estes oito gestores estejam dispostos a se preocupar 

com questões ambientais, e consequentemente consigam exerce um mínimo de influência na 

adoção de práticas sustentáveis associadas a TI dentro do seu ambiente de trabalho. Todavia 

apenas três dentre estes oito gerentes relataram iniciativas pessoais relacionadas à TI Verde. 

Isto posto, a segunda proposição (P2), as crenças dos gestores de TI influenciam na 

adoção da TI/SI Verde nas IES, também foi parcialmente confirmada. 

Na figura 25 são apresentados os fatores influenciadores para cada um dos 

entrevistados. Corroborando os resultados acima, a figura 25 mostra que os micro fatores que 

possivelmente estimulam a preocupação com questões ambientais se mostraram presentes na 

maioria dos entrevistados. Também se mostraram presentes com maior frequência os macro 

fatores: pressão mimética e fatores organizacionais. 

 

Figura 25. Macro e micro fatores. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2015). 

 

 No que tange ao terceiro objetivo específico, verificar quais são as ações de TI verde 

adotadas nas IES, verificou-se que, dentre as dez IES que tiveram seus gestores de TI 

entrevistados, quatro apresentaram uma maior frequência na adoção total de práticas de TI 

Verde, três entrevistados apresentaram uma maior frequência na adoção parcial de práticas de 

TI Verde, e outros três entrevistados apresentaram uma maior frequência na não adoção de 
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práticas de TI verde. Estes resultados, possivelmente, estão relacionados as influências dos 

macro e micro fatores relatados anteriormente. 

Como foi citado na metodologia do presente trabalho, a fim de relacionar os resultados 

apresentados foi elaborado um quadro comparativo (Quadro 12), onde são apresentados os 

seguintes resultados: macro e micro fatores influenciadores, porcentagem da frequência de 

adoção das práticas de TI Verde e benefícios percebidos. Destarte, este quadro permitirá uma 

melhor comparação entre os casos estudados. 
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Quadro 12. Quadro comparativo. 

ENTREVISTADOS 

MACRO FATORES 

MICRO FATORES 

PRÁTICAS ADOTADAS BENEFÍCIOS 

Regulamentos, 

normas e leis 
Comunidade Mimética 

Fatores 

Organizacionais 
NA PA TA Organizacionais Sociais 

Allan Presente Presente 
Não 

identificado 
Presente 

Disposição para trabalhar 

com resultados a longo 

prazo 

45,90% 24,30% 29,70% Presente Presente 

André 
Não 

identificado 

Não 

identificado 

Não 

identificado 
Presente 

Dificuldade para trabalhar 

com resultados a longo 

prazo 

32,40% 37,80% 29,70% Presente Presente 

Ariano 
Não 

identificado 

Não 

identificado 
Presente Presente 

Disposição para trabalhar 

com resultados a longo 

prazo – Iniciativa própria 

32,40% 21,60% 45,90% Presente Presente 

Caio 
Não 

identificado 

Não 

identificado 
Presente 

Não 

identificado 

Disposição para trabalhar 

com resultados a longo 

prazo – Iniciativa própria 

35,10% 35,10% 29,70% Presente Presente 

Carlos 
Não 

identificado 

Não 

identificado 

Não 

identificado 
Presente 

Disposição para trabalhar 

com resultados a longo 

prazo 

37,80% 8,10% 54,10% Presente 
Não 

identificado 

Gustavo Presente 
Não 

identificado 
Presente Presente 

Disposição para trabalhar 

com resultados a longo 

prazo – Iniciativa própria 

59,50% 29,70% 10,80% Presente Presente 

Joana Presente 
Não 

identificado 
Presente Presente 

Disposição para trabalhar 

com resultados a longo 

prazo 

24,30% 70,30% 5,40% Presente 
Não 

identificado 

Nathan Presente Presente Presente Presente 

Dificuldade para trabalhar 

com resultados a longo 

prazo 

29,70% 18,90% 51,40% Presente Presente 

Paulo 
Não 

identificado 
Presente 

Não 

identificado 
Presente 

Disposição para trabalhar 

com resultados a longo 

prazo 

35,10% 54,10% 10,80% Presente Presente 

William 
Não 

identificado 

Não 

identificado 
Presente Presente 

Disposição para trabalhar 

com resultados a longo 

prazo 

10,80% 40,50% 48,60% Presente Presente 

Fonte: dados da pesquisa (2015). 
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Observando o quadro 12 e a figura 25 é notado que cada IES é influenciada por um 

conjunto diferente de fatores, que possivelmente resultam na adoção da TI Verde. 

Dentre os dez entrevistados, Ariano e Caio obtiveram resultados semelhantes, ambos 

demonstraram ser influenciados pela pressão mimética e por suas próprias crenças, no entanto 

não eram influenciados pela pressão coercitiva. Os dois entrevistados apresentaram respostas 

divergentes em relação a pressão organizacional. Ariano relatou sofrer influência da pressão 

organizacional, enquanto Caio não expôs sofrer influência desse tipo de pressão. Em relação o 

porcentual da frequência de adoção total os valores obtidos foram, 45,9% e 29,7%, 

respectivamente.  

Os entrevistados André e Carlos tiveram resultados semelhantes. Os dois entrevistados 

afirmaram não ser influenciados por pressões coercitivas e miméticas, mas citaram a 

influência de fatores organizacionais. Entretanto, os dois divergiram em relação as crenças 

pessoais. André relatou dificuldade em lidar com resultados a longo prazo, enquanto Carlos se 

mostrou disposto a lidar com esse tipo de situação. Em relação ao porcentual de frequência da 

adoção total das práticas de TI Verde os resultados foram, 29,7% e 54,1%, respectivamente. 

William também teve resultado semelhante a André e Carlos, não relatou influência de 

pressões coercitivas. No entanto, demonstrou receber influência mimética e organizacional, e 

demonstrou disposição para lidar com resultados a longo prazo, o porcentual de adoção total 

de TI Verde na IES que ele trabalha foi de 48,6%. 

 Allan e Nathan também demonstraram resultados semelhantes em relação à influência 

positiva das pressões coercitiva e organizacional. No entanto, divergiram em relação pressão 

mimética e nas crenças pessoais. Allan não relatou influência de ações de outras IES, mas 

demonstrou disposição para lidar com resultados a longo prazo, já Nathan relatou influência 

de mimética, mas afirmou dificuldade em lidar com resultados a longo prazo. Em relação ao 

porcentual de adoção total de TI Verde o resultado foi, 29,7 e 51,4%, respectivamente. 

Em relação aos resultados dos entrevistados Gustavo e Joana, esses demonstraram 

receber influência das instruções normativas, de outras IES e de fatores organizacionais. Além 

de demonstrar disposição para lidar com resultados a longo prazo. No entanto, não relataram 

influência da opinião da comunidade acadêmica. O porcentual de práticas de TI Verde 

adotadas totalmente pelas IES a que estão vinculados é de 10,8% e 5,4%. Paulo relatou 

influência da comunidade acadêmica e fatores organizacionais, e demonstrou disposição para 

lidar com resultados a longo prazo. Entretanto, não demonstrou influência de regulamentos, 
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normas e leis e de ações de outras IES, o porcentual de adoção de práticas de TI Verde foi de 

10,8%. 

 A não homogeneidade dos resultados, possivelmente se deu porque cada IES está 

inserida em um contexto diferente. Isso é sete das IES pesquisadas estão localizadas no 

Nordeste dentre estas duas são particulares e cinco são públicas, as outras três IES 

respondentes são públicas e estão localizadas cada uma em uma região diferente do Brasil – 

Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Devido as diferenças no contexto onde estão inseridas, as IES 

pesquisadas devem receber influências dos macro e micro fatores e reagir de formas distintas 

de acordo com as suas possibilidades e necessidades. 

 No que se refere ao último objetivo específico, descrever os benefícios percebidos 

pela adoção da TI Verde, a princípio esperava-se que as respostas dos entrevistados se 

limitasse a benefícios ambientais, financeiros, e melhoria da imagem corporativa. No entanto, 

foram citados outros benefícios, tais como: maior eficiência nas atividades organizacionais, 

doações de equipamentos antigos em condições de uso, e contribuição para formação dos 

alunos. Por conseguinte, a categoria benefícios percebidos que inicialmente não demonstrava 

divisão (Figura 8, p.53) foi dividida em benefícios organizacionais e sociais. Esta divisão está 

de acordo com os estudos de Melville (2010) que fala que as ações podem gerar resultados 

nas estruturas sociais e organizacionais.  

 Face ao exposto, a terceira proposição (P3), a adoção da TI Verde gera benefícios 

organizacionais, foi confirmada. 

Portanto, como mencionado no começo desta seção, o modelo de pesquisa foi 

modificado adicionando a categoria dos macro fatores as pressões organizacionais, e logo 

depois a categoria dos benefícios percebidos foi dividida em benefícios sociais e 

organizacionais. Tais mudanças podem ser observadas na Figura 26, logo abaixo. 

 

Figura 26. Modelo da pesquisa. 
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Fonte: pesquisa de dados (2015). 

 

Observando a figura 26 podemos concluir que o objetivo geral desta pesquisa foi 

atingido e a pergunta da pesquisa – Como as crenças dos gestores de TI associadas a 

pressões institucionais podem influenciar na adoção da TI Verde e nos benefícios 

organizacionais? – pode ser respondida da seguinte forma: com base nos resultados descritos 

nesta seção e na anterior, é possível notar uma maior influência das pressões miméticas e dos 

fatores organizacionais na adoção das práticas de TI Verde nas IES, no entanto, verificamos 

uma baixa influência das pressões coercitivas. Também foi constatada a presença de micro 

fatores que podem influenciar de forma positiva a adoção das práticas de TI Verde, contudo, a 

influência direta desse fator não pode ser confirmada para os oito entrevistados, que 

representam parte da amostra desta pesquisa que demonstraram preocupação com problemas e 

planos futuros. Pois, dentre estes apenas três relataram iniciativas pessoais para adoção da TI 

Verde nas IES. Em relação à adoção das práticas de TI Verde, percebemos que em sete das 

IES pesquisadas as práticas de TI Verde são adotadas parcialmente ou totalmente, gerando 

benefícios organizacionais e sociais.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA ESTUDOS 

FUTUROS 

 

 Nesta seção serão apresentados: uma síntese dos principais resultados obtidos, 

limitações do estudo, contribuições teóricas e práticas e sugestões para estudos futuros. 

 

6.1 PRINCIPAIS RESULTADOS 

 

A fim de atender as novas exigências do mercado e da sociedade que se mostram mais 

conscientes com a evidenciação dos problemas ambientais divulgados através dos diversos 

tipos de mídia, a TI Verde surge no contexto organizacional como uma solução para 

minimização dos impactos ambientais causados pelo uso intenso das tecnologias. Este 

trabalho pretendeu compreender como as crenças ambientais dos gestores de TI associadas às 

pressões institucionais influenciam na adoção da TI Verde nas organizações. 

Em relação aos macro fatores que poderiam influenciar na adoção da TI Verde, 

quando questionados sobre as pressões de normas, regulamentos e leis e opinião da 

comunidade acadêmica, a minoria dos entrevistados relatou a percepção de algum tipo de 

influência desses fatores. Entretanto, quando questionados sobre a influência do mimetismo 
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foi notada uma maior preocupação em observar quais são as práticas de sucesso das outras 

IES. Apesar de não aparecer no roteiro de perguntas, a maioria dos entrevistados relatou que o 

principal motivo para adoção das práticas de TI Verde foram as necessidades organizacionais, 

como modernização do parque tecnológico, influência da alta administração, campanhas de 

conscientização, e economia de custos. 

No que se refere aos micro fatores, oito entrevistados se mostraram dispostos a lidar 

com problemas e resultados a longo prazo, mas apenas três gestores relataram iniciativas 

pessoais em relação a adoção da TI Verde. Dentre estes oito gestores, dois que não tomaram 

iniciativa para ações verdes, afirmaram ter dificuldades com as disfunções da burocracia no 

setor público. Somente dois entrevistados André e Nathan relataram dificuldades de lidar com 

resultados e problemas a longo prazo. 

Sobre a adoção das práticas de TI Verde, sete dentre as dez IES pesquisadas 

demonstraram maior frequência na adoção total e parcial de práticas de TI Verde, enquanto 

apenas três IES demonstraram maior frequência na não adoção das práticas de TI Verde. 

Apesar de não ser demonstrado homogeneidade nos fatores influenciadores da adoção 

da TI Verde, a maioria dos benefícios percebidos coincidiram entre os entrevistados. Os dez 

entrevistados relataram benefícios organizacionais, e o mais citado foi a redução de custos. Já 

os benefícios sociais foram relatados por oito entrevistados e o mais citado foi a doação de 

equipamentos antigos ainda em condições de uso, seguidos dos benefícios de preservação 

ambiental e contribuição na formação e aprendizagem dos alunos. 

Face ao exposto, podemos concluir que o objetivo da pesquisa foi atingido. E os macro 

fatores que demonstraram exercer uma maior influência na adoção da TI Verde foram: 

pressão mimética e fatores organizacionais. O macro fator pressão coercitiva foi citado poucas 

vezes nas respostas dos gestores. Também foi constatada a presença de micro fatores que 

possivelmente podem influenciar na adoção das práticas de TI Verde na fala de oito 

entrevistados, todavia esta influência só foi relatada nas falas de três gestores. Em relação a 

adoção das práticas de TI Verde sete dentre as dez IES pesquisadas demonstraram uma maior 

frequência de adoção entre as práticas parcialmente e totalmente adotadas. E em relação aos 

benefícios percebidos, foram citados pela maioria entrevistados benefícios sociais e 

organizacionais. 

No que tange a comparação entre os casos, os resultados demonstram que influência 

dos macro fatores sobre a adoção das práticas de TI Verde é heterogênea, isto é, ocorrem de 

forma distinta em cada uma das dez IES pesquisadas. Ou seja, os gestores de TI relataram 
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influências desses fatores, no entanto não há uma uniformidade entre as influências e a 

frequência de adoção da TI Verde. Acredita-se que cada IES é pressionada por macro e micro 

fatores de formas diferentes e reage a essas pressões de acordo com as suas possibilidades e 

necessidades. 

 

6.2 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 A primeira limitação se refere a diversificação da amostra, que foi composta por nove 

homens e apenas uma mulher, o que impossibilitou a investigação de diferenças de gênero na 

categoria dos micro fatores. Outra limitação em relação a amostra foi o equilíbrio da amostra 

em relação a localização dos gestores, incialmente seriam entrevistados gestores de TI de IES 

localizadas no Rio Grande do Norte, no entanto devido ao baixo número de respostas 

positivas para a participação da pesquisa, foi utilizada a técnica da bola de neve onde foram 

indicados gestores de IES localizadas em outros estados do Brasil. Outro fator limitou o 

estudo foi a quantidade dos tipos de IES, dentre as instituições pesquisadas oito eram públicas 

e apenas duas eram particulares, o que impossibilitou a comparação entre os tipos de IES. 

 Mais uma limitação da pesquisa foi a não uniformização do meio de coleta de dados. 

Inicialmente foram realizadas quatro entrevistas nos locais de trabalhos dos gestores em 

Natal/RN, no entanto devido ao pequeno número de respostas de gestores na cidade e 

indicação de gestores de TI fora do estado foram realizadas entrevistas online por meio de 

chamada de voz via Skype
©

. Durante algumas entrevistas, houve falhas na rede de acesso à 

internet interrompendo a conversa com os entrevistados, bem como falhas nos áudios 

gravados que impossibilitaram a compreensão de algumas falas para transcrição. 

 Também pode ser citada como limitação a não utilização de múltiplas fontes de 

informação como é recomendado por Creswell (2014) e Yin (2015). Como forma de 

corroborar os resultados das entrevistas poderia ser realizada análise documental de políticas 

ambientais ou documentos que comprovassem as ações sustentáveis realizadas nas IES. 

Entretanto, devido à dificuldade de acesso destes documentos em algumas das instituições 

pesquisadas, não foi possível realizar a análise das referidas fontes de informações. Outra 

limitação em relação as múltiplas fontes de dados, foi a não utilização de uma escala para 

medir a consciência ambiental dos gestores. Com as respostas sobre a consciência ambiental 

dos gestores poderia ser analisada a influência das crenças sustentáveis sobre a frequência da 

adoção das práticas de TI Verde nas IES. 
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6.3 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS  

 

 Apesar das limitações inerentes a qualquer pesquisa científica, é possível que os 

resultados expostos neste estudo possam gerar contribuições relevantes do ponto de vista 

teórico e prático. 

 Em relação à contribuição teórica, este trabalho serviu para enriquecer o campo da TI 

Verde no âmbito nacional, que apesar do aumento da frequência de trabalhos publicados, este 

tema de pesquisa ainda se encontra muito escasso nas publicações de trabalhos científicos. 

Além disso, o presente trabalho abordou o assunto utilizando como base o modelo Crença-

Ação-Resultado, após pesquisas em portais de buscas como Portal Capes, Biblioteca Nacional 

de Teses e Dissertações e Google Scholar não foi encontrado nenhum trabalho no Brasil 

relacionando a TI Verde com a referida teoria. 

No que se refere à contribuição prática, foi constatado que todos os gestores 

entrevistados não tinham conhecimento sobre nenhum tipo regulamento ou lei que obrigasse a 

adoção de práticas sustentáveis associadas a TI. Apenas quatro gestores de TI afirmaram 

seguir instruções normativas relacionadas ao tema que funcionavam apenas como sugestão, 

ou seja sem nenhum tipo de obrigatoriedade ou coerção. Assim, foi constatada a falta de 

regulamentação de práticas sustentáveis, sugere-se iniciativas mais consistentes do governo 

federal no que se refere a regulamentação de práticas sustentáveis associadas a TI nas IES e 

em outros tipos de organizações, visto que os impactos ambientais são problemas que 

abrangem toda a população e que já foi comprovado, por meio dessa e de outras pesquisas 

científicas, que a adoção da TI Verde gera benefícios ambientais, sociais e organizacionais. 

 Também foi evidenciado, a baixa influência da comunidade acadêmica sobre a adoção 

das práticas de TI Verde. Este resultado pode se justificar pela falta de informação e 

conscientização sobre o assunto ou por falta de um canal de comunicação entre a comunidade 

e a IES. Face ao exposto, sugerimos iniciativas dentro das IES como campanhas de 

conscientização que atinjam toda a comunidade acadêmica, bem como a implementação e 

divulgação de canais de comunicação mais eficientes entre a comunidade e a IES. 

 Outra contribuição prática deste trabalho é a divulgação das práticas e benefícios da 

adoção de TI Verde nas IES pesquisadas. Estas podem servir de exemplo para outras IES ou 

outros tipos de organizações. 

 

6.4 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 
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 O presente estudo não almejou o esgotamento de discussões sobre o tema tratado. 

Existem diversos tópicos sobre a referente temática que podem ser tratados em outras 

pesquisas. Assim sendo, com o intuito de contribuir para pesquisas a serem desenvolvidas, 

são apontadas algumas sugestões para futuras investigações. 

 A fim de conseguir um maior detalhamento de resultados sugere-se um estudo com o 

objetivo de investigar apenas a influência dos macro fatores sobre a adoção das práticas de TI 

Verde. Espera-se que estudando isoladamente esse fator se consiga um maior detalhamento de 

informações sobre a sua influência na adoção das práticas de TI Verde. 

Da mesma forma, também é indicado outro estudo para investigação isolada dos micro 

fatores. Esta sugestão justifica-se pela busca de um melhor detalhamento sobre como estes 

fatores influenciam na adoção das práticas de TI Verde, para tanto também é recomendada a 

associação de novas categorias, tais como a Teoria da Motivação de Davis (1989), uma escala 

de consciência ambiental, e diferenças entre gêneros. 

Com relação à utilização da teoria da Crença-Ação-Resultado (BAO), sugerem-se 

estudos utilizando-a em outros tipos de organizações. Também é recomendado um estudo 

utilizando a referida teoria para investigar o comportamento dos consumidores. Pode ser 

verificado se o indivíduo sofre influência de macro fatores sociais, e se estes associados as 

suas crenças pessoais influenciam na escolha por tecnologias ambientalmente amigávei 
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APÊNDICE A – E-mail enviado para os gestores a fim de solicitar a participação na 

pesquisa. 

 

 Olá, meu nome é Gabriela (http://lattes.cnpq.br/8120227009277663), sou mestranda 

do Programa de Pós-Graduação em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN), e participo do Grupo de Pesquisa em Gestão de Sistemas e Tecnologia da 

Informação do CNPQ liderado pela Prof. Dra. Anatália Saraiva Martins Ramos 

(http://lattes.cnpq.br/1151025937054810).  

 Sob a orientação da Prof. Dra. Anatália, estou realizando uma pesquisa com o objetivo 

de analisar a percepção dos gestores de TI em relação às práticas ambientalmente sustentáveis 

relacionadas à Tecnologia da Informação (TI) e suas consequências para a organização. 

 A justificativa prática para esta pesquisa consiste no reconhecimento das práticas 

ambientalmente responsáveis relacionadas com a TI que estão sendo adotadas pelas IES 

potiguares. Os resultados desta pesquisa poderão servir como base para elaboração de 

estratégias de aperfeiçoamento e implementação de práticas sustentáveis relacionadas a TI 

dentro de IES. 

 Para alcançar o objetivo da minha pesquisa, gostaria de contar com a colaboração da 

instituição e convido o gestor de TI para participar de uma entrevista. O roteiro de perguntas 

http://lattes.cnpq.br/1151025937054810
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da entrevista contém 10 perguntas e um questionário sobre práticas ambientalmente 

responsáveis relacionadas à tecnologia da informação. 

 A entrevista poderá ser realizada no melhor horário disponível para o gestor 

entrevistado, mediante a assinatura do termo de consentimento que garante que as 

informações coletadas serão utilizadas apenas para fins acadêmicos. 

 Aguardo resposta sobre o meu pedido. Se a resposta for positiva, fico a disposição 

para marcar a entrevista no dia e horário mais conveniente para o gestor e a instituição. 

 

Desde já agradeço a atenção e colaboração. 

 

 

Gabriela Figueiredo Dias 

Mestranda em Administração pela UFRN 

(84)9934-2879/(84)88827114 

 

 

 

 

APÊNDICE B – Documentos Protocolares 

 

 

                                                                                       

 

 

Natal, 24 de fevereiro de 2015. 

 

 Prezados (as) Srs (as), 

 Informamos que GABRIELA FIGUEIREDO DIAS é aluno ativo do curso de pós-

graduação do Departamento de Ciências Administrativas da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (PPGA-UFRN), estando, no momento, desenvolvendo sua pesquisa para 

Dissertação de Mestrado Acadêmico, para o qual o aluno solicita o apoio formal desta 

Instituição. 
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 Informamos que este trabalho apresenta cunho exclusivamente acadêmico, 

preservando total sigilo com relação ao nome da entidade e de pessoas a ela relacionadas 

participantes das entrevistas planejadas para esta pesquisa. 

 Agradecemos sinceramente sua colaboração e nos colocamos à sua disposição para 

maiores esclarecimentos sobre este assunto. 

 

 

 Att. 

 

Prof
a
. Dr

a
. Anatália Saraiva Martins Ramos, PhD 

Orientadora da Pesquisa (PPGA-UFRN) 
E-mail:XXXXXXXXXXX 

Telefone: XXXXXXXXX 

Website: http://lattes.cnpq.br/1151025937054810 

 

 

 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

 

 

 Pelo presente termo, a signatária, Gabriela Figueiredo Dias, aluna do Programa de 

Pós-graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(PPGA/UFRN), em fase de pesquisa de campo, se compromete a manter as suas fontes de 

informação em total anonimato. Neste sentido, não fará a identificação do entrevistado (a) na 

redação final dos relatórios. 

 

 

 

                 Natal, _____ de _______________ de 

2015 
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_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

 Eu, 

__________________________________________________________________, sendo 

conhecedor do tema e metodologia utilizados pela aluna do Programa de Pós-Graduação em 

Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), consinto em 

participar da pesquisa conduzida pela mesma. 

 

 Entendo que toda e qualquer informação prestada por mim no decorrer da entrevista 

pode ser utilizada na escrita de relatórios referentes à pesquisa, e serão utilizadas 

exclusivamente para fins acadêmicos. Entendo também que as entrevistas serão gravadas. É 

acertado entre mim, signatário deste termo, e a aluna, que há possibilidade de identificação do 

cargo do entrevistado nos relatórios da pesquisa, no entanto a identificação do entrevistado 

através do seu nome será impedida. 
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Natal, _____ de ____________________ de _________. 

 

 

Assinatura:________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

APÊNDICE C – Roteiro de entrevista semi estruturada 

 

I - INTRODUÇÃO 

 

 Explicação sobre o objetivo do trabalho; 

 Esclarecimentos sobre os procedimentos da pesquisa; 

 Apresentação dos termos de consentimento e confidencialidade. 

 

II - Consideração sobre Consequências Futuras (CFC) 

 

Nesta parte da pesquisa será explicado ao entrevistado que todas as perguntas deste 

bloco serão realizadas a fim de entender o seu comportamento pessoal. 

 

1. Como você encara ações que vão resultados somente a longo prazo? 

 

 O que motiva você a fazer isso? 

 Você pode citar um exemplo de alguma situação? 

 

2. Como você age diante de avisos ou notícias acerca de problemas futuros? 

 Você pode citar um exemplo de alguma situação? 

 O que motivou você a fazer isso? 

 

 Nesta parte da pesquisa será explicado que os próximos blocos de perguntas têm 

como foco a instituição. 
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III - Ações de TI Verde  

  

Esta parte da entrevista será realizada em forma de questionário a fim de identificar 

as práticas de TI Verde adotadas pelas IES pesquisadas. 

 

 Para abordar questões organizacionais inicialmente será pedido para o gestor 

responder o seguinte questionário, de acordo com as legendas abaixo: 

 

1 – Não adotado. 

2 – Adotado parcialmente. 

3 – Adotado totalmente.  

 
Categorias Práticas    

Práticas de 

conscientização 

Campanhas de conscientização 1 2 3 

Fornecedores verdes 1 2 3 

Política de sustentabilidade 1 2 3 

Teletrabalho/vídeo conferência 1 2 3 

Prédio Verde 1 2 3 

Comitês de sustentabilidade 1 2 3 

Análise de eficiência energética 1 2 3 

Datacenter 

Verde 

Consolidação (virtualização) de servidores  1 2 3 

Consolidação (virtualização) de desktops 1 2 3 

Modernização do data center (Adaptação para data center verde) 1 2 3 

Terceirização de servidores (Adoção de serviços de computação 

em nuvem) 

1 2 3 

Descarte e 

Reciclagem 

Reciclagem de peças, cartuchos e equipamentos 1 2 3 

Descarte correto 1 2 3 

Recolhimento de materiais 1 2 3 

Doação ou entrega de equipamentos 1 2 3 

Estímulo para os recicladores 1 2 3 

Leis de regulamentação 1 2 3 

Trade-in (incentivo à entrega do equipamento antigo na compra de 

um novo) 

1 2 3 

Fontes 

Alternativas de 

Energia 

Uso de energias renováveis 1 2 3 

Aproveitamento do calor para outros fins 1 2 3 

Aproveitamento da água 1 2 3 

Hardware 

Equipamentos mais eficientes 1 2 3 

Substituição de monitores CRT por LCD 1 2 3 

Eliminação de componentes nocivos nos produtos 1 2 3 

Produtos novos com componentes reciclados 1 2 3 

Aumento do ciclo de vida dos produtos 1 2 3 

Impressão 

Terceirização de impressões 1 2 3 

Monitorar impressões 1 2 3 

Digitalização de documentos 1 2 3 

Impressão frente-e-verso 1 2 3 

Consolidação de impressoras 1 2 3 

Uso de papel reciclado 1 2 3 

Uso de multifuncionais 1 2 3 

Software 

Sistemas de gerenciamento de energia 1 2 3 

Aplicativos eficientes 1 2 3 

Sistemas de controle (emissão de gases, qualidade da água) 1 2 3 

Sistema para projetar produtos mais eficientes 1 2 3 

 

IV - Pressões Institucionais 

 



122 
 

 
 

Nesta parte da pesquisa todas as perguntas serão realizadas a fim de entender como 

as pressões coercitiva e mimética podem influenciar na adoção de práticas da TI Verde. 

 

3. O que levou a IES a adotar práticas ecologicamente corretas associadas a sistemas ou 

tecnologia da informação? 

 Outras motivações levaram vocês a adotarem essas práticas?  

 

Pressão Coercitiva 

 

4. Há algum tipo de regulamento/norma/lei que determina que as IES adotem medidas 

sustentáveis em relação a utilização da TI?  

 a) se sim, qual regulamento/norma/lei? 

 b) esse regulamento influencia de alguma forma as ações da instituição? 

 

5. De que forma o regulamento/norma/lei influencia nas suas atitudes como gestor de TI? 

 

6. Você pode citar alguma situação em que as opiniões dos alunos exerceram influência na 

adoção de práticas ecologicamente corretas na instituição? 

 

7. De que forma a opinião dos clientes sobre a preservação ambiental influencia nas suas 

atitudes como gestor de TI? 

 

 

 

Pressão Mimética 

 

8. Você/senhor (a) tem conhecimento das práticas ecologicamente corretas adotadas por 

outras IES? Quais? 

a) como essas práticas influenciam as ações da sua instituição? 

 

9. Como o reconhecimento dessas práticas adotadas por outras IES exerce influência nas suas 

atitudes como gestor de TI? 

 

V - Benefícios percebidos 

 

Nesta parte da pesquisa todas as perguntas serão realizadas a fim de verificar quais 

os benefícios percebidos pela adoção da TI Verde. 

 

10. Você/senhor (a) poderia falar sobre os benefícios organizacionais resultantes da adoção de 

práticas sustentáveis associadas a sistemas ou tecnologia da informação? 

 

VI – Dados de caracterização do entrevistado 

 

1. Idade; 

2. Formação; 

3. Cargo ocupado. 
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APÊNDICE D – Lista de códigos 

 

Nome Fontes Referências Criado em 
Criado 

por 

Benefícios percebidos 10 49 25/03/2015 

15:21 

GFD 

Benefícios Institucionais 10 33 08/04/2015 

15:04 

GFD 

Benefícios Financeiros 10 23 26/03/2015 

13:12 

GFD 

Diminuição de custos com impressão 1 1 24/03/2015 

15:38 

GFD 

Diminuição de custos percebida como benefício 3 6 24/03/2015 

21:18 

GFD 

Diminuição de gastos com aquisição de TI 2 2 23/03/2015 

20:26 

GFD 

Eficiência energética percebida como benefício 

financeiro 

8 14 23/03/2015 

14:49 

GFD 

Imagem da instituição 3 4 08/04/2015 

12:11 

GFD 

Exemplo para o mercado 1 1 26/03/2015 

13:13 

GFD 

Reconhecimento das comunidades interna e 

externa 

2 3 08/04/2015 

12:09 

GFD 

Maior eficiência do trabalho 6 6 26/03/2015 

13:12 

GFD 

Agilidade com a digitalização e virtualização 3 3 26/03/2015 

14:05 

GFD 
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Eficiência nos serviços 3 3 08/04/2015 

18:07 

GFD 

Benefícios Sociais 8 16 08/04/2015 

15:04 

GFD 

Benefícios ambientais 4 4 26/03/2015 

13:13 

GFD 

Diminuição da poluição vista como benefício 3 3 24/03/2015 

15:46 

GFD 

Resultados amigavelmente ambientais de projetos 

a longo prazo 

1 1 23/03/2015 

13:34 

GFD 

Contribuição para aprendizagem dos alunos 3 6 26/03/2015 

13:13 

GFD 

Doação de equipamentos para outras instituições 5 6 08/04/2015 

20:22 

GFD 

Macro Fatores 10 132 25/03/2015 

16:22 

GFD 

Fatores Organizacionais 9 30 25/03/2015 

16:23 

GFD 

Acha que por ser uma IES precisa dar exemplo 2 2 23/03/2015 

19:16 

GFD 

Adotam a TI Verde por coincidência 3 11 23/03/2015 

15:59 

GFD 

Campanhas de conscientização 1 1 06/04/2015 

19:32 

GFD 

Influência da alta administração 3 3 01/04/2015 

15:58 

GFD 

Intenção de economizar energia 1 2 23/03/2015 

13:41 

GFD 

Necessidade de equipamentos modernos 3 4 23/03/2015 

13:41 

GFD 

Necessidade de modernização do datacenter 5 7 23/03/2015 

15:49 

GFD 

Pressão coercitiva 10 67 25/03/2015 

15:20 

GFD 

Influência da comunidade acadêmica 10 16 26/03/2015 

13:00 

GFD 

Elogios pelas práticas sustentáveis 1 1 23/03/2015 

14:11 

GFD 

Não surgiu opinião da comunidade acadêmica 

sobre TI Verde 

7 7 23/03/2015 

14:14 

GFD 

Opinião da comunidade acadêmica influencia a 

IES 

3 5 24/03/2015 

21:20 

GFD 

Opinião da comunidade acadêmica influencia na 

atitude como gestor de TI 

2 3 24/03/2015 

19:59 

GFD 

Influência de regulamentos normas e leis 10 51 26/03/2015 

13:00 

GFD 

Excesso de normas dificulta adoção de práticas 

sustentáveis 

2 8 25/03/2015 

12:04 

GFD 

Gestor de TI influenciado por regulamentos, 

normas e leis 

2 4 24/03/2015 

15:08 

GFD 

IES não é influenciada por regulamentos, normas 

ou leis 

6 11 23/03/2015 

16:00 

GFD 

Influência da IN 04 nas IES 2 7 23/03/2015 

13:48 

GFD 

Influência das recomendações do TCU 2 5 24/03/2015 

15:07 

GFD 

Não obrigatoriedade na adoção da instrução 

normativa 

3 8 23/03/2015 

13:48 

GFD 
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Plano de logística sustentável 1 2 24/03/2015 

16:31 

GFD 

Terceirização de servidores proíbida por lei 4 6 24/03/2015 

15:12 

GFD 

Pressão mimética 10 35 25/03/2015 

15:20 

GFD 

Analisa as práticas do mercado 1 1 23/03/2015 

19:00 

GFD 

Exemplo de TI Verde de outras IES 2 2 24/03/2015 

14:06 

GFD 

Exemplo de TI Verde na USP 3 4 23/03/2015 

20:17 

GFD 

Gestor de TI é influenciado por outra IES 5 13 23/03/2015 

20:18 

GFD 

Instituição é influenciada por outras IES 5 9 24/03/2015 

14:07 

GFD 

Não conhece práticas de TI verde adotadas por 

outras IES 

4 6 23/03/2015 

14:26 

GFD 

Micro Fatores 10 86 25/03/2015 

15:19 

GFD 

Ações diante de problemas futuros 10 47 26/03/2015 

12:34 

GFD 

Exemplo de problemas futuros 4 10 23/03/2015 

15:34 

GFD 

Iniciativa própria 3 8 06/05/2015 

10:56 

GFD 

Investiga antes de agir 3 4 24/03/2015 

11:50 

GFD 

Motivação para resolver problemas futuros 3 4 24/03/2015 

14:38 

GFD 

Preocupação com problemas futuros 3 5 23/03/2015 

18:57 

GFD 

Se preocupa com questões ambientais 3 5 24/03/2015 

11:20 

GFD 

Tenta evitar problemas futuros 3 3 23/03/2015 

13:36 

GFD 

Tenta resolver problemas com o coletivo 2 8 23/03/2015 

15:36 

GFD 

Ações diante de resultados à longo prazo 10 39 26/03/2015 

12:37 

GFD 

Dificuldade em lidar com projetos a longo prazo 2 11 23/03/2015 

15:24 

GFD 

Motivação para trabalhar com resultados a curto 

prazo 

2 6 23/03/2015 

15:32 

GFD 

Prefere lidar com ações a curto prazo 2 5 23/03/2015 

15:30 

GFD 

Disposição para trabalhar com projetos a longo 

prazo 

8 28 27/03/2015 

13:45 

GFD 

Conscientização acerca de resultados a longo 

prazo 

3 4 23/03/2015 

13:29 

GFD 

Exemplo de projeto a longo prazo 7 10 23/03/2015 

13:32 

GFD 

Fazendo planos futuros 4 5 23/03/2015 

18:38 

GFD 

Motivação para investir em projetos a longo prazo 6 8 23/03/2015 

13:31 

GFD 

Resultados a longo prazo não causam 

desmotivação 

1 1 23/03/2015 

13:30 

GFD 
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APÊNDICE E – Tabela com respostas do questionário 

 
Categorias Práticas Allan André Ariano Caio Carlos Gustavo Joana Nathan Paulo William 

Práticas de 

conscientização 

Campanhas de conscientização 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 

Fornecedores verdes 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 

Política de sustentabilidade 1 2 2 1 3 1 2 3 1 2 

Teletrabalho/vídeo conferência 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 

Prédio Verde 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 

Comitês de sustentabilidade 1 1 3 1 2 1 1 3 1 2 

Análise de eficiência energética 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 

Datacenter 

Verde 

Consolidação (virtualização) de servidores  3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Consolidação (virtualização) de desktops 2 2 3 3 1 1 1 2 2 3 

Modernização do data center (Adaptação para data center 

verde) 

3 2 3 2 2 2 2 1 2 3 

Terceirização de servidores (Adoção de serviços de 

computação em nuvem) 

1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 

Descarte e 

Reciclagem 

Reciclagem de peças, cartuchos e equipamentos 1 3 2 2 3 1 2 1 2 3 

Descarte correto 1 3 2 3 3 1 2 3 1 3 

Recolhimento de materiais 2 3 1 3 3 2 2 2 2 2 

Doação ou entrega de equipamentos 3 3 1 3 3 2 2 3 2 3 

Estímulo para os recicladores 1 3 1 2 3 3 2 1 2 2 

Leis de regulamentação 2 1 1 1 1 2 2 3 1 3 

Trade-in (incentivo à entrega do equipamento antigo na 

compra de um novo) 

1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 

Fontes 

Alternativas de 

Energia 

Uso de energias renováveis 3 1 1 1 3 1 2 1 2 1 

Aproveitamento do calor para outros fins 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 

Aproveitamento da água 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2 

Hardware 

Equipamentos mais eficientes 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 

Substituição de monitores CRT por LCD 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Eliminação de componentes nocivos nos produtos 2 2 3 3 1 2 2 3 1 2 

Produtos novos com componentes reciclados 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 

Aumento do ciclo de vida dos produtos 3 3 3 2 1 2 2 3 2 3 

Impressão 

Terceirização de impressões 2 2 3 3 1 1 2 3 2 3 

Monitorar impressões 2 2 3 2 3 1 2 3 1 3 

Digitalização de documentos 2 2 3 1 3 2 2 3 2 3 

Impressão frente-e-verso 1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
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Consolidação de impressoras 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 

Uso de papel reciclado 1 2 3 1 1 3 2 3 2 2 

Uso de multifuncionais 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 

Software 

Sistemas de gerenciamento de energia 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 

Aplicativos eficientes 3 2 3 2 3 1 2 3 2 2 

Sistemas de controle (emissão de gases, qualidade da água) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

Sistema para projetar produtos mais eficientes 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 
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APÊNDICE F – Tabelas de frequência adoção da TI Verde nas IES pesquisadas. 

 

Allan 

 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Não adotado 17 45,9 45,9 45,9 

Parcialmente adotado 9 24,3 24,3 70,3 

Adotado 11 29,7 29,7 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

André 

 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Não adotado 12 32,4 32,4 32,4 

Parcialmente adotado 14 37,8 37,8 70,3 

Adotado 11 29,7 29,7 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

Ariano 

 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Não adotado 12 32,4 32,4 32,4 

Parcialmente adotado 8 21,6 21,6 54,1 

Adotado 17 45,9 45,9 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

Caio 

 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Não adotado 13 35,1 35,1 35,1 

Parcialmente adotado 13 35,1 35,1 70,3 

Adotado 11 29,7 29,7 100,0 

Total 37 100,0 100,0  
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Carlos 

 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Não adotado 14 37,8 37,8 37,8 

Parcialmente adotado 3 8,1 8,1 45,9 

Adotado 20 54,1 54,1 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

Gustavo 

 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Não adotado 22 59,5 59,5 59,5 

Parcialmente adotado 11 29,7 29,7 89,2 

Adotado 4 10,8 10,8 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

Joana 

 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Não adotado 9 24,3 24,3 24,3 

Parcialmente adotado 26 70,3 70,3 94,6 

Adotado 2 5,4 5,4 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

Nathan 

 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Não adotado 11 29,7 29,7 29,7 

Parcialmente adotado 7 18,9 18,9 48,6 

Adotado 19 51,4 51,4 100,0 

Total 37 100,0 100,0  
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Paulo 

 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Não adotado 13 35,1 35,1 35,1 

Parcialmente adotado 20 54,1 54,1 89,2 

Adotado 4 10,8 10,8 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

William 

 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

Não adotado 4 10,8 10,8 10,8 

Parcialmente adotado 15 40,5 40,5 51,4 

Adotado 18 48,6 48,6 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 


